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 การวจิยัในครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ของหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในดา้นฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์บุคลากร คู่มอื
การใชง้าน งบประมาณ และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ตลอดจน
เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนและวธิกีารจดัหา
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นหวัหน้างานหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิ านวน 85 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตุฐิานโดยใช ้t-test และ F-test 
 สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
   1. สภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ตอ้งการใช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร  วธิีจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดย
การจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูจากบรษิทัของคนไทยโดยใชเ้กณฑพ์จิารณาจากความ เหมาะสมในการ
ใชง้านของหอ้งสมดุ  ชุดค าสัง่ทีจ่ าเป็นต่อการใชง้าน  ไดแ้ก่  งานวเิคราะหแ์ละท ารายการ  งาน
สบืคน้ และงานบรกิารยมืคนืทรพัยากรสารสนเทศ  และงบประมาณในการจดัซือ้อยู่ประมาณ 
50,001-100,000  บาท  การด าเนินงานของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิยูร่ะหว่าง 1-5 ปี  โดยมี
หวัหน้างานหอ้งสมดุเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลระบบ  ฮารด์แวรท์ีใ่ชป้ระกอบดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่
ขา่ย  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ และอุปกรณ์รอบขา้งทีจ่ าเป็น  รวมทัง้มกีารเชื่อมต่อกบั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  การบ ารงุรกัษาระบบใชง้บประมาณอยูร่ะหว่าง 10,001-50,000  บาทซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นค่าใชจ้า่ยดา้นฮารด์แวร ์ และเมือ่ระบบขดัขอ้งจะไดร้บัการบรกิารส่งบุคลากรของบรษิทัเขา้
มาแกไ้ขป ัญ้หาตามแต่กรณทีีห่อ้งสมดุแจง้เหตุไป 
   2.  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิพบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาในระดบั
ปานกลาง  ซึง่ปญัหาทีป่ระสบมากทีสุ่ด คอื ดา้นงบประมาณ  รองลงมา คอื ดา้นบุคลากรและดา้น
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  
 3.  การเปรยีบเทยีบปญัหาการใช้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิตามขนาดของโรงเรยีนพบว่า  
หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่
มปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษในดา้นซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ คู่มอื
การใชง้าน  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  



 4.  การเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัติามวธิกีารจดัหาพบว่า        
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยี
ค่าใชจ้า่ยมปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชเ้องในดา้นฮารด์แวร ์ 
งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ นอกจากนี้ หอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีจ่ดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมปีญัหาค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาระบบมากกว่าหอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชเ้อง 
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 The purpose of this research was to study the situation and problems of the 
automated library systems currently used in secondary school libraries in Bangkok in terms 
of hardware, software, computer networking, personnel, system manual, budget, and 
software developers or vendors.  The research also aimed to compare the schools’ 
problems about the automated library systems according to school size and method of 
system acquisition.  A set of questionnaires was used to collect data from the sample which 
was consisted of 85 head librarians. The statistics used to analyze the data included 
percentage, mean, standard deviation; t-test and F-test were used for testing hypotheses. 
 The study results were concluded as follows: 
 1.  It was found that the majority of school libraries used automated library 
systems to increase the efficiency of library services.  They acquired system software 
through purchasing from the Thai companies.  The selection criteria included the system 
capabilities in accommodating library’s functions. The systems acquired had three modules: 
cataloguing module, OPAC module and circulation module.  The budget used for acquiring 
the system varied between 50,001 and 100,000 Baht.  Most systems had been 
implemented for 1-5 years under the supervision of the head librarians.  Hardware included 
computer servers, desktop computers, and peripheral devices.  The systems had internet 
connection.  The maintenance costs varied between 10,001 and 50,000 Baht which were 
mainly for hardware.  The vendors provided checking and restoring service when problems 
occurred. 
 2.  The study revealed that the problems faced by schools in using the systems 
were at moderate level.  The problems were related to budget, personnel, and computer 
networks.  In addressing individual problems, it was found that the major problems faced by 
most libraries included a lack of personnel who would maintain the system and widespread 
computer viruses.   
 3.  The comparison of problems in using the systems among school libraries 
showed that extra large school libraries and large school libraries faced problems differently 



with statistical significance at the 0.5 level.  The large schools faced greater problems about 
software, computer network, system manual and software developers and vendors.   

4. The comparison of problems related to system acquisition methods faced by 
schools showed that different acquisition methods determined different levels of problems 
with statistical significance at the 0.5 level.  The libraries that acquired software free of 
charge faced greater level of problems than the libraries which developed their own 
software in terms of hardware, budget and system maintenance support. In addition, 
libraries that purchased software packages had higher costs of system maintenance than 
those that developed their own software. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาช่วยเหลอื  ใหค้ าปรกึษา  ค าแนะน า
ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่จากอาจารย ์ดร .อารยี ์ ชื่นวฒันา  
และอาจารย ์ดร.แววตา  เตชาทววีรรณ  ประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.น ้าทพิย ์ วภิาวนิ  ประธานสอบปรญิญานิพนธ ์ และ
รองศาสตราจารยธ์าดาศกัดิ ์ วชริปรชีาพงษ์  กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ ทีก่รณุาใหค้ าแนะน าใน
การแกไ้ขและปรบัปรงุท าใหป้รญิญานิพนธเ์ล่มนี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
 ขอขอบพระคุณอาจารยอ์รทยั  วารสีอาด  ทีก่รณุาใหค้ าปรกึษาตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา  
และอาจารยพ์ชัร  พพิธิกุล  ทีก่รณุาช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีใ่หค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการสรา้ง
แบบสอบถาม  
 ขอขอบพระคุณหวัหน้างานหอ้งสมดุและครบูรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
เขตกรงุเทพมหานครทุกท่านทีก่รณุาใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจน
งานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณคุณวภิารตัน์  สุวรรณศร ี และบุคลากรหน่วยจดัหาทรพัยากรสารนิเทศ  
งานเทคนิค  ส านกัหอสมดุกลาง  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัทุกท่าน  
ทีค่อยช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณแมย่วุด ี จงูจนัทร ์ ทีค่อยอบรมสัง่สอนและสนบัสนุนการศกึษาใน
ครัง้นี้  ขอขอบคุณคุณอศิรา  อญัชลสิงักาศ ทีค่อยช่วยเหลอืในทุก ๆ ดา้นและเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ
มา 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี  ขอมอบแด่บุพการ ี และ
บรูพาจารยผ์ูม้พีระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 ในปจัจบุนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุสารสนเทศ  องคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน
ต่างเหน็ความส าคญัและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการด าเนินการ
และปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานทุกดา้น  เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศส่ง
ผลกระทบต่อชวีติประจ าวนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ อาจกล่าวไดว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศได้
เปลีย่นแปลงสงัคมโลกในทุกดา้น  รวมทัง้ดา้นการศกึษา การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การศกึษาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งส าคญัในกระบวนการเรยีนรู ้ และการก าหนดนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิารทีส่่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นสถานศกึษาโดยการรว่มมอื
กบัศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตหิรอืเนคเทค  (National Electronics and 
Computer Technology Center--NECTEC)  ด าเนินการจดัโครงการเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
โรงเรยีนไทย  (SchoolNet)  นโยบายดงักล่าวก าหนดใหส้ถานศกึษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืในการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เช่น  อนิเทอรเ์น็ต  เวบ็ไซต ์ สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ หอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้  (กดิานนัท ์มลทิอง.  2548: 
49, 95; ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ.  2548: 6-7)    
 หอ้งสมดุโรงเรยีนเป็นแหล่งการเรยีนรูแ้ละสนบัสนุนการเรยีนการสอนทีส่ าคญัของ
สถานศกึษา  โดยเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูความรู ้ สื่อการเรยีนการสอนตามวตัถุประสงคข์อง
โรงเรยีนและเป็นแหล่งค้นควา้หาความรูเ้พิม่เตมิของครแูละนกัเรยีนนอกเหนือจากการเรยีนการสอน
ในหอ้งเรยีน  หอ้งสมดุโรงเรยีนมบีทบาทส าคญัในการพฒันานกัเรยีนทัง้ดา้นการศกึษาและทกัษะ
ชวีติ  ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูร้กัการอ่านและสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ  (กรมวชิาการ.  2543: 
13)  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีนจงึเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะส่งเสรมิการ
ปฏบิตังิานและการบรกิารของหอ้งสมดุใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  สอดคลอ้งกบั
ความเป็นไปของสงัคมการเรยีนรูใ้นยคุปจัจบุนั 
   ปจัจบุนัมกีารน าคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการปฏบิตังิานภายในห้องสมดุโรงเรยีน   
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิป็นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรร์ปูแบบหน่ึงทีท่ าใหห้อ้งสมดุสามารถปฏบิตังิาน
และบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากกว่าการท างานรปูแบบเดมิสามารถครอบคลุมส่วนงานต่าง  ๆ ที่
หอ้งสมดุจ าเป็นตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งครบวงจร  ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะประกอบด้วยชุดค าสัง่  5  งานหลกั  
ไดแ้ก่  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  งานบรกิารยมื-คนื  และงานควบคุมวารสาร  (นิธมิา สงัคหะ.  
2542: 84-85)  นอกจากนี้ อาจจะมชีุดค าสัง่อื่นๆ  เช่น  งานจองหนงัสอืดว้ยตนเอง  งานส ารวจ
ทรพัยากรสารสนเทศ  เป็นตน้  การน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน
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เป็นการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารสื่อสารขอ้มลูเป็นพืน้ฐาน  มกีารเชื่อมโยง
ระบบงานยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเป็นระบบเดยีว  อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ความถูกต้องแมน่ย าใหก้บัการท างาน
และการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ  รวมถงึส่งผลต่อการเรยีนการสอนเพราะระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัชิ่วยใหค้รแูละนกัเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุไดด้ว้ย
ตนเอง  และรูจ้กัวธิกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัในการศกึษาต่อในระดบัสงู
ต่อไป  
 ขณะน้ีระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีใ่ชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีนมหีลากหลายเนื่องจากวธิกีารจดัหา
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตักิระท าไดห้ลายวธิ ี ไดแ้ก่ การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ าเรจ็รปู  
(Package software)  ทัง้ทีน่ าเขา้จากบรษิทัในต่างประเทศและทีผ่ลติในประเทศไทย  ซึง่ระบบ
เหล่านี้ท างานแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัผูผ้ลติแต่ละราย  หอ้งสมดุสามารถเลอืกและทดลองใชซ้อฟตแ์วร์
ส าเรจ็รปูต่าง ๆ ทีม่จี าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุโดย
การตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์พื่อใชง้านไดอ้ยา่งรวดเรว็  ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูส่วนใหญ่จะมรีาคาสงูตาม
คุณภาพของซอฟตแ์วรแ์ละมคี่าใชจ้า่ยอยา่งต่อเนื่องในการบ ารงุรกัษา  บางครัง้หากตอ้งการ
เปลีย่นแปลงซอฟตแ์วรเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะบางอยา่งของหอ้งสมดุกไ็มส่ามารถ
เปลีย่นแปลงเองไดห้รอืบางหอ้งสมดุอาจประสบปญัหาหลงัจากทีใ่ชง้านไปสกัระยะหนึ่งและพบว่า
ซอฟตแ์วรท์ างานไดไ้มต่รงตามความตอ้งการของหอ้งสมดุจ าเป็นตอ้งใหบ้รษิทัผูข้ายเป็นผูจ้ดัการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขใหซ้ึง่อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  ในบางกรณ ีพบว่าซอฟตแ์วรข์องบางบรษิทัไม่
สามารถแกไ้ขใหต้รงความตอ้งการเฉพาะของหอ้งสมุดได ้  
 ความสามารถของซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูทีอ่าจจะไมต่รงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุท าให้
หอ้งสมดุโรงเรยีนอาจพฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิึน้ใชเ้อง  (In-house/Custom 
development)  โดยการจา้งบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกพฒันาให ้ หรอืบุคลากรของโรงเรยีน  
ไดแ้ก่  บรรณารกัษ์และนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นผูพ้ฒันา  ซึง่ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดอ้าจแตกต่างกนัตามความ
ตอ้งการและวตัถุประสงคข์องแต่ละหอ้งสมดุ  รวมทัง้ตามความสามารถของผูพ้ฒันาซึง่การพฒันา
ซอฟตแ์วรใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการการใช้งานอยา่งแทจ้รงิของหอ้งสมดุนัน้จ าเป็นตอ้งอาศยั
การศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัปญัหาและความตอ้งการตลอดจนสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมดุเพื่อน า
ขอ้มลูเหล่านัน้มาวเิคราะหเ์ป็นขอ้ก าหนดตามความตอ้งการของระบบ  (Requirement 
specification)  ทีม่คีวามชดัเจนสามารถแกไ้ขปญัหาและสนองความตอ้งการไดต้รงจดุ  อกีทัง้เป็น
การสรา้งความมัน่ใจว่าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีจ่ะน าเขา้มาใชใ้หมห่รอืน ามาใชท้ดแทนระบบเดมิที่
ใชอ้ยูน่ัน้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล    
 หอ้งสมดุโรงเรยีนหลายแห่งยงัขาดแคลนระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ เนื่องจากขาด
งบประมาณสนบัสนุนในการจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ท าใหห้อ้งสมดุโรงเรยีนบางแห่งใ ช้
ซอฟตแ์วรน์อกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้  คอื  ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  (Free 
software)  ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีท่ าส าเนาและแจกใหใ้ชฟ้รโีดยถูกกฎหมาย  เพราะผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์
ยนิยอมใหผู้ส้นใจคดัลอกหรอืท าส าเนาไปใชโ้ดยไมค่ดิมลูค่า  ปญัหากค็อืซอฟตแ์วร์เหล่านี้อาจไม่
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ตรงกบัเงือ่นไขการปฏบิตังิานหรอืการใชง้านบางประการของหอ้งสมดุ  ประกอบกบัการปรบัเปลีย่น
ซอฟตแ์วรไ์มส่ามารถกระท าไดต้ามตอ้งการ  ดงันัน้ การจดัหาดว้ยวธินีี้อาจไมเ่ป็นทีน่ิยม 
 การศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งพบว่ามกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอรแ์ละ
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิยา่งกวา้งขวาง  อาท ิ การใชแ้ละความตอ้งการใชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์น
หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักองการมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา  (สุรพล ฤทธิร์วมทรพัย.์  
2539)   การใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (เฉลมิชยั 
พศิพงษ์.  2544)  การศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา กรงุเทพมหานคร  (วรีะวรรณ วรรณโท.  2544)  
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตปรมิณฑล  (ภทัรพร  
จนิตกานนท์.  2548)  สถานภาพและแนวโน้มการใชซ้อฟตแ์วรป์ระยกุตใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั   
(ศริกิาญจน์ ศรเีคลอืบ.  2539)  การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบบรูณาการในหอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั กรณศีกึษาระบบ INNOPAC  (นพดล เชญิตระกูล.  2543)  สภาพการใช้
และปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัขิองบรรณารกัษ์ในหอ้งสมดุสถาบนัราชภฏั  (ชญัญา 
วรรณวโรทร.  2544)  การใชแ้ละปญัหาของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบบรูณาการของบรรณารกัษ์
ในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  (ดุษษา โชตกิวบิลูย.์  2544)  การใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัขิองวทิยาลยัเทคนิคในประเทศไทย  (นาถระพนิทร ์เบญ็จวงศ์.  2548)  และการบรหิารงาน
หอ้งสมดุอตัโนมตัขิองโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัเชยีงราย  (บุปผา 
ถาวรนนัท.์  2549)   
 งานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า  มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้น
หอ้งสมดุสถานศกึษาต่าง ๆ และมแีนวโน้มในการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใชใ้นการ
ด าเนินงานเพิม่มากขึน้  ชุดค าสัง่ทีห่อ้งสมดุส่วนใหญ่ใชค้อื  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  
งานบรกิารยมื-คนื  และงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  รองลงมาคอื  
งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสาร  อกีทัง้ยงัมกีารใชเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละ
อนิเทอรเ์น็ตภายในหอ้งสมดุ  ปญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บคอื  ดา้นบุคลากร  ซอฟตแ์วร ์ และงบประมาณ  
อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่งีานวจิยัเรือ่งใดทีศ่กึษาถงึการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินหอ้งสมดุโรงเรยีน
อยา่งชดัเจน  ดงันัน้ การศกึษาสภาพการใช ้ ปญัหา  รวมถงึขอ้ขดัขอ้งในการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากเพราะผลของการศกึษาจะใหภ้าพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
หอ้งสมดุทีช่ดัเจนอยา่งเป็นรปูธรรม (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539: 58-60)   
 จากการแพรห่ลายของการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินการสนบัสนุนงานหอ้งสมดุทัง้ดา้น
ปฏบิตักิารและการบรกิารในปจัจบุนั  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาเกีย่วกบัการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ในหอ้งสมดุโรงเรยีนเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพการใชแ้ละปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัใินปจัจบุนั  โดยส ารวจจากภาพรวมของการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในทุกดา้น  ซึง่ผูว้จิยัคาดหวงัว่าจะเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัและมปีระโยชน์ส าหรบัการ
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ก าหนดแนวทางในการจดัท าแผนด าเนินการเพื่อจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีส่อดคลอ้งกบัสภาพ
การใชข้องหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้  
  1. เพื่อศกึษาสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
  2. เพื่อศกึษาปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในเขตกรงุเทพมหานคร   
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนและวธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ
 
ความส าคญัของการวิจยั 

 ผลการวจิยัเรือ่งน้ีจะท าใหท้ราบถงึสภาพการใชแ้ละปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ของหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  และจะให้ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางและการ
จดัท าแผนด าเนินการเพื่อจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีส่อดคลอ้งกบัสภาพการด าเนินงานของ
หอ้งสมดุโรงเรยีนอื่น ๆ ทีจ่ะน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิาใช้ต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  ในเขตกรงุเทพมหานคร  จ านวน 117  
แห่ง            
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  ในเขตกรงุเทพมหานคร  ทีใ่ชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใินการปฏบิตังิานในหอ้งสมดุโดยการเลอืกแบบเจาะจง  จ านวน 106 แห่ง   
 ตวัแปรท่ีศึกษา  
  1.  ตวัแปรอสิระ  แบ่งเป็นดงันี้ 
   1.1  ขนาดของโรงเรยีน  ไดแ้ก่ 
    1.1.1  ขนาดใหญ่พเิศษ 
    1.1.2  ขนาดใหญ่  
   1.2  วธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ไดแ้ก่ 
    1.2.1  การซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช ้  



 5 

    1.2.2  การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง   
    1.2.3  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย       
  2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
 1.  ห้องสมดุโรงเรียนมธัยมศึกษา  หมายถงึ  หอ้งสมดุของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารทีต่ ัง้อยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร   
 2.  ขนาดของโรงเรียน  หมายถงึ  การแบ่งกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขต
กรงุเทพมหานครซึง่ผูว้จิยัจดัเป็น  2  กลุ่ม  ดงันี้   
  2.1  ขนาดใหญ่พเิศษ  หมายถงึ  โรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ ี
จ านวนนกัเรยีนมากกว่า  2,500 คนขึน้ไป 
  2.2  ขนาดใหญ่  หมายถงึ  โรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีม่จี านวน
นกัเรยีนไมเ่กนิ  2,500  คน 
 3.  หวัหน้างานห้องสมดุ  หมายถงึ  ครบูรรณารกัษ์หรอืครทูีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เพื่อท า
หน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการงานหอ้งสมดุในต าแหน่งหวัหน้า งานหอ้งสมดุของโรงเรยีน
มธัยมศกึษา 
 4.  วิธีการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมติั  หมายถงึ  วธิกีารน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
เขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีนจ าแนกได ้ 3  วธิ ี ดงันี้    
  4.1  การซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช ้ หมายถงึ  ซอฟตแ์วร์เฉพาะดา้นทีบ่รษิทัหรอื
บุคคลสรา้งขึน้เพื่อจดัจ าหน่ายส าหรบัน าไปใชใ้นการด าเนินงานของหอ้งสมดุ  โดยระบบพรอ้มตดิตัง้
และน าไปใชง้านได้ทนัท ี  
  4.2  การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  หมายถงึ  ซอฟตแ์วรท์ีม่กีารออกแบบ  การ
พฒันา  การตดิตัง้  การทดสอบระบบตลอดจนจดัท าเอกสารคู่มอืการใชง้านขึน้ใชเ้องภายใน
หอ้งสมดุ 
  4.3  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  หมายถงึ  ซอฟตแ์วรท์ีห่อ้งสมดุ
น ามาตดิตัง้และใชง้านโดยทีไ่มเ่สยีค่าใชจ้า่ย  เป็นประเภทซอฟตแ์วรท์ีท่ าส าเนาและแจกใหใ้ชฟ้รี
โดยถูกกฎหมาย   
 5.  สภาพการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั  หมายถงึ  สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิในดา้นการ
ปฏบิตังิาน  การจดัการ  การบรกิาร  และสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใชง้านดา้นต่าง ๆ ภายในหอ้งสมดุโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ดา้นฮารด์แวร์  
ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
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 6.  ปัญหาในการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั  หมายถงึ  ขอ้ขดัขอ้ง  สภาพทีเ่ป็น
อุปสรรคหรอืความไมส่ามารถด าเนินการใช ้ รวมถงึปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีส่่งผลต่อการด าเนินงานของหอ้งสมดุโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นฮาร์ดแวร ์ 
ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
 7.  ฮารด์แวร ์ หมายถงึ  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้ง (Peripherals) ที่
สนบัสนุนการท างานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัภิายในหอ้งสมุดโรงเรยีน  
 8.  ซอฟตแ์วร ์ หมายถงึ  โปรแกรมประยกุตส์ าหรบังานหอ้งสมดุทีช่่วยการปฏบิตังิาน
และการบรกิารของหอ้งสมดุ  เช่น  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท า
รายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ  งานบรกิารยมื-คนื  งานควบคุมวารสาร  เป็นตน้  โดย
ผ่านอุปกรณ์รอบขา้งและ/หรอืระบบเครอืขา่ยทีใ่ชก้บังานหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา   
 9.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หมายถงึ  การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยผ่านเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมโยงกนัภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนเพื่อใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั   
 10.  บคุลากร  หมายถงึ  ครบูรรณารกัษ์หรอืเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินการปฏบิตังิานหอ้งสมดุ  
 11.  คู่มือการใช้งาน  หมายถงึ  เอกสารหรอืหนงัสอืซึง่อธบิายรายละเอยีดการท างาน
ของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีจ่ะช่วยใหบุ้คลากรเรยีนรูแ้ละท างานเกี่ยวกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิด้
งา่ยและเรว็ขึน้   
 12.  งบประมาณ  หมายถงึ  เงนิส าหรบับรหิารจดัการภายในหอ้งสมดุโรงเรยีน  แบ่งเป็น  
3  ประเภทตามวธิกีารไดม้า  ไดแ้ก่  เงนิงบประมาณ  เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก  และเงนิรายไดอ้ื่นๆ  เช่น  ค่าปรบัหนังสอืเกนิก าหนด  เป็นตน้ 
 13.  ผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบห้องสมดุอตัโนมติั  หมายถงึ  บรษิทัผูข้าย  
หรอืบุคคลทีเ่ป็นผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบอตัโนมตัใิหก้บัหอ้งสมดุ  โดยจะมหีน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัคอื  
การทดสอบ  การตดิตัง้  การฝึกอบรมและการบ ารงุรกัษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยัจะแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรทีศ่กึษา  โดยตวัแปรอสิระใน
กรอบดา้นซา้ยมอื  จะส่งผลต่อตวัแปรตามในกรอบดา้นขวามอื  ดงันี้  
 
   ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 1.  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศึกษาทีม่ขีนาดของโรงเรยีนต่างกนั  จะมปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนั 
 2.  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่วีธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัต่ิางกนั  จะมี
ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนั 

ห้องสมดุโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
เขตกรงุเทพมหานครท่ีใช้ระบบ
ห้องสมดุอตัโนมติั 

        
       - ขนาดของโรงเรยีน 
       - วธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุ 

         อตัโนมตั ิ 
 

ปัญหาการใช้ระบบห้องสมดุ
อตัโนมติั 

       - ดา้นฮารด์แวร์ 
       - ดา้นซอฟตแ์วร ์
       - ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
       - ดา้นบุคลากร 
       - ดา้นคู่มอืการใชง้าน 

       - ดา้นงบประมาณ 

       - ดา้นผูพ้ฒันาและผูข้าย 

         ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ 

         อตัโนมตั ิ



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและน าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี้ 
  1.  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นการศกึษา (e-Education) 

  2.  หอ้งสมดุโรงเรยีน 
   2.1  การบรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีน   
   2.2  การใชเ้ทคโนโลยขีองหอ้งสมดุโรงเรยีน   
  3.  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
   3.1  ประวตัแิละความเป็นมา 
   3.2  ความหมายและความส าคญั 
   3.3  องคป์ระกอบของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
   3.4  การคดัเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
   3.5  การจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
   3.6  การบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
   3.7  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  4.   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4.1  การใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
   4.2  การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาด้านการศึกษา (e-Education) 
 จากกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะทีส่อง (พ.ศ. 2544-2553) หรอื IT2010  ซึง่
เป็นนโยบายเพื่อก าหนดทศิทางในการพฒันาประเทศไทยโดยมุง่เน้นการพฒันาไปสู่เศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้(Knowledge-based Economy/Society: KBE/KBS) และ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของเทคโนโลยทีีเ่พิม่มากขึน้จากการสรา้งพืน้ฐานดา้นต่าง  ๆ ไดแ้ก่  
การลงทุนในการเสรมิสรา้งทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามรูเ้ป็นพืน้ฐาน  การส่งเสรมิใหม้นีวตักรรมใน
ระบบเศรษฐกจิและสงัคม  และการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศและส่งเสรมิอุตสาหกรรม
สารสนเทศ  โดยกลยุทธใ์นการพฒันานัน้ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ภาคการศกึษา (e-Education)  มเีป้าหมายเพื่อพฒันาและเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรมนุษย์
ในทุกระดบัของประเทศครอบคลุมการพฒันา  การประยกุตส์ารสนเทศ  และสนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่ ี
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  โดยการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ใหม้คีุณภาพดว้ยการบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ  การผลติเนื้อหาทางการศกึษาทีม่คีุณภาพและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาทีม่ ี
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ความหลากหลายเพื่อรองรบัการพฒันาเป็นสงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้ โดยมยีทุธศาสตรใ์น
การพฒันา  ดงันี้  (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ .  2545: 26-
28) 
 1.  การพฒันากลไกการบรหิารนโยบายและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ไดแ้ก่  การสรา้งระบบบรหิารจดัการเครอืขา่ยและการใชท้รพัยากรทางการศกึษารว่มกนั  การสรา้ง
ขดีความสามารถขององคก์รและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อท าหน้าทีส่่งเสรมิ
และสนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  
 2.  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศเพื่อการศกึษา  ไดแ้ก่  การเรง่พฒันาระบบ
เครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม  รวมถงึการ
สนบัสนุนและสรา้งแรงจงูใจใหภ้าคอุตสาหกรรมมสี่วนรว่มในการลงทุนและการใหบ้รกิารเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 3.  การสนบัสนุนและส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ไดแ้ก่  การพฒันาและฝึกอบรม
บุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การผลติและพฒันาบณัฑิตดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้สงู  การผลติและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหบ้รกิารแก่
โรงเรยีนและสถาบนัต่าง ๆ การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมและการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัแรงงาน
ทีม่คีวามรู ้
 4.  การเรง่พฒันา  การจดัหาความรูแ้ละสาระทางการศกึษา  ไดแ้ก่  การระดมความรูจ้าก
ทุกฝา่ยเพื่อผลติและใหบ้รกิารสาระทางการศกึษา  การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนทีส่นบัสนุนใหผู้เ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่พนูความรู ้ การสนบัสนุนและ
สรา้งขดีความสามารถของสถาบนัการศกึษาใหจ้ดัท าหลกัสตูรและเนื้อหาเกีย่วกบัทอ้งถิน่  และการ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้  
 5.  การลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึสารสนเทศและความรู ้ ไดแ้ก่  การสรา้งระบบการ
บรหิารจดัการสารสนเทศและความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  การเรง่พฒันาสื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้รยีนและเอือ้ใหผู้เ้รยีนสามารถใชป้ระโยชน์จากสาระทางการศกึษาเพื่อการ
เรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ  และรฐัตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาเนื้อหาสารสนเทศและทรพัยากรมนุษย์
มากกว่าการลงทุนทางเทคโนโลยี 
 ส าหรบัเป้าหมายทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนคอื  การผลตินกัเรยีนทีม่คีวามรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เทคโนโลยคีมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 10  ในการเรยีนการสอนทุกระดบัชัน้  อกีทัง้ยงัมกีารใชค้อมพวิเตอรห์รอื
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประกอบการเรยีนการสอน  และโรงเรยีนทุกโรงสามารถเชื่อมต่อเครอืขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  โดยศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตหิรอืเนคเทค  ไดใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ
ส าหรบัโรงเรยีนในประเทศไทยใหท้ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัโดยไดร้เิริม่จดัท าโครงการเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรเ์พื่อโรงเรยีนไทย (SchoolNet)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหโ้รงเรยีน  คร ู และนกัเรยีน
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ทัว่ประเทศไดใ้ชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  (อนิเทอรเ์น็ต)  ในการศกึษาและ
เรยีนรู ้ ด าเนินการโดยกระทรวงศกึษาธกิารในสนบัสนุนและส่งเสรมิการใชอ้นิเทอรเ์น็ตภายใน
โรงเรยีน  และใน พ.ศ. 2549  โรงเรยีนมธัยมศกึษาทุกแห่งไดม้กีารตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตครบทุก
โรงเรยีนตามโครงการอนิเทอรเ์น็ตโรงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร   (ส านกังานสถติแิห่งชาติ.  
2550: 49)  ทัง้นี้หอ้งสมดุโรงเรยีนหลายแห่งไดใ้ชร้ะบบเครอืขา่ย SchoolNet  ในการใหบ้รกิาร
สบืคน้สารสนเทศแก่ครแูละนกัเรยีน  ซึง่สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดจ้ากสื่อและทรพัยากรสารสนเทศทีห่ลากหลาย  โดยภารกจิและกจิกรรมหลกัทีส่ าคญัของ
โครงการ  SchoolNet  กค็อื  การพฒันาเนื้อหาความรูเ้พื่อการเรียนการสอนส าหรบัครแูละนกัเรยีน  
การจดัท ากจิกรรมเกีย่วกบัการศกึษาผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  การพฒันาบุคลากรโดยการจดั
อบรมสมัมนา  การบรกิารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตใหก้บัสถานศกึษาโดยทีส่ถานศกึษาไมต่อ้งเสยี
ค่าใชจ้า่ย  และการสรา้งเวบ็เพจใหแ้ก่สถานศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ซึง่ท าใหห้อ้งสมดุโรงเรยีนทุก
แห่งสามารถใชเ้ครอืขา่ย SchoolNet ในการเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  (ศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต.ิ  2548: 1-2, 13)   
 
ห้องสมดุโรงเรียน 
 หอ้งสมดุโรงเรยีน  มหีน้าทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์อง
สถานศกึษา  โดยจดัเตรยีมวสัดุการศกึษาทุกประเภทใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหค้วามรูค้วามรว่มมอืแก่ครผููส้อนในการเลอืกใชห้นงัสอืและสื่อต่าง  ๆ เพื่อใชใ้น
การเรยีนการสอน  และส าหรบันกัเรยีนในการใชห้อ้งสมดุศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจ  นอกจากนี้ 
หอ้งสมดุโรงเรยีนยงัมกีารแนะแนวการอ่านแก่ผูเ้รยีนเพื่อใหรู้จ้กัเลอืกอ่านหนงัสอืและสื่อต่าง  ๆ 
อยา่งมวีจิารณญาณ  เสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่านและการคน้ควา้เพื่อการศกึษาตลอดชวีติ  
 การบริหารห้องสมดุโรงเรียน   
 การบรหิารงานหอ้งสมดุโรงเรยีน  มอีงค์ประกอบทีส่ าคญั  คอื  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
อาคารสถานที ่ ครภุณัฑ ์ ทรพัยากรสารสนเทศ  บุคลากร  และงบประมาณ   ดงันี้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน .  2549: 1-2; กรมวชิาการ.  2543: 13-16) 
 1.  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  เป็นบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัทีสุ่ดในการด าเนินงานหอ้งสมดุให้
ประสบความส าเรจ็  เพราะเป็นผูท้ีม่อี านาจพจิารณาให้การสนบัสนุนทัง้ในดา้นการเงนิและบุคลากร  
ถา้ผูบ้รหิารเลง็เหน็ความส าคญัของหอ้งสมดุและใหก้ารสนบัสนุนจะท าใหก้ารด าเนินงานหอ้งสมดุ
บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 2.  อาคารสถานที ่ หอ้งสมดุควรมสีถานทีเ่พยีงพอในการจดัเกบ็หนงัสอื  โสตทศันวสัดุ  
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้บรเิวณส าหรบัใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้ ซึง่อาจเป็นอาคารเอกเทศหรอืเป็นส่วน
หนึ่งของอาคารและควรมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหส้ะอาด  รม่รืน่  สวยงาม  รวมทัง้มี
บรรยากาศทางวชิาการ 
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 3.  ครภุณัฑ ์ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัหอ้งสมดุในการทีจ่ะใชเ้ป็นทีจ่ดัเกบ็และจดัวางหนงัสอื  
สิง่พมิพ ์ โสตทศันวสัดุและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  ชัน้หนงัสอื  ชัน้วารสาร  โต๊ะนิทรรศการ  โต๊ะ-
เกา้อี ้ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ เครือ่งฉายวดีทิศัน์  เป็นตน้   
 4.  ทรพัยากรสารสนเทศ  หอ้งสมดุจ าเป็นจะต้องมหีนงัสอื  สิง่พมิพต่์าง ๆ และ
โสตทศันวสัดุเพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ โดยทัว่ไปจดัแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื  วสัดุ
ตพีมิพ ์ ไดแ้ก่  สื่อสิง่พมิพ ์ และวสัดุไมต่พีมิพ ์ ไดแ้ก่  โสตทศันวสัดุและสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่ตอ้ง
จดัหาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 5.  บุคลากร  หอ้งสมดุควรมจี านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอกบัปรมิาณของงาน  ไดแ้ก่ ครู
บรรณารกัษ์ซึง่มพีืน้ความรูท้างบรรณารกัษศาสตรเ์ป็นผูบ้รหิารงานหอ้งสมดุ  และบุคลากรฝา่ย
สนบัสนุนรว่มกนัด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 6.  งบประมาณ  เป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินงานหอ้งสมดุ  เพราะเงนิเป็นปจัจยัส าคญัใน
การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  ครภุณัฑ ์ และวสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานหอ้งสมดุ
บรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ เงนิงบประมาณอาจไดจ้ากหน่วยงานหรอืองคก์รทีห่อ้งสมดุสงักดัอยู่หรอื
ไดร้บัการสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  เช่น  ชุมชน  องคก์รภาคธุรกจิ  เป็นตน้ 
 กล่าวไดว้่าหอ้งสมดุโรงเรยีนมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการเป็นแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมวทิยาการทีเ่ป็นประโยชน์  ยงัเป็นสถานทีท่ีช่่วยเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ
ความรูเ้ชงิวชิาการส าหรบัคร ู ซึง่ใชว้ ัสดุการศกึษาเพื่อประกอบการเรยีนการสอนและส าหรบั
นกัเรยีนสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความสนใจ  พฒันาความรูแ้ละสตปิญัญาอนัจะเป็น
พืน้ฐานส าหรบัการศกึษาในระดบัสงูต่อไป  
 การใช้เทคโนโลยีของห้องสมดุโรงเรียน 
 เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นงานหอ้งสมดุ  ประกอบดว้ยเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม  เช่น  เครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์ โทรศพัท ์ โทรสาร  เป็นตน้  โดยหมาย
รวมถงึการตดิต่อสื่อสารและการส่งขอ้มลูทุกรปูแบบไมว่่าจะเป็น  ขอ้ความ  ตวัเลข  เสยีง  ภาพโดย
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการน าเสนอสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอรใ์นระบบเครอืขา่ย  เพื่อให้
ไดส้ารสนเทศทีเ่หมาะสมและสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ หรอืทีเ่รยีกรวมกนัว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็  ประมวลผล  และเผยแพรส่ารสนเทศ  
(ครรชติ มาลยัวงศ์.  2540: 17)  หอ้งสมดุน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อด าเนินการเพิม่
ประสทิธภิาพในดา้นต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ  ดงันี้  (น ้าทพิย ์วภิาวนิ.  2549: 47)   
 1.  งานเทคนิค  เป็นงานทีอ่ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการคน้ควา้ทรพัยากรสารสนเทศ   
ไดแ้ก่  การคดัเลอืกและจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  การวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  การ
เตรยีมหนงัสอืเพื่อออกใหบ้รกิาร  และการจดัเรยีงหนงัสอืขึน้ชัน้  เทคโนโลยทีีน่ ามาใชป้ระกอบดว้ย
ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นงานเทคนิค  เช่น  โปรแกรมฐานขอ้มลูทรพัยากร
สารสนเทศของหอ้งสมดุ  โปรแกรมหอ้งสมดุดจิทิลั   เป็นตน้  ฮารด์แวรห์รอือุปกรณ์รอบขา้งทีใ่ชใ้น
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งานหอ้งสมดุ  เช่น  เครือ่งอ่านบารโ์ค้ดส าหรบัการลงทะเบยีนและการยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ  
เครือ่งท าส าเนาวสัดุยอ่ส่วนเพื่อการสงวนและรกัษาทรพัยากรสารสนเทศ   เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบ
พกพาส าหรบังานส ารวจ (Inventory) ทรพัยากรสารสนเทศ  เป็นตน้ 
 2.  งานบรกิาร  เป็นงานทีห่อ้งสมดุตอ้งปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้รกิารโดยจะตอ้งอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการอ่านและส่งเสรมิการอ่าน  ไดแ้ก่  การบรกิารยมื-คนื  การบรกิาร
ช่วยคน้ควา้  และการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานบรกิารหอ้งสมดุ  เช่น  ประตู
อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่างเขา้-ออกของหอ้งสมดุส าหรบันบัจ านวนผูเ้ขา้ใชแ้ละการตรวจจบัการน าหนงัสอื
ออกโดยไมผ่่านการยมื  แถบแมเ่หลก็บารโ์คด้หรอืสญัญาณคลื่นวทิย ุ (RFID)  เครือ่งคอมพวิเตอร์
ส าหรบัสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ  เครือ่งยมื-คนืดว้ยตนเอง (Self-checked machine)  เครือ่ง
สแกนลายนิ้วมอื  เครือ่งรดูบตัรสมาชกิ  ระบบเครอืขา่ยเพื่อการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต  โสตทศันวสัดุ
อุปกรณ์  เป็นตน้ 
 3.  งานส านกังาน  เป็นการน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจดัท า การจดัเกบ็รกัษา 
การส่งขอ้มลูและตดิต่อสื่อสารภายในหอ้งสมดุเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ทนัต่อความ
ตอ้งการมากขึน้  ประหยดัค่าใชจ้า่ยในระยะยาว  ลดเวลาในการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ตดิต่อสื่อสาร  ในขณะเดยีวกนักล็ดภาระงานดา้นการจดัท าและจดัเกบ็เอกสารซึง่เป็นการลดปรมิาณ
กระดาษทีใ่ชใ้นหอ้งสมดุใหล้ดน้อยลงโดยการสื่อสารผ่านทางจอคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัหรอืทีเ่รยีกว่าส านกังานอตัโนมตั ิ (Office automation)  ซึง่เป็น
กระบวนการในการน าเทคโนโลยมีาช่วยบุคลากรภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนใหท้ างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  เทคโนโลยทีีน่ ามาใชน้ัน้มคีอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ส านกังานอตัโนมตั ิ ไดแ้ก่  
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งทัง้หมด  เครือ่งพมิพด์ดีชนิดต่าง ๆ ทีอ่าศยัเทคโนโลยชีัน้สงูท า
ส าเนาไดห้ลายชุด  เครือ่งถ่ายเอกสาร  เครือ่งสแกนเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ 
โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ โทรสาร  เป็นตน้   
 
ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
 แต่เดมินัน้งานหอ้งสมดุเป็นการปฏบิตัดิว้ยมอืหรอืการเขยีนบนัทกึลงบนเอกสาร  ต่อมามี
การน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นงานหอ้งสมดุจนกระทัง่ภายหลงัจงึไดม้กีารพฒันาเป็นระบบในลกัษณะ
ผสมผสานงานต่าง ๆ ของหอ้งสมดุทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัใหเ้ป็นระบบเดยีวกนั  เรยีกว่า  
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ (วภิา โกยสุขโข.  2538: 11)  ดงันัน้ หอ้งสมดุโรงเรยีนยคุใหมจ่งึเกีย่วขอ้ง
กบัการใชอ้งคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงานเพื่อการจดัการอยา่งมรีะบบและ
เป็นประโยชน์  โดยมุง่เน้นใหผู้ใ้ชส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็   (วรีะวรรณ  
วรรณโท.  2544: 19)  ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัรปูแบบของหอ้งสมดุมชีวีติอกีรปูแบบหน่ึงทีเ่รยีกว่า
หอ้งสมดุทีเ่น้นมติ ิ “สะดวกใช”้  ในรปูของหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละหอ้งสมดุดจิทิลั  โดยจะเน้นการน า
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เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยมาใชใ้นการด าเนินงานหอ้งสมดุในส่วนงานบริหาร  งาน
เทคนิค  และงานบรกิาร  (คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ.  2545: 48-55;  
วุฒพิงศ ์เตชะด ารงสนิ.  2539: 6-7)  หอ้งสมดุในปจัจบุนัจงึเปลีย่นไปตามความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยแีละวฒันธรรมการเรยีนรูข้องคนในสงัคม  โดยเฉพาะการน าซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ(Library automation software) มาใชใ้นการจดัท ารายการขอ้มลูบรรณานุกรม  เพื่อให้
สามารถระบุต าแหน่งทีจ่ดัเกบ็และลกัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการใชท้ าใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมดุ
เปลีย่นไป  ดงันัน้ ความส าคญัของอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู  เทคโนโลยกีารสบืคน้และการจดัการ
สารสนเทศ  ตลอดจนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยจงึมคีวามส าคญัมากขึน้เป็นล าดับ  (น ้าทพิย ์วภิาวนิ. 
2542: 4-5) 
 ประวติัและความเป็นมา 
 ระบบคอมพวิเตอรใ์นประเทศไทยแพรห่ลายมาเป็นเวลานานแลว้  เริม่จาก พ.ศ. 2506  
ส านกังานสถติแิห่งชาตไิดต้ดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกซึง่เป็นเครือ่ง IBM 1401 เพื่อจดัท า
สถติแิละส ามะโนประชากร  ส าหรบังานหอ้งสมดุมกีารใชค้อมพวิเตอรม์าด าเนินการครัง้แรกใน พ.ศ. 
2517-2518  โดยหอสมดุแห่งชาตนิ าเครือ่งคอมพวิเตอรม์าใชจ้ดัท าบรรณานุกรมแห่งชาติ   และ
หอ้งสมดุสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยีหรอืเอไอท ี (Asian Institute of Technology--AIT)  ไดจ้ดัท า
โครงการสหรายการวารสาร  (Union list of serials)  ทีม่อียูใ่นประเทศไทย  โดยใชเ้ครือ่ง IBM 
3083  และโปรแกรม  Mini-Micro CDS/ISIS  ขององคก์ารศกึษาและวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรอืยเูนสโก  โดยทีร่ายการวารสารเหล่านัน้เป็นรายชื่อวารสารภาษาองักฤษและภาษาไทยจ านวน  
6,800 รายการ  (Nonglak Minaikit.  1988: 271-272) 
 ต่อมาใน พ.ศ. 2524  ยเูนสโกไดม้อบโปรแกรม  Mini-Micro CDS/ISIS  ใหแ้ก่ 
สถาบนัวทิยบรกิาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีร่บัมาในนามของกลุ่มหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา
โดยไมค่ดิมลูค่าใด ๆ ทัง้สิน้  และในระหว่าง พ.ศ. 2530-2531  หอ้งสมดุประมาณ 20 แห่งใน
ประเทศไทยใชโ้ปรแกรมนี้ในการจดัท าบรรณานุกรมของหอ้งสมดุ   โดยส่วนใหญ่จดัท าบนเครือ่ง
ไมโครคอมพวิเตอร ์ นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัสรา้งฐานขอ้มลูสหรายการวารสาร  ฐานขอ้มลู
วทิยานิพนธ์  งานวจิยัและฐานขอ้มลูเฉพาะสาขาวชิา  โดยมากจะใชโ้ปรแกรม  Mini-Micro 
CDS/ISIS  หรอื  dBASE  ซึง่เป็นโปรแกรมส าเรจ็รปูทางดา้นการจดัการฐานขอ้มลูในยคุนัน้    
 ใน พ.ศ. 2533  โครงการไอดพี ี(International Development Program of Australian 
Universities and Colleges--IDP)  จดัซือ้และตดิตัง้ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหก้บั
ส านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คอื โปรแกรม URICA  ซึง่ใชง้านชุดค าสัง่งานวเิคราะห์
หมวดหมูแ่ละท ารายการและงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ  นบัเป็นระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัริะบบ
แรกทีน่ ามาใชใ้นประเทศไทยโดยใชก้บัขอ้มลูภาษาองักฤษเท่านัน้   อกีทัง้ยงัไดด้ าเนินการใช้ซดีรีอม
ฐานขอ้มลูทางบรรณานุกรมชื่อ บบิลโิอไฟล ์(Bibliofile CD-ROM)  เพื่อช่วยในการสบืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศแลว้แปลงเขา้สู่ฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุ  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539: 13-18)   
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 ใน พ.ศ. 2535  หอสมดุแห่งชาตไิดน้ าซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ Dynix มาใช ้ 
โดยใชก้บัเครือ่ง IBM RIST/6000  แต่หนงัสอืในหอสมดุแห่งชาตสิ่วนใหญ่เป็นภาษาไทย  ดงันัน้ 
Dynix จงึไดเ้ริม่พฒันาซอฟตแ์วรใ์หร้องรบัการท างานดว้ยภาษาไทยเพื่อประยกุตใ์ช้กบังานของ
หอสมดุแห่งชาตเิป็นแห่งแรกและมหีอ้งสมดุอกีหลายแห่งเลอืกใชร้ะบบ Dynix เช่น  หอ้งสมดุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  ศูนยบ์รรณสารและ
สื่อการศกึษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี เป็นตน้  สถาบนัอุดมศกึษาแห่งอื่นทีม่กีารน าระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใช ้ ไดแ้ก่  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดน้ าระบบ   TINLIB  (The 
Information Navigator)  มาใชเ้ช่นเดยีวกบัหอ้งสมดุสถาบนัเอไอทแีละศูนยข์อ้มลูบรษิทัปนูซเิมนต์
ไทย  ส่วนมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชเลอืกใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  VTLS  (นิธมิา สงัคหะ.  
2542: 86-87)   
 ส าหรบัสถาบนัวทิยบรกิาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ไดน้ าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  
INNOPAC  มาใชเ้ป็นแห่งแรกรว่มกบัหอ้งสมดุคณะทัง้ 28 คณะ  ดว้ยระบบเครอืขา่ยภายในที่
เรยีกว่าจฬุาลเิน็ต  (Chulalongkorn university library network--Chulalinet)  ซึง่ถอืเป็นระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบเทริน์คยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  ต่อมาหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดร้บังบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาหอ้งสมดุโดยไดร้วมตวักนัน า
ระบบ  INNOPAC  มาใชใ้นหอ้งสมดุกว่า 20 แห่ง  (ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ.  2538ก: 3-10)  เช่น  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั  เป็นตน้  (นิธมิา สงัคหะ.  2542: 87) 
 ระหว่าง พ.ศ. 2538-2544  สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศไดม้กีารน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
มาใชโ้ดยสถาบนัราชภฏัเทพสตรเีริม่ใชเ้ป็นแห่งแรก  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีห่อ้งสมดุสถาบนั  
ราชภฏัเลอืกใช ้ ไดแ้ก่  VTLS,  Alice for Windows,  Magic Library,  Horizon  และ TINLIB   
(ชญัญา วรรณวโรทร.  2544: 117)   
 ในช่วง พ.ศ. 2540-2545  มกีารพฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยบรษิทัของคนไทยซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร ่ จดัจ าหน่ายและไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อใชง้านในหอ้งสมดุหลายแห่ง  เช่น  
นวสาร 2000,  Library 2001  เป็นตน้  แต่มหีอ้งสมดุหลายแห่งเลอืกใช้โปรแกรม  Mini-Micro 
CDS/ISIS  ซึง่เป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยและต่อมาไดพ้ฒันาเป็นโปรแกรมใชง้าน
ผ่านเวบ็ (Web-based application) เรยีกว่า  WEBSIS  อยา่งไรกต็าม บางสถาบนัอุดมศกึษาได้
พฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิึน้ใชเ้อง เช่น โปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองส านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์ โครงการพฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
(Walai AutoLib) ของส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นตน้  ซึง่บาง
โปรแกรมอยูใ่นระหว่างทดลองใชแ้ละน าไปใชแ้ลว้แต่ยงัไมแ่พรห่ลายมากนกั  
 หอ้งสมดุโรงเรยีนหลายแห่งน าโปรแกรม  Mini-Micro CDS/ISIS  มาใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลาย  เนื่องจากเป็นโปรแกรมทีไ่มต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยและมกีารพฒันาใหเ้ป็นระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัไิดโ้ดยนายจรีะพล คุ่มเคี่ยม  นกัวชิาการคอมพวิเตอรข์องส านกัหอสมดุกลาง  
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  เป็นระบบครบวงจรประกอบดว้ย  งาน
วเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ  งานบรกิารยมื-คนืดว้ยเครือ่ง
อ่านบารโ์คด้  การรายงานสถติิขอ้มลูต่าง ๆ และยงัพฒันาต่อไปใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัระบบ
อนิเทอรเ์น็ต  (วรีะวรรณ วรรณโท.  2544: 42) 
 ความหมายและความส าคญั 
 ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมาจากค าว่า  The Integrated Library System หรอื The 
Automated Library System  หรอื  The Library Automation System  ซึง่หมายถงึ  ระบบการ
ท างานของหอ้งสมดุทีเ่ป็นการผสมผสานการท างานรว่มกนัของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรเ์พื่อใชใ้น
การจดัการงานของหอ้งสมดุ  (นิธมิา สงัคหะ.  2542: 79)  ในลกัษณะทีใ่ชค้อมพวิเตอรบ์นัทกึขอ้มลู
ดา้นต่าง ๆ ของหอ้งสมดุไดอ้ยา่งครบวงจรเชื่อมโยงระบบกบัผูใ้ชด้ว้ยเทคโนโลยเีครอืขา่ยและ
โทรคมนาคม  ท าใหส้ามารถเชื่อมโยงและปฏบิตังิานรว่มกนัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  
2539: 8; สปีาน ทรพัยท์อง.  2540: 11)  ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสบืคน้และเรยีกขอ้มลูทีต่อ้งการ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นระบบออนไลน์  มชีุดค าสัง่หลกั  ไดแ้ก่  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  
งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก 
งานบรกิารยมื-คนื  และงานควบคุมวารสาร  นอกจากนัน้ ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัยิงัช่วยใหก้าร
ท างานของฝา่ยต่าง ๆ ในหอ้งสมดุสามารถท างานประสานกนัโดยผ่านเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
เครอืขา่ย  รวมทัง้ยงัช่วยแกป้ญัหาความไมส่ะดวกล่าชา้ในการใหบ้รกิาร  (ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ.  
2538ข: 26) 
 อาจกล่าวไดว้่า การน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิาใชใ้นงานหอ้งสมดุจะช่วยให้ ระบบการ
จดัเกบ็  การคน้หา  และการเผยแพรท่รพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุสามารถกระท าไดง้า่ย  
สะดวกและรวดเรว็  ทัง้ยงัช่วยลดภาระงานประจ าของหอ้งสมดุในขัน้ตอนต่าง  ๆ ตัง้แต่งานจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์  งานบรกิารยมื-คนืและงานควบคุมวารสาร  รวมถงึระบบงานอื่นๆ ตามความตอ้งการของ
หอ้งสมดุแต่ละแห่ง 
 องคป์ระกอบของระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
 ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยทัว่ไปทีม่อีงคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ ขอ้มลู  
บุคลากร  ระเบยีบ, คู่มอืและมาตรฐาน  และระบบสื่อสารขอ้มลู  (ครรชติ มาลยัวงศ์. 2539: 55-56)  
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะมกีารท างานเช่นเดยีวกบัระบบคอมพวิเตอร ์  แต่แตกต่างในส่วนของ
รายละเอยีดทัง้นี้เนื่องจากระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยทัว่ไปจะเป็นระบบทีส่ามารถบรูณาการงาน
ของหอ้งสมดุทัง้หมดใหท้ างานรว่มกนัได้  องคป์ระกอบของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จงึไดแ้ก่  
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ  คู่มอืการใชง้าน  
งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายระบบซอฟตแ์วรห์อ้งสมดุอตัโนมตั ิ  ดงันี้ 
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 1.  ฮารด์แวร ์ เป็นค าทีใ่ชอ้า้งองิถงึอุปกรณ์ทางกายภาพทีใ่ชใ้นระบบคอมพวิเตอรห์รอือกี
นยัหน่ึงกค็อื  ตวัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัเพื่อท างานรว่มกนั
ในระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ ๆ โดยท าหน้าทีใ่นการประมวลผล  เช่น  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  
เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย  เครือ่งพมิพ ์ เครือ่งอ่านบารโ์ค้ด  เป็นตน้  การใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิ าเป็นตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบั
ขนาดปรมิาณของขอ้มลูและวธิกีารใหบ้รกิารของหอ้งสมดุแต่ละแห่ง  เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นงาน
หอ้งสมดุอตัโนมตันิี้อาจเป็นเครือ่งทีใ่ชก้บังานหอ้งสมดุโดยเฉพาะเพยีงงานเดยีวและตัง้อยูใ่นบรเิวณ
หอ้งสมดุ  หรอืหอ้งสมดุอาจใชเ้ครือ่งของหน่วยงานอื่น  เช่น  เครือ่งของศูนยค์อมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่น
หน่วยงานเดยีวกนัโดยใชร้ว่มกนักบังานดา้นอื่น ๆ ของสถานศกึษา  เป็นตน้  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  
2539: 55) 
 2.  ซอฟตแ์วร ์ คอื  ชุดโปรแกรมหรอืชุดค าสัง่ทีท่ าใหค้อมพวิเตอรท์ างาน  ซอฟตแ์วรจ์งึ
หมายถงึล าดบัขัน้ตอนการท างานทีเ่ขยีนขึน้ดว้ยค าสัง่ของคอมพวิเตอร์  โดยซอฟตแ์วรเ์ป็นชื่อเรยีก
เพื่อใชเ้ปรยีบต่างกบัฮารด์แวรซ์ึง่เป็นลกัษณะทางกายภาพในการเกบ็และประมวลผลของซอฟตแ์วร ์ 
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิคีุณสมบตัเิป็นโปรแกรมทีอ่อกแบบและพฒันาขึน้มาเพื่อใช้
ส าหรบังานหอ้งสมดุโดยเฉพาะ  ท าใหก้ารปฏบิัตงิานและการบรกิารของหอ้งสมดุสามารถกระท าได้
อยา่งอตัโนมตัโิดยผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย  องคป์ระกอบของซอฟตแ์วรร์ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัปิระกอบดว้ยชุดค าสัง่ (Module) ซึง่ในแต่ละชุดค าสัง่ไดม้กีารพฒันาขึน้เพื่อให้
เหมาะสมกบัการใชง้านและภารกจิของฝา่ย/งานต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ  ชุดค าสัง่หลกัของระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิ ี 5  งาน  ดงันี้  (นิธมิา สงัคหะ.  2542: 84)  
  2.1  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  (Acquisitions module)  เป็นชุดค าสัง่ส าหรบั
ระบบการท างานจดัซือ้และจดัหาทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ  ประกอบดว้ย  การสรา้ง
ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ดัหาเขา้มา  การท ารายการสัง่ซือ้  การผนวกขอ้มลูรายละเอยีด
การสัง่ซือ้  การท าจดหมายสัง่ซือ้และตดิตามทวงถามทรพัยากรสารสนเทศ  การควบคุมและตดั
จา่ยเงนิงบประมาณ  และการออกรายงานและสถติต่ิางๆ    
   2.2  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  (Cataloging module)  เป็นชุดค าสัง่
ส าหรบังานสรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุทุกประเภท  เช่น  
หนงัสอื  บทความ  วทิยานิพนธ ์ วารสาร  โสตทศันวสัดุ  เป็นตน้  ประกอบดว้ย  การตรวจสอบ
ขอ้มลูบรรณานุกรม  การบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลู  การควบคุมเอกสาร  และการออกรายงานและสถติิ
ต่างๆ    
   2.3  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  (Online Public 
Access Catalog Module--OPAC)  เป็นชุดค าสัง่ส าหรบัการท างานสบืคน้ขอ้มลู  ซึง่จะมหีลกัการ
สบืคน้เช่นเดยีวกบัการสบืคน้ระบบมอืดว้ยบตัรรายการ   เช่น  การคน้ดว้ยชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรือ่งหรอืชื่อ
สิง่พมิพน์ัน้ๆ  หวัเรือ่ง  ค าส าคญั  เป็นตน้  ประกอบดว้ย  การก าหนดดรรชนีสบืคน้  การออกแบบ
ผลการสบืคน้  ระดบัของการแสดงผล  และการออกรายงานและสถติต่ิางๆ                

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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  2.4  งานบรกิารยมื-คนื  (Circulation module)  เป็นชุดค าสัง่ส าหรบัการท างาน
ใหบ้รกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารไดถู้กตอ้งและ
รวดเรว็  ประกอบดว้ย  การสรา้งฐานขอ้มลูสมาชกิหอ้งสมดุ  การก าหนดอายกุารเป็นสมาชกิ  การ
ก าหนดสทิธใินการยมื  การก าหนดวนัใหย้มื-คนืของทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภท  การ
ก าหนดค่าปรบัและการคดิค่าปรบั  การท าจดหมายตดิตามทวงถามเมือ่มหีนงัสอืคา้งส่ง  การจอง
หนงัสอื  และการออกรายงานและสถติต่ิางๆ    
  2.5  งานควบคุมวารสาร  (Serials control module)  เป็นชุดค าสัง่ส าหรบัการท างาน
วารสาร  เริม่ตัง้แต่การบอกรบัจนถงึการใหบ้รกิารซึง่จะมสี่วนคล้ายกบัการท างานของงานจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศคอื  ช่วยในการจดัหาวารสารโดยการสัง่ซือ้  การจดัท างบประมาณจดัซือ้และ
การหกังบประมาณ  การท าจดหมายสัง่ซือ้   และทวงถามเมือ่ไดร้บัวารสารล่าชา้  งานลงทะเบยีน
วารสารและงานเยบ็เล่ม  และการออกรายงานและสถติต่ิางๆ    
  นอกจากนัน้ อาจมชีุดค าสัง่งานอื่น ๆ เพิม่เขา้มา  ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัผูพ้ฒันาระบบหรอืบรษิทั
ทีพ่ฒันาระบบเพื่อใหเ้กดิความแตกต่างในรายละเอยีดของการท างานและสนองความตอ้งการของ
หอ้งสมดุบางแห่ง  เช่น  เพิม่ชุดค าสัง่ส าหรบัการท าดรรชนีวารสาร  ชุดค าสัง่หนงัสอืส ารองหรอื
ชุดค าสัง่ส าหรบัการยมืระหว่างหอ้งสมดุ  เป็นตน้  ซึง่หอ้งสมดุสามารถเลอืกซือ้ชุดค าสัง่ไดต้ามที่
ตอ้งการโดยไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้หมดทุกชุดค าสัง่  เมือ่หอ้งสมดุมคีวามพรอ้มมากขึน้กอ็าจจะพจิารณา
ซือ้ชุดค าสัง่ใหม่ ๆ เพิม่ขึน้ได ้ 

 3.  เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ หมายถงึ  การน าเครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้แต่ 2 เครือ่งขึน้ไปมา
เชื่อมต่อกนัเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชท้รพัยากรต่าง ๆ รว่มกนัภายในเครอืขา่ยได้  เช่น  การใชข้อ้มลู
รว่มกนั  การแลกเปลีย่นขอ้มลู  การใชฮ้ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรร์ว่มกนัโดยผ่านตวักลางในการรบัส่ง
ขอ้มลู  เป็นตน้  (โอเลยีรี;่ และ โอเลยีรี.่  2547: 177)  เครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ามารถจ าแนกตาม
ระยะทางของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้  (กติต ิภกัดวีฒันะกุล. 
2549: 201; วสิทิธิ ์บุญชุม.  2550: 93-96; ศรไีพร ศกัดิร์ุง่พงศากุล.  2550: 55) 
  3.1  เครอืขา่ยเฉพาะทีห่รอืเครอืข่ายภายในทีเ่รยีกอยา่งยอ่ว่า แลน  (Local Area 
Network--LAN)  เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบระยะใกล ้ ระยะทางการเชื่อมต่อไมเ่กนิ  10  
กโิลเมตร  มคีวามเรว็ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูสงู  สื่อทีใ่ชม้กัจะเป็นสื่อแบบสายสญัญาณ  ส่วนใหญ่
จะใชใ้นองคก์าร  หน่วยงาน  ตกึหรอือาคารเดยีวกนั  จดุประสงคข์องเครอืขา่ยแลน  คอื  สามารถใช้
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูรว่มกนัได ้ แมว้่าขอ้มลูนัน้ถูกเกบ็อยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่น  
(งามนิจ อาจอนิทร์.  2546: 205)  ในปจัจบุนัการใชเ้ครอืขา่ยแลนในหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็น
รปูแบบไคลแอนต์เซริฟ์เวอร ์(Client/Server) คอื มเีครือ่งศูนยบ์รกิารทีเ่รยีกว่าเครือ่งเซริฟ์เวอรท์ีท่ า
หน้าทีเ่ป็นเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  โดยมเีครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ยต่าง ๆ เชื่อมต่อ  จงึเป็นการ
ท างานประสานกนัระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยกบัเครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย  ส่วนอกีรปูแบบ
หนึ่งคอื  เพยีรทเูพยีร ์(Peer-to-Peer) ซึง่เครือ่งคอมพวิเตอรท์ุกเครือ่งมฐีานะเท่าเทยีมกนัหมด  แต่
ละเครือ่งสามารถตดิต่อสื่อสารหรอืส่งขอ้มลูกนัไดโ้ดยตรง  เช่น  ถา้คอมพวิเตอรเ์ครือ่งหนึ่งใน
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เครอืขา่ยแลนเสยีกส็ามารถเปลีย่นไปใชเ้ครือ่งอื่นได ้ สามารถคุยโตต้อบกนัระหว่างผูใ้ชเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ี เป็นตน้   
  3.2  เครอืขา่ยนครหลวงหรอืแมน  (Metropolitan Area Network--MAN)  เป็น
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ซึง่อาจจะครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ต าบลหรอืทัง้อ าเภอ  เครอืขา่ย
คอมพวิเตอรช์นิดนี้เกดิจากเชื่อมต่อของเครอืขา่ยแบบแลนหลาย ๆ เครอืขา่ยเขา้ดว้ยกนั  ซึง่จะตอ้ง
ใชโ้ครงข่ายการสื่อสารขององคก์ารโทรศพัท์หรอืการสื่อสารแห่งประเทศไทย   

   3.3  เครอืขา่ยบรเิวณกวา้งหรอืแวน  (Wide Area Network--WAN)  เป็นเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรข์นาดใหญ่มากซึง่ภายในเครอืขา่ยประกอบดว้ยเครอืขา่ยแบบแลนและแมน  พืน้ทีข่อง
เครอืขา่ยแบบแวนสามารถครอบคลุมไดท้ัง้ประเทศ  ทวปีหรอืทัว่โลก  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตที่
ใหบ้รกิารครอบคลุมทัว่โลกกเ็ป็นเครอืขา่ยแบบแวนเครอืขา่ยหน่ึงเช่นกนั  

   3.4  เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  (Internet)  เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่  ซึง่เกดิ
จากการเชื่อมต่อของเครอืขา่ยยอ่ยต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัทัว่โลกท าใหค้อมพวิเตอรท์ุกเครือ่งทัว่
โลกไมว่่าจะเป็นชนิดใดหรอืขนาดใดกต็ามสามารถสื่อสาร  แลกเปลีย่นขอ้มลูและสารสนเทศระหว่าง
กนัและกนัได ้ โดยใชม้าตรฐานดา้นการเชื่อมต่อทีเ่รยีกว่าโพรโทคอล TCP/IP  เป็นสื่อกลางในการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัเหมอืนเสน้ใยแมงมมุหรอืทีน่ิยมเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่าเวลิดไ์วดเ์วบ็  (World 
Wide Web--WWW)  ซึง่เวลิดไ์วดเ์วบ็  เป็นบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ตทีท่ าใหเ้ขา้ถงึทรพัยากรต่าง  ๆ 
บนอนิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยการตดิต่อแบบมลัตมิเีดยี 
 เครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายในหอ้งสมดุมกีารสื่อสารขอ้มลูทีจ่ะเชื่อมโยงผูใ้ชก้บัระบบ
หอ้งสมดุ  ไมว่่าจะเป็นระบบเครอืขา่ยระยะใกล ้ ระยะไกล  หรอืระบบอนิเทอรเ์น็ต   หอ้งสมดุใน
ปจัจบุนัจงึมกีารใชร้ะบบเครอืขา่ยส าหรบัการปฏบิตังิานและการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต    
 4.  ขอ้มลู  หมายถงึ  ขอ้มลูต่าง ๆ ทีน่ ามาบนัทกึลงในคอมพวิเตอรเ์พื่อให้
เครือ่งประมวลผล  ขอ้มลูเหล่านี้ตอ้งมกีารแปลงผนัใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีค่อมพวิเตอรอ่์านได ้ เมือ่ระบบ
รบัขอ้มลูทีม่กีารแปลงผนัใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีถู่กตอ้งแลว้จงึน าไปปฏบิตักิารและออกรายงานเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539:  10-11)  ส าหรบัขอ้มลูในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
นัน้หมายถงึ ขอ้มลูของทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ  ไดแ้ก่  สื่อสิง่พมิพ ์ สื่อโสตทศัน์  และสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ ดงันี้  (คณาจารยภ์าควชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร.์  2548: 8-9) 

   4.1  สื่อสิง่พมิพ ์ หมายถงึ  วสัดุความรูท้ีเ่กดิจากการจดัพมิพห์รอืสื่อสิง่พมิพท์ี่
สามารถบนัทกึขอ้ความ  ตวัอกัษร  รปูภาพ  ดว้ยลายมอืหรอืเครือ่งพมิพท์ุกรปูแบบ  สื่อสิง่พมิพใ์น
หอ้งสมดุแบ่งได ้ 5  ประเภท  ไดแ้ก่  หนงัสอื  วารสารหรอืนิตยสาร  หนงัสอืพมิพ์  จลุสาร  และ 
กฤตภาค 

  4.2   สื่อโสตทศัน์  หมายถงึ  วสัดุทีน่ าเสนอเรือ่งราวต่าง ๆ ดว้ยภาพและเสยีง  หรอื
อาจมตีวัอกัษรแต่ไมไ่ดบ้นัทกึในแผ่นกระดาษ  และตอ้งมีโสตทศันวสัดุอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน  เช่น  
รปูภาพ  แผนที ่ แผนภมู ิ แถบบนัทกึเสยีง  ไมโครฟิลม์  ไมโครฟิช เป็นตน้ 
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  4.3   สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ หมายถงึ  วสัดุสารสนเทศทีน่ าเสนอขอ้มลูในรปูดิจทิลัผ่าน
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรใ์นการอ่าน เช่น ซดีรีอม ดวีดี ีเป็นตน้ 
 ดงันัน้ ขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศจงึหมายถงึ  รายการของขอ้มูลทีบ่นัทกึลงในซอฟตแ์วร์
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิกีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ  ตวัอยา่งรายการขอ้มลูของ
หนงัสอืทีต่อ้งบนัทกึ  เช่น  ชื่อผูแ้ต่ง  ชื่อเรือ่ง  ปีพมิพ ์ เป็นตน้  ส่วนของขอ้มลูจะถูกบนัทกึในงาน
วเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  และเชื่อมโยงกบัขอ้มูลการใหบ้รกิารในส่วนของงานสบืคน้
ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพกและงานบรกิารยมื-คนื  ปจัจบุนัหอ้งสมดุโรงเรยีน
หลายแห่งด าเนินการจดัการทรพัยากรสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอร ์  เนื่องจากทรพัยากรสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุปรบัเปลีย่นจากสื่อสิง่พมิพเ์ป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ เช่น ซดีรีอม ฐานขอ้มลู
ออนไลน์ เป็นตน้  (สมาน ลอยฟ้า.  2542: 37-42)   
 5.  บุคลากร  หมายถงึ  เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและผูใ้ชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุซึง่อาจ
หมายถงึ  ครบูรรณารกัษ์   ผูบ้รหิารงานหอ้งสมดุ  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  ครคูอมพวิเตอร ์ คร ู 
นกัเรยีนและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิัง้หมด  ซึง่ในการน า
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นหอ้งสมดุ  บุคลากรผูป้ฏบิตังิานในหอ้งสมดุควรมคีวามรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัการใชง้าน  ตดิตามตรวจสอบการท างาน  รูจ้กัใชอุ้ปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ สามารถแกป้ญัหา
พืน้ฐานในกรณทีีเ่ครือ่งไมท่ างาน  รูจ้กัวธิกีารเขา้สู่โปรแกรมการท างานและการออกจากโปรแกรม  
สามารถใชค้ าสัง่กบัโปรแกรม  สามารถก าหนดโครงสรา้งระเบยีนขอ้มลูและแฟ้มขอ้มลู  สามารถ
ส ารองแฟ้มขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูใหม ่ สามารถจดัการเกีย่วกบัระบบการพมิพแ์ละการออกรายงาน  
และแกไ้ขปญัหางา่ย ๆ เมือ่เครือ่งขดัขอ้งได้  (กรรณกิาร ์ลนิพศิาล.  2537: 193-208) 

 บุคลากรหอ้งสมดุจงึมคีวามส าคญัมาก  นอกจากจะตอ้งมคีวามรูใ้นงานเทคนิคและการ
บรกิารของหอ้งสมดุแลว้  ยงัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรูด้า้นเทคโนโลยแีละการจดัการทรพัยากร
สารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้พราะการใชค้อมพวิเตอรท์ างานต่าง ๆ นัน้จะตอ้งมกีาร
จดัเตรยีมเปลีย่นระบบ  จดัเตรยีมโปรแกรม  และด าเนินการต่าง  ๆ หลายอยา่ง  จงึถอืว่าบุคลากร
เป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิว้ย  (ครรชติ มาลยัวงศ์.  2539: 55-56)  
ดงันัน้ บทบาทของครบูรรณารกัษ์จ าเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานดว้ยคอมพวิเตอร ์ 
เพราะเป็นเครือ่งมอืในการจดัการและใชง้านในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ าหรบัการวเิคราะหห์มวดหมู่
และท ารายการ  รวมถงึควบคุมการสบืคน้ขอ้มลูรายการบรรณานุกรม  และขอ้มลูอื่น  ๆ ภายใน
หอ้งสมดุ  รวมทัง้ตอ้งมคีวามรูใ้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอร์กบังานหอ้งสมดุ
อยา่งมาก  (ชญัญา วรรณวโรทร.  2544: 16; อา้งองิจาก  Smeltzer.  1981: 21)   

 6.  คู่มอืการใชง้าน  หมายถงึ  เอกสารหรอืหนงัสอืซึง่อธบิายรายละเอยีดการท างานของ
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ กล่าวคอืเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีจ่ะช่วยให้
บุคลากรเรยีนรูแ้ละปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิดง้า่ยและเรว็ขึน้  ในสมยัก่อนคู่มอื
คอมพวิเตอรแ์ต่ละระบบมจี านวนมาก  แต่ในปจัจบุนัพฒันาคู่มอืแบบใหม่  คอื  บรรจไุวใ้น
ซอฟตแ์วร ์ เวลาใชง้านแลว้เกดิขดัขอ้งก็สามารถเรยีกค าอธบิายมาดทูางหน้าจอไดท้นัท ี อยา่งไรก็
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ตาม คู่มอืทีเ่ป็นเอกสารกย็งัมคีวามส าคญัอยูไ่มน้่อย  ดงันัน้ จงึควรตรวจตราว่าเมือ่จดัซือ้
คอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วรน์ัน้ไดร้บัคู่มอืจากบรษิทัผูข้ายมาครบถว้น  คู่มอืทีจ่ าเป็นในการใช้ ระบบ
คอมพวิเตอรโ์ดยทัว่ไป  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คอื  (ครรชติ มาลยัวงศ.์  2539: 136) 
  6.1  คู่มอืฮารด์แวร ์ เป็นคู่มอืดา้นเทคนิคทีท่ าหน้าทีอ่ธบิายส่วนของอุปกรณ์รอบขา้ง
และปุม่ต่าง ๆ อธบิายการเชื่อมต่อสายเขา้กบัอุปกรณ์อื่น ๆ และอาจจะมวีธิกีารแกไ้ขปญัหาอยา่ง
งา่ยดว้ย   
  6.2  คู่มอืซอฟตแ์วร ์ มสีองประเภท  ประเภทแรกคอื  คู่มอืการปฏบิตังิานส าหรบั
บุคลากร (Operation manual)  คู่มอืประเภทนี้จะบอกวธิกีารตดิตัง้  อธบิายวธิกีารใชง้านซอฟตแ์วร์
ในระบบคอมพวิเตอร ์ ประเภททีส่องคอื  คู่มอืส าหรบัผูใ้ช ้(User manual) อธบิายขัน้ตอนการใช้
งานซอฟตแ์วรแ์บบงา่ย ๆ ว่าจะเริม่ใชอ้ยา่งไร  ความหมายของค าสัง่ต่าง ๆ และถา้หากใชค้ าสัง่
ผดิพลาดจะแกไ้ขอยา่งไร 
 ส าหรบัคู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะมปีรมิาณและความละเอยีดมากน้อย
เพยีงใดขึน้อยูก่บัขนาดและความซบัซอ้นของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีจ่ดัซือ้  อยา่งไรกต็าม  คู่มอื
การใชง้านควรจะตอ้งมขีอ้มลูทีเ่ป็นปจัจบุนัและทนัสมยั  เขยีนดว้ยภาษาทีช่ดัเจนรดักุมปราศจาก
ค าศพัทแ์ละส านวนทีบุ่คคลทัว่ไปอ่านเขา้ใจไดย้าก  ทีส่ าคญัตอ้งมรีปูภาพประกอบบอกถงึลกัษณะ
การท างานตามขัน้ตอนต่าง ๆ และเป็นเครือ่งมอืช่วยที่สะดวกต่อการคน้ควา้หาเรือ่งทีต่อ้งการได้
อยา่งรวดเรว็  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539: 68; Clayton; & Batt.  1989: 162)  และเนื่องจากระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิาจมผีูใ้ชร้ว่มกนัหลายคนทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในช่วงเวลาต่างกนั  หอ้งสมดุจงึตอ้ง
มคีู่มอืปฏบิตังิานทีช่ดัเจนเพื่อใหบุ้คลากรท างานรว่มกนัไดโ้ดยไมม่ปีญัหา  (วาสนา สุขกระสานต.ิ  
2545: 1-12)  การเรยีนรูคู้่มอืการใชง้านอาจจะท าไดโ้ดยการฝึกอบรมจากบรษิทัผูข้ายคอมพวิเตอร์
หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หรอืเรยีนรูจ้ากการอ่านคู่มอืการใชง้านเอง  และการ
สอบถามผูรู้ท้ ีม่ทีกัษะและประสบการณ์การใชซ้อฟตแ์วรน์ั ้นมาแลว้  (ยพุด ีจารทุรพัย์.  2543: 90) 
 7.  งบประมาณ  เป็นปจัจยัส าคญัอยา่งหน่ึงของการบรหิารจดัการภายในหอ้งสมดุ
โรงเรยีน  เพราะเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นต่าง  ๆ ทัง้ทรพัยากรสารสนเทศ  ฮารด์แวร์  และ
ซอฟตแ์วร ์ ทีม่าของงบประมาณของหอ้งสมดุโรงเรยีน  มดีงันี้  (ศุภมาศ ณ ถลาง.  2550: 20) 
  7.1 เงนิงบประมาณ  เป็นเงนิของรฐับาลทีส่นบัสนุนหอ้งสมดุโรงเรยีน  ไดแ้ก่  
   7.1.1  งบประมาณโรงเรยีนหรอืเงนิบ ารงุการศกึษา   เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ที่
หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาทุกแห่งจะไดร้บังบประมาณแผ่นดนิทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก
กระทรวงศกึษาธกิารและเงนิค่าบ ารงุการศกึษาทีเ่รยีกเกบ็จากนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน
จะไดร้บัมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัจ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีน   จงึท าใหก้ารด าเนินงานหอ้งสมดุโรงเรยีน
แต่ละแห่งแตกต่างกนัทัง้อาคาร  วสัดุสิง่พมิพ ์ ครภุณัฑอุ์ปกรณ์  รวมทัง้บรกิารและกิจกรรมของ
หอ้งสมดุ   
   7.1.2  งบประมาณโครงการพเิศษทีร่ฐับาลจดัสรรใหโ้รงเรยีนในโครงการต่าง  ๆ  
เช่น  โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั  โครงการส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน  เป็นตน้  ซึง่
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ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัสรรใหโ้รงเรยีนในโครงการทีม่นีโยบายชดัเจน   
  7.2  เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  ส่วนใหญ่ไดร้บัจากทีต่่าง  ๆ 
ในจ านวนทีแ่ตกต่างกนั  ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูข้อบรจิาคและความพงึพอใจของผูบ้รจิาค  
ไดแ้ก่  ผูป้กครอง  สมาคมผูป้กครองและคร ู และผูอุ้ปถมัภห์รอืผูอุ้ปการคุณ   
  7.3  เงนิรายไดอ้ื่น ๆ เป็นเงนิทีท่างหอ้งสมดุไดร้บัไมแ่น่นอนอกีประเภทหนึ่ง  ไดแ้ก่  
เงนิค่าปรบัหนงัสอื  เงนิทีไ่ดร้บัจากการจดักจิกรรมของหอ้งสมดุเป็นกรณพีเิศษ   และเงนิทีไ่ดร้บัจาก
การจดับรกิารตามความตอ้งการของผูใ้ชห้อ้งสมดุ   เช่น  เงนิจากการจดับรกิารถ่ายส าเนาเอกสาร
และเยบ็เขา้เล่มเอกสาร  เป็นตน้ 
 งบประมาณเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ เพราะงบประมาณ
เป็นตวัชีว้ดัของราคาและคุณสมบตัขิองระบบ  ซึง่งบประมาณมผีลต่อจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
คุณสมบตัขิองเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ซอฟตแ์วรแ์ละชุดค าสัง่ต่าง ๆ และยงัมผีลต่อค่าใชจ้า่ยเรือ่งการ
บรกิาร  เช่น  ค่าตดิตัง้  ค่าฝึกอบรม  ค่าเปลีย่นแปลงฐานขอ้มลู  ค่าบ ารงุรกัษาต่อปี  ค่าปรบัปรงุ
ซอฟตแ์วรเ์มือ่มกีารปรบัปรงุเป็นรุน่ใหม ่ เป็นตน้  หากมงีบประมาณเพยีงพอหอ้งสมดุกจ็ะสามารถ
เลอืกและทดสอบระบบไดจ้ากบรษิทัผูข้ายหลายแห่งเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัได ้ 
 การคดัเลือกระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
 การตดัสนิใจเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิป็นกระบวนการตดัสนิใจทีส่ าคญั  เนื่องจากการ
น าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิาใชเ้ป็นการลงทุนทีม่จี านวนเงนิสงูมาก  ทัง้ค่าใชจ้า่ยในการซือ้
ซอฟตแ์วรแ์ละค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการดแูลรกัษาระบบ  การทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืจดัหาระบบใหม่
แทนระบบเก่าทีเ่ลอืกผดิพลาดนัน้เป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก  ท าใหส้ิน้เปลอืงงบประมาณและเวลา  หาก
ตดัสนิใจเลอืกระบบผดิพลาดจะมผีลกระทบโดยตรงต่อหอ้งสมดุทัง้บรรณารกัษ์  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  
และผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทีจ่ะต้องใชร้ะบบนัน้อกีเป็นเวลานาน  (วภิา โกยสุขโข.  2538: 16)                                                         
 จากขอ้มลูของบรษิทัผูข้ายระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่าซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัมิอียูห่ลากหลายระบบดว้ยกนั  แต่ละระบบมคีวามแตกต่างกนัออกไปทัง้บรษิทัผูผ้ลติหรอื
ตวัแทนจ าหน่าย  คุณสมบตัขิองซอฟตแ์วร ์ การใหบ้รกิารของบรษิทัผูข้าย  ราคา  รวมถงึ
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยขีองซอฟตแ์วร ์ ขอ้มลูเหล่านี้แสดงใหเ้หน็คุณภาพของซอฟตแ์วร์
แต่ละโปรแกรม  หอ้งสมดุทีก่ าลงัตดัสนิใจน าระบบเขา้มาใชง้านหรอืก าลงัพจิารณาปรับเปลีย่นระบบ
ใหม ่ จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีต่อ้งการน ามาใชง้าน  เพื่อประกอบการ
พจิารณาตดัสนิใจจดัหาระบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  หอ้งสมดุมวีธิกีารเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิงันี้  
(จฑุารตัน์ ศราวณะวงศ์.  2544: 12-16; สปีาน ทรพัยท์อง.  2540: 11-20) 
 1.  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของบรษิทัผูข้าย  ขอ้มลูดงักล่าวควรประกอบดว้ย   ความยาวนาน
หรอืระยะเวลาในการท าธุรกจิเกีย่วกบัซอฟตแ์วร์  ยอดขายของบรษิทัในแต่ละปี  ความยดืหยุน่ใน
การปรบัเปลีย่นซอฟตแ์วรใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขนาดและการท างานของหอ้งสมดุแต่ละแห่ง   
แนวโน้มการพฒันาระบบหรอืโครงการในอนาคตของบรษิทั   และความมัน่คงทางดา้นการเงนิของ
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บรษิทั  หอ้งสมดุสามารถศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของบรษิทัแต่ละแห่งไดจ้ากบรษิทัผูข้ายโดยตรง  จาก
บรษิทัผูข้ายรายอื่น  และการสอบถามจากหอ้งสมดุต่าง ๆ ทีเ่ป็นลกูคา้   
 2.  การสอบถามพดูคุยกบับรรณารกัษ์ทีใ่ชร้ะบบ  วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการแสวงหาขอ้มลูของ
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ คอืการสอบถามกบัคนทีท่ างานกบัตวัระบบโดยตรง  ไดแ้ก่  บรรณารกัษ์
ระบบ  (Systems librarian)  และบรรณารกัษ์ฝา่ยอื่นทีม่ปีระสบการณ์ท างานกบัระบบนัน้  ๆ ขอ้มลูที่
ไดร้บัจากผูท้ างานกบัตวัระบบมกัจะเป็นคุณสมบตัหิรอืความสามารถในการท างานของซอฟตแ์วร ์  
 3.  การไปศกึษาดกูารท างานของระบบโดยตรง  วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในการศกึษาขอ้มลูของ
ซอฟตแ์วรแ์ต่ละตวั  คอืการไปดกูารท างานจรงิดว้ยตนเองในหอ้งสมดุทีน่ าระบบมาใชง้าน  เพราะจะ
ท าใหไ้ดเ้หน็การท างานจรงิของระบบว่ามีความราบรืน่หรอืบกพรอ่งอยา่งไร  ในการไปศกึษาดกูาร
ท างานหอ้งสมดุอาจตอ้งสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรรณารกัษ์ทีท่ างานกบัระบบเพื่อใหไ้ด้
รายละเอยีดทีค่รบสมบรูณ์ชดัเจนมากขึน้   
 4.  การเป็นสมาชกิกลุ่มสนทนาทางอนิเทอรเ์น็ตหรอื  ListServ  วธิกีารนี้มกัใชก้บั
หอ้งสมดุทีม่เีวลานานพอในการหาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจน าระบบเขา้มาใชง้าน  โดย
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุทีเ่ป็นกลุ่ม  ListServ  อาจส่งค าถามหรอืขอ้มลูทีต่อ้งการทราบเกีย่วกบัระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัไิปยงักลุ่ม  ListServ  ซึง่มกัเป็นกลุ่มของบรรณารกัษ์ทีท่ างานในหอ้งสมดุทีใ่ช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิดยีวกนัหรอืคนทีส่นใจเหมอืนกนัมารวมกลุ่มเพื่อสนทนาหรอืถามปญัหา
เกีย่วกบัระบบรว่มกนั  ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก  ListServ  มกัเป็นขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงและเป็นรายละเอยีด
ของซอฟตแ์วรซ์ึง่บางอยา่งอาจหาขอ้มลูไมไ่ดจ้ากแหล่งอื่น   
 5.  การอ่านสิง่พมิพ ์ แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ่วนหน่ึงจะปรากฏอยูใ่น
รปูของสิง่พมิพท์ีม่ผีูจ้ดัท าไว ้ เล่มทีม่ชีื่อเสยีงคอื  Pamela Cibarelli’s Directory of Library  
Automation Software, Systems, and Services  (Information Today)  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีเ่ป็นประโยชน์  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบรษิทัผูข้าย  บางส่วนไดข้อ้มลู
จากแบบสอบถาม  เช่น  การสอบถามเกีย่วกบัความสามารถของระบบในการถ่ายโอนขอ้มลูระเบยีน
บรรณานุกรมในรปู  MARC  อยา่งสมบรูณ์  การใชม้าตรฐาน  Z39.50  การใหข้อ้มลูราคาของระบบ  
เป็นตน้   
 6.  การอ่านจากเอกสารโฆษณาของบรษิทัผูข้าย  หอ้งสมดุอาจใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาคดัเลอืกไดบ้า้ง  เพราะโดยทัว่ไปไมเ่น้นเน้ือหารายละเอยีดเกีย่วกบัคุณสมบตัหิรอืเทคนิค
ของระบบมากนกั  แต่มกัใหข้อ้มลูพืน้ฐานพอใหผู้อ่้านทราบคุณสมบตัขิองซอฟตแ์วรใ์นเบือ้งตน้   
 7.  การทดลองใชโ้ปรแกรมสาธติระบบหรอื  Demo  บรษิทับางแห่งไดจ้ดัโปรแกรมสาธติ
ระบบหรอื  Demo  ขึน้เพื่อใหห้อ้งสมดุทดลองใชร้ะบบว่ามคีวามสามารถตรงกบัความตอ้งการ
หรอืไม ่ อยา่งไรกต็าม การทดลองใชโ้ปรแกรม  Demo  ผูใ้ชม้กัไมพ่บปญัหาหรอืการขดัขอ้งของ
ระบบซึง่ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากขอ้มลูทีบ่นัทกึเขา้ไปมจี านวนไมม่าก  การท างานจงึมกัเป็นไป
อยา่งราบรืน่  แต่เมือ่น าไปใชง้านจรงิการท างานของระบบไมเ่ป็นเช่นนี้  ดงันัน้ หอ้งสมดุจงึไมค่วร
ตดัสนิใจซือ้ระบบจากการทดลองใชโ้ปรแกรม  Demo  เพยีงประการเดยีว   
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 8.  การสอบถามขอ้มลูจากพนกังานขาย  ขอ้มลูบางอยา่งทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ
คดัเลอืกระบบ  อาจเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากพนกังานขายของบรษิทั  โดยเฉพาะพนกังานขายทีม่ ี
ประสบการณ์ในการขายหรอืท างานกบับรษิทัมานาน  จะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตวัระบบไดด้กีว่าพนกังาน
ขายทีม่ปีระสบการณ์น้อยหรอืเพิง่เริม่งานกบับริษทั  ซึง่มกัไมค่่อยมคีวามรูเ้กีย่วกบัตวัระบบมากนกั  
แต่จะช านาญเกีย่วกบัเทคนิควธิขีาย  ดงันัน้ ขอ้มลูส่วนตวัเกีย่วกบัประสบการณ์ในการขายระบบ
ของพนกังานขายแต่ละคนจงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัหอ้งสมดุในการสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัตวัระบบ
จากพนกังานขาย  อยา่งไรกต็าม หากเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัเทคนิคการท างานของซอฟตแ์วร ์ 
พนกังานฝา่ยเทคนิคของระบบ  (Technical support staff)  มกัใหข้อ้มลูไดด้กีว่าพนกังานขาย 
 9.  การพจิารณาถงึขอ้มลูค่าใชจ้า่ย  ค่าใชจ้า่ยของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิมไ่ดม้เีพยีง
ค่าใชจ้า่ยเฉพาะซอฟตแ์วรเ์ท่านัน้  แต่อาจตอ้งมีค่าใชจ้า่ยในเรือ่งของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์รอบขา้ง  รวมถงึการถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหม ่ หอ้งสมดุจะตอ้งค านึงถงึ
ค่าใชจ้า่ยทุกส่วนอยา่งรอบคอบเพื่อน ามาประกอบการพจิารณาดว้ย  โดยเฉพาะค่าใชจ้า่ยในการ
ถ่ายโอนขอ้มลูซึง่มกัจะไมป่รากฏในส่วนของขอ้มลูราคาของบรษิทั  หอ้งสมดุควรสอบถามจาก
หอ้งสมดุอื่นทีเ่ป็นลกูคา้ของบรษิทั  หรอือาจสอบถามขอ้มลูจากพนกังานขายเพื่อน ามาประกอบการ
ตดัสนิใจ 
 10.  เรยีนรูข้อ้มลูจากหลายบรษิทั  ในการท าการตลาดระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ นอกจาก
การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแลว้ บรษิทัผูข้ายส่วนใหญ่มกัจะให้
ขอ้มลูของบรษิทัอื่นซึง่เป็นคู่แขง่ขนัทางการคา้ประกอบดว้ย  ซึง่อาจเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรบัหอ้งสมดุเพื่อประกอบการพจิารณาคดัเลอืกระบบ  เช่น  ขอ้มลูยอดขายของบรษิทัอื่น  ความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการท างานของระบบหรอืบรกิารของบรษิทัอื่น  เป็นตน้  แต่บางครัง้กอ็าจใหข้อ้มลู
ในทางลบมากเกนิไปเพื่อตอ้งการชีห้รอืจงูใจใหเ้หน็ถงึความไมเ่หมาะสมส าหรบัหอ้งสมดุทีจ่ะ
น ามาใชง้านทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการแขง่ขนัเชงิการคา้  แต่หอ้งสมดุกไ็มค่วรมองขา้มขอ้มลู
บางอยา่ง  เช่น  การบรกิารหลงัการตดิตัง้ทีไ่มม่คีุณภาพ หรอืบางชุดค าสัง่ทีโ่ฆษณาเกนิจรงิ เป็นตน้  
 เมือ่พจิารณาถงึแนวโน้มหรอืทศิทางของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินปจัจบุนัแลว้  การ
คดัเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะเน้นเกีย่วกบัการเลอืกซอฟตแ์วรม์ากกว่าการเลอืกฮารด์แวร ์ 
เพราะมจีดุประสงคท์ีจ่ะใหเ้ป็นการคัดเลอืกเพื่อซือ้มาใชม้ากกว่าจะเป็นการพฒันาหรอืสรา้งขึน้มา
เพื่อใชเ้อง  (ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ.  2542: 72-73)  ปรากฏว่าหอ้งสมดุทีม่ขีนาดใหญ่จะนิยมจดัหา
ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใชใ้นงานหอ้งสมดุ  ถงึแมว้่าการตดิตัง้ครัง้แรกจะเสยีค่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสงูก็
ตามทัง้นี้ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ คอื  (วภิา โกยสุขโข.  2538: 14-15) 
 1.  หอ้งสมดุมโีอกาสเลอืกและทดสอบระบบไดจ้นเป็นทีพ่อใจก่อนการตดัสนิใจ  
 2.  เมือ่ตดัสนิใจเลอืกแลว้  หอ้งสมดุสามารถตดิตัง้และใชง้านไดอ้ยา่งรวดเรว็ภายใน  3-8  
เดอืนหรอือยา่งชา้ไมเ่กนิ 1 ปี 

 3.  ประหยดัเวลาในการออกแบบและประสานงานกบันกัคอมพวิเตอร ์ เพราะว่าซอฟตแ์วร์
เหล่านี้ไดม้กีารออกแบบและทดสอบมาอยา่งดแีลว้   
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 4.  บุคลากรหอ้งสมดุไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรูอ้ยา่งลกึซึง้ดา้นคอมพวิเตอรก์ส็ามารถเรยีนรู้
ระบบและจดัการระบบได้ 
  5.  หอ้งสมดุไมต่อ้งมภีาระดแูลรกัษาระบบเอง  แต่ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยใหแ้ก่บรษิทัเป็นรายปี 
 นอกเหนือทีก่ล่าวมาขา้งตน้  วธิกีารคดัเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิาจยงัมวีธิอีื่น  ๆ อกี  
เช่น  หอ้งสมดุบางแห่งอาจใชว้ธิจีา้งทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าแนะน าในการคดัเลอืกระบบ  วธินีี้อาจมี
ค่าใชจ้า่ยเนื่องจากทีป่รกึษาส่วนใหญ่มกัคดิค่าใชจ้า่ยสงู  อยา่งไรกต็าม  ไมม่วีธิกีารใดทีด่แีละ
เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใชง้าน  หอ้งสมดุควร
เลอืกใชห้ลายวธิปีระกอบกนั   

 การจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
 ในการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใชใ้นหอ้งสมดุ โดยทัว่ไปม ี 3  วธิ ีดงันี้  (ครรชติ 
มาลยัวงศ.์  2539: 99, 161-162; จฑุารตัน์ ศราวณะวงศ์.  2542: 18-22; วภิา โกยสุขโข.  2537: 
69-70) 
 1.  การจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู  (Package software)  หมายถงึ  วธิกีารจดัหาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัเิบด็เสรจ็สมบรูณ์พรอ้มทีจ่ะใชง้านไดจ้ากบรษิทัผูข้าย  หอ้งสมดุสามารถเลอืกและ
ทดลองใชซ้อฟตแ์วรท์ีม่จี าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุ  
โดยทัว่ไปจะรวมถงึฮารด์แวรซ์ึง่ไดแ้ก่  เครือ่งคอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์รอบขา้ง  พรอ้มดว้ยระบบ
เครอืขา่ยและการสื่อสารทีเ่ชื่อมโยงผูใ้ชก้บัระบบ  และซอฟตแ์วรค์อื ชุดค าสัง่ในการใชง้านดา้น 
ต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการเกีย่วกบัฝึกอบรมครบูรรณารกัษ์และเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุเพื่อให้
สามารถจดัการประยกุตง์านไดต้ามวตัถุประสงค ์ ในปจัจบุนัหอ้งสมดุนิยมจดัหาซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู
มาใชก้นัมากทีสุ่ด 
 ขอ้ดขีองการจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู  คอื  เป็นระบบทีผ่่านการทดสอบและทดลองใช้
งานมาแลว้เป็นอยา่งด ี ลดเวลาและค่าใชจ้า่ยในการออกแบบ  และหอ้งสมดุมโีอกาสทดสอบการ
ท างานของซอฟตแ์วรห์ลาย ๆ ระบบ  เพื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้  
 ขอ้จ ากดัของการจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู  คอื  ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ส าเรจ็รปูส่วนใหญ่จะราคาสงูตามคุณภาพของซอฟตแ์วรแ์ละมคี่าใชจ้า่ยอยา่งต่อเนื่องในการ
บ ารงุรกัษาระบบ  บางครัง้หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะ
บางอยา่งของหอ้งสมดุกไ็มส่ามารถท าไดเ้อง  หรอืบางหอ้งสมดุอาจประสบปญัหาหลงัจากทีใ่ชง้าน
ไปสกัระยะหนึ่งและพบว่าระบบท างานไมไ่ดต้รงตามความตอ้งการของหอ้งสมดุจ าเป็นตอ้งใหบ้รษิทั
ผูข้ายเป็นผูจ้ดัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหซ้ึง่ท าใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  นอกจากนี้ บางชุดค าสัง่อาจ
แกไ้ขใหต้รงความตอ้งการเฉพาะของหอ้งสมดุไมไ่ด ้ 
 ตวัอยา่งซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูทีน่ ามาใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน  
  1.1  โปรแกรม  Alice for Windows  เป็นซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีพ่ฒันา
รว่มกนัระหว่างบรรณารกัษ์กบันกัคอมพวิเตอรข์องประเทศออสเตรเลยี  จดัจ าหน่ายในประเทศไทย
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โดยบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ซอฟตแ์วร ์ แฟคตอรี่ จ ากดั  โปรแกรมสามารถรองรบังานหอ้งสมดุ
ใหส้ามารถปฏบิตังิานแบบไคลแอนตเ์ซริฟ์เวอรไ์ด ้ โดยใชร้ะบบปฏบิตักิารต่าง  ๆ เช่น  Windows 
95, Windows 98, Windows NT  เป็นตน้  โปรแกรมประกอบดว้ยระบบงานต่าง ๆ 15  ระบบงาน
หลกั  ดงันี้  ระบบการจดัการ ระบบงานบรกิารยมื-คนื ระบบการสบืคน้ ระบบช่วยจดัท าดรรชนีและ
ขอ้มลูหลกั ระบบงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ ระบบงานควบคุมวารสาร ระบบการจดัท า
ดรรชนีวารสาร ระบบบรหิารขอ้มลูมลัตมิเีดยี ระบบหลากภาษา ระบบสมาชกิ ระบบการสบืคน้
ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ ระบบการยมื-คนืดว้ยตนเอง ระบบการลงรายการรว่มกนัระหว่าง
หอ้งสมดุของสถาบนัเดยีวกนั ระบบการอา้งองิหวัเรือ่งส าหรบัลงรายการ และระบบการบรกิารยมื
ระหว่างหอ้งสมดุ  คุณสมบตัเิฉพาะของโปรแกรมสามารถจดัเกบ็และแสดงผลการสบืคน้สารสนเทศ
มลัตมิเีดยีทุกประเภท  สามารถพมิพบ์ตัรสมาชกิและบารโ์คด้พรอ้มเลขเรยีกหนงัสอืส าเรจ็รปูที่
พรอ้มน าไปตดิทีส่นัหนงัสอืโดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการซือ้เครือ่งพมิพบ์ารโ์คด้เพิม่  สามารถ
ส ารองขอ้มลู (Backup) ไดถ้งึ 3 แห่ง  และสามารถจดัเรยีงขอ้มูลสารสนเทศภาษาไทยไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  (ชญัญา วรรณวโรทร.  2544: 32-35; ยพุด ี 
จารทุรพัย.์  2544: 69-70)  ปจัจบุนัโรงเรยีนทีน่ าโปรแกรมน้ีมาใช ้ ไดแ้ก่  โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั  
โรงเรยีนพรตพทิยพยตั  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลัย  โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา  และ
โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 4 
  1.2  โปรแกรม Library 2001  เป็นซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูของบรษิทั คอมพวิเน็ต   
ซสิเตม็ จ ากดั  ซึง่สามารถปฏบิตังิานบนระบบ  Windows 98, Windows Me, Windows 2000, 
Windows 2003 และ Windows XP ได ้ สามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยภายในหอ้งสมดุแบบไมจ่ ากดัผูใ้ช ้ 
และสามารถสบืคน้ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตได ้ โดยมชีุดค าสัง่การท างานหลกั  ไดแ้ก่  งาน
วเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานบรกิารยมื-คนื  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์หรอืโอแพก  และงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  (บรษิทั  คอมพวิเน็ต  ซสิเตม็  
เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: ออนไลน์)  ปจัจบุนัโรงเรยีนทีน่ าโปรแกรมน้ีมาใช ้ ไดแ้ก่  โรงเรยีนสนัติ
ราษฏรว์ทิยาลยั  โรงเรยีนมธัยมวดับงึทองหลาง  และโรงเรยีนโยธนิบรูณะ   
  1.3  โปรแกรม Magic Library  เป็นซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูของบรษิัท  โสมาภา   
อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั  ผลติขึน้ใน พ.ศ. 2540  มคีวามสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มลูตาม
มาตรฐาน  MARC  ในปจัจบุนัโปรแกรมมกีารพฒันาจนกระทัง่ถงึรุน่ที ่4 (Version 4)  คอื  Magic 
Library 4.0X  โดยมชีุดค าสัง่การท างานหลกั  ไดแ้ก่  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะห์
หมวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  งานบรกิารยมื-
คนื  และงานควบคุมวารสาร  โปรแกรมท างานดว้ยฟงักช์นัของ  Magic MARC Compiler  ช่วยให้
ผูใ้ชไ้มจ่ าเป็นตอ้งเรยีนรูร้ะบบ  MARC  ท าใหใ้ชง้านงา่ยขึน้  โปรแกรมแบ่งระบบงานเป็น  2  ส่วน  
คอื  ชุดโปรแกรมมาตรฐานประกอบดว้ยชุดค าสัง่ทีห่อ้งสมดุต่าง  ๆ ใชใ้นงานหลกัของหอ้งสมดุ  และ
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารซึง่เป็นชุดค าสัง่ทีส่ามารถเปลีย่นการใชง้านเพิม่เตมิไดใ้นภายหลงั  
ปจัจบุนัโรงเรยีนทีน่ าโปรแกรมน้ีมาใช ้ ไดแ้ก่  โรงเรยีนทวธีาภิเษก  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
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พฒันาการ  โรงเรยีนวดับวรนิเวศ  และโรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงั  (บรษิทั โสมาภา  
อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: ออนไลน์)   
  1.4  โปรแกรม E-School E-Library หรอื Smart Library (Internet Suit)   เป็น
ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รูปของบรษิทั G.P. Education จ ากดั  โปรแกรมสามารถรองรบัการคน้หาและจอง
ทรพัยากรสารสนเทศผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  สามารถใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูผ่านเครือ่งแสดงผล
ขอ้มลูคอมพวิเตอรซ์ึง่เลอืกตดิตัง้ตามจดุต่าง ๆ ในสถานศกึษา  สามารถใชง้านรว่มกบัเครือ่งอ่าน
บารโ์คด้และเครือ่งสแกนลายน้ิวมอื  โดยโปรแกรมประกอบดว้ยระบบชุดค าสัง่หลกั  3  งาน  คอื  1)  
งานทะเบยีนทรพัยากรสารสนเทศ  สามารถบนัทกึรายการทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุแยกได้
ถงึ  11  ประเภท  2)  งานบรกิารยมื-คนืและจองทรพัยากรสารสนเทศ  สามารถใหบ้รกิารยมืดว้ย
ระบบบารโ์คด้  มรีายงานการใหบ้รกิารและขอ้มลูทางสถติ ิ และ  3)  งานสบืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศ  มรีะบบคน้หาขอ้มลูสารสนเทศโดยสามารถสบืคน้ขอ้มลูไดห้ลายช่องทาง  เช่น  สบืคน้
ผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัภิายในหอ้งสมดุ  สบืคน้ผ่านเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน  
เป็นตน้  (ภทัรพร จนิตกานนท์.  2548: 17)  ปจัจบุนัโรงเรยีนทีน่ าโปรแกรมน้ีมาใช ้  ไดแ้ก่  
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  โรงเรยีนนนทรวีทิยา  โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2  โรงเรยีน
โพธสิารพทิยากร  โรงเรยีนชโินรสวทิยาลยั  โรงเรยีนมธัยมวดันายโรง  และโรงเรยีนสตรวีดัระฆงั   
 2.  การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  หรอืว่าจา้งบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงใหพ้ฒันาระบบให้
โดยเฉพาะ (In-house/Custom development system)  หมายถงึ  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีม่กีาร
ออกแบบ  การพฒันา  การตดิตัง้  การทดสอบระบบ  ตลอดจนจดัท าเอกสารคู่มอืการใช้งานขึน้ใช้
เองภายในหอ้งสมดุ  การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องนัน้อาจกระท าได ้3 วธิ ีคอื   
  2.1  บุคลากรคอมพวิเตอรภ์ายในโรงเรยีนเป็นผูพ้ฒันา  การพฒันาโดยวธินีี้จดัท าขึน้
โดยอาศยัเจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร ์ และนกัวชิาการคอมพวิเตอรช์่วยกนัวเิคราะหร์ะบบงาน
เดมิแลว้ออกแบบจดัท าโปรแกรมขึน้  อาจใชภ้าษามาตรฐานในการพฒันา  ไดแ้ก่  ภาษาโคบอล   
ปาสกาล  หรอืซ ี แต่กม็ไีมน้่อยทีเ่ลอืกใชภ้าษาและซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลูมาใช้  เช่น MySQL, 
FoxPro, Microsoft  Access เป็นตน้ 
  2.2  จา้งบรษิทัซอฟตแ์วรพ์ฒันา  วธินีี้เป็นวธิสี าหรบัหน่วยงานซึง่ไมม่บีุคลากร
คอมพวิเตอร ์ และขณะเดยีวกนักไ็มอ่าจหาซอฟตแ์วรท์ีท่ างานคลา้ยคลงึกบัความตอ้งการมาใชง้าน  
การจา้งบรษิทัซอฟตแ์วรน์ัน้ปกตมิกัจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยสงู  อกีทัง้ยงัตอ้งเสยีเวลาและมคีวามเสีย่ง
สงูมากขึน้  ยกเวน้แต่เมือ่บรษิทันัน้มซีอฟตแ์วรต์น้แบบระดบัสงู  หรอืเครือ่งมอืทีส่ามารถช่วยให้
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรท์ างานไดเ้รว็ขึน้ 
  2.3  ผูใ้ชท้ าเอง  คอืผูใ้ชค้อมพวิเตอรซ์ึง่อาจจะไมไ่ดร้บัการฝึกฝนเป็นนกัคอมพวิเตอร์
อาชพี  แต่สนใจตอ้งการผลติซอฟตแ์วรแ์ละระบบใชเ้อง  แต่ทีผ่่านมาปรากฏว่าผูใ้ชค้อมพวิเตอร์
ไทยยงัไมค่่อยสนใจท าซอฟตแ์วรใ์ชเ้องมากนกั  อาจเพราะไมม่เีวลาทีจ่ะท า  หรอือาจจะกลวัว่าท า
แลว้จะใชก้ารไมไ่ด ้ หรอืเพราะไมค่ดิว่าจะท าส าเรจ็  
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 ขอ้ดขีองการพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชเ้อง  คอื  ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัการพฒันาดว้ยบุคลากร
คอมพวิเตอรม์กัจะไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  และการด าเนินงานมรีะเบยีบ  มมีาตรฐาน  แต่ถา้
จะใหไ้ดผ้ลกจ็ าเป็นจะตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสบการณ์สงู  ทีส่ าคญัคอืหอ้งสมดุจะ
ไดซ้อฟตแ์วรท์ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการการใชง้านอยา่งแทจ้รงิของหอ้งสมดุ  สามารถแกไ้ข
ปญัหาและสนองความตอ้งการไดต้รงจดุประสงคอ์ยา่งครบถว้น   
 ขอ้จ ากดัของการพฒันาซอฟตแ์วรข์ึ้นมาใชเ้อง  คอื  การใชว้ธิกีารนี้สิน้เปลอืงเวลาและ
ทรพัยากรมาก  นอกจากนี้ ยงัมคีวามเสีย่งสงูเพราะอาจไมส่ามารถพฒันาซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งการได้
อยา่งถูกตอ้ง   
 ตวัอยา่งซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้องทีน่ ามาใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน  มดีงันี้ 
 โปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุตรดติถ ์ ไดม้กีารพฒันาตัง้แต่ พ.ศ. 2538  โดยนกัศกึษาวชิาเอกคอมพวิเตอรแ์ละ
นกัวชิาการคอมพวิเตอรจ์ านวน  7  คน  มรีองศาสตราจารยป์ญัญา สุขแสน  วเิคราะหร์ะบบ  
ตรวจสอบโปรแกรม  และทดสอบการใชร้ะบบ  ซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลูทีน่ ามาพฒันาคอื  
FoxPro for LAN 2.6  และควบคุมการปฏบิตังิานดว้ย  Netware 4.0  เพื่อใชแ้ละใหบ้รกิารบน
เครอืขา่ยภายในหน่วยงานปจัจบุนัไดเ้ชื่อมโยงเขา้กบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  สามารถสบืคน้
ทรพัยากรสารสนเทศจากเวบ็ไซตข์องสถาบนัวทิยบรกิารฯ ได ้ มชีุดค าสัง่การท างานหลกั  5  งาน  
คอื  งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  งานเทคนิค  งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ  งานคน้คนื
ทรพัยากรสารสนเทศ  และงานจดัเตรยีมฐานขอ้มลู  (ปญัญา สุขแสน.  2549: 2-4) 
 3.  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  (Free software)  หมายถงึ  ซอฟตแ์วรท์ี่
ไดร้บัมาโดยทีไ่มเ่สยีค่าใชจ้า่ย  เป็นประเภทซอฟตแ์วรท์ีท่ าส าเนาและแจกใหใ้ชฟ้รโีดยถูกกฎหมาย  
นอกจากนัน้ ยงัมผีูเ้ผยแพรซ่อฟตแ์วรข์องตนเองไวใ้นระบบเครอืขา่ยบางระบบ  เช่น  เครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต  เป็นตน้ 
 ขอ้ดขีองการไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  คอื  ซอฟตแ์วรเ์หล่านี้ส่วนมาก
ผูพ้ฒันายนิยอมใหผู้ส้นใจคดัลอกหรอืท าส าเนาไปใชโ้ดยไมค่ดิมลูค่า     
 ขอ้จ ากดัของการไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  คอื  การไดซ้อฟตแ์วรม์าใชน้ัน้
เป็นเรือ่งส าคญัและเกีย่วขอ้งกบักฎหมายลขิสทิธิด์ว้ย  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบในการ
น าซอฟตแ์วรใ์ด ๆ เขา้มาใชง้าน  และซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมาอาจจะไมต่รงกบัความตอ้งการของ
หอ้งสมดุ   
 ตวัอยา่งซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยทีน่ ามาใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน    
   3.1  โปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS  เป็นโปรแกรมเฉพาะงานทีพ่ฒันาขึน้โดยองคก์าร
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรอืยเูนสโก  ส าหรบัประมวลผลและจดัการ
ระบบฐานขอ้มลูโดยสามารถจดัเกบ็ตวัอกัษรไมจ่ ากดัจ านวน  และไดเ้ผยแพรใ่หป้ระเทศต่าง  ๆ 
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศกึษาโดยเฉพาะกบัหน่วยงาน  องคก์ร  สถาบนัทีป่ระกอบกจิการโดย
ไมห่วงัผลก าไร  ปจัจบุนัโปรแกรมไดถู้กพฒันาใหส้ามารถท างานบนระบบปฏบิตักิารต่าง  ๆ เช่น  
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UNIX, Windows  เป็นตน้  และไดม้กีารพฒันาโปรแกรม  Mini-Micro CDS/ISIS  บนอนิเทอรเ์น็ตที่
มชีื่อว่า  WEBSIS  (วเิศษศกัดิ ์โคตรอาษา; และคนอื่นๆ.  2542: 237) 

 3.2  โปรแกรม  Library'2002P  เป็นโปรแกรมทีพ่ฒันาโดยนายอมัพร  ชมเดจ็  ครสูงักดั
โรงเรยีนโพธาวฒันาเสนี  จงัหวดัราชบุร ี โปรแกรมสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ  
ไดแ้ก่  สื่อสิง่พมิพแ์ละโสตทศันวสัดุ  ประกอบดว้ยชุดค าสัง่การท างานหลกัคอื งานวเิคราะห์
หมวดหมูแ่ละท ารายการ  งานบรกิารยมื-คนืดว้ยระบบบารโ์คด้  งานจองทรพัยากรสารสนเทศ  และ
งานสนบัสนุนอื่นๆ  เช่น  การพมิพร์ายงาน  ระบบการยมื-คนืดว้ยตนเอง  ระบบการอ่านบตัรเขา้-
ออกหอ้งสมดุ  เป็นตน้  หน่วยงานทีส่นใจสามารถลงทะเบยีนขอใชโ้ปรแกรมอยา่งเป็นทางการไดท้ี่
เวบ็ไซตศ์ูนยป์ฏบิตักิาร GPA ส านกัทดสอบทางการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  (www.gpa.moe.go.th)  (ศูนยป์ฏบิตักิาร GPA  ส านกัทดสอบทางการศกึษา.  2551: 
ออนไลน์)  ปจัจบุนัโรงเรยีนทีน่ าโปรแกรม Library'2002P  มาใช ้ ไดแ้ก่  โรงเรยีนสตรเีศรษฐบุตร
บ าเพญ็  โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร  และโรงเรยีนวดัรางบวั 
 การบ ารงุรกัษาระบบห้องสมดุอตัโนมติั  

 เมือ่น าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาตดิตัง้เพื่อการปฏบิตังิานและการบรกิารของหอ้งสมดุ
โรงเรยีนแลว้  สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึเป็นล าดบัต่อไปกค็อืการบ ารงุรกัษาระบบเพื่อท าใหร้ะบบนัน้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งราบรืน่  ซึง่ผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตักิจ็ะเขา้มามบีทบาท
ส าคญัในส่วนดงักล่าว  ทัง้นี้การบ ารงุรกัษาระบบ  หมายถงึ  การดแูล  ปรบัปรงุ  แกไ้ข  ซ่อมแซม
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีน่ ามาปฏบิตังิานใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ซึง่ซอฟตแ์วรห์รอื
โปรแกรมนัน้ไมม่อีายกุารใชง้านทีจ่ ากดัเหมอืนกบัฮารด์แวร ์ ทัง้ทีซ่อฟตแ์วรน์ัน้ท างานไดถู้กตอ้งทุก
ประการแต่กจ็ าเป็นตอ้งมกีารบ ารงุรกัษา  เช่น  การแกไ้ขซอฟตแ์วร ์ หรอืการปรบัปรงุการท างาน
ของซอฟตแ์วรน์ัน้ใหด้ขี ึน้ซึง่เกดิจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร ์ 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง  ขอ้บกพรอ่งของซอฟตแ์วรท์ีเ่กดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหรอืความตอ้งการในการปฏบิตังิาน  เป็นตน้   การบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตักิระท าไดใ้น  2  ลกัษณะ ไดแ้ก่   
 1.  ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิเป็นผูบ้ ารงุรกัษาเอง  วธินีี้คอืใหผู้้
ทีพ่ฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิหรอืบรษิทัผูข้ายเป็นผูบ้ ารงุรกัษาระบบนัน้ดว้ย  ซึง่มขีอ้ดคีอื  มี
ความคุน้เคยกบัระบบเป็นอยา่งด ี ท าใหง้า่ยต่อการบ ารงุรกัษาและหากระบบมกีารปรบัปรงุหรอื
พฒันาจะท าใหม้กีารอพัเกรดระบบไปดว้ย  แต่มขีอ้ดอ้ยคอื  บุคลากรทีพ่ฒันาระบบเมือ่ทราบว่า
จะตอ้งบ ารงุรกัษาดว้ยอาจจะไมท่ าเอกสารประกอบการท างานของระบบเพราะคดิว่าตนเองทราบ
รายละเอยีดต่าง ๆ อยูแ่ลว้  ไมม่คีู่มอืการบ ารงุรกัษา  และหอ้งสมดุอาจตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการจา้ง
ดแูลและบ ารงุรกัษาระบบ  นอกจากนี้ ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายอาจไมไ่ดบ้ ารงุรกัษาระบบเอง  แต่อาจ
มอบหมายใหบุ้คคลหรอืทมีงานอื่นเป็นผูบ้ ารงุรกัษาระบบโดยเฉพาะซึง่ขอ้ดคีอื  ทมีงานมกัจะให้
ความระมดัระวงัในการจดัเตรยีมคู่มอืและเอกสารประกอบซึง่เป็นเอกสารส าคญัของการบ ารงุรกัษา  
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และบางครัง้อาจจะพบขอ้บกพรอ่งหรอืจดุอ่อนของซอฟตแ์วร์ไดด้กีว่าผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย  แต่มี
ขอ้ดอ้ยคอื  ตอ้งใชเ้วลาเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัการท างานของระบบนัน้ๆ   (วภิา เจรญิ
ภณัฑารกัษ์.  2547: 251) 
 2.  หอ้งสมดุเป็นผูบ้ ารงุรกัษาระบบเอง  ซึง่ผูบ้ ารงุรกัษาอาจไดแ้ก่  ครบูรรณารกัษ์  
บุคลากรคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน  ครูทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร ์  บุคคลเหล่านี้จะตอ้ง
ผ่านการเรยีนรูร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิจากการฝึกอบรม  คู่มอืการใชง้านหรอืศกึษาดว้ยตนเองจาก
การใชซ้อฟตแ์วร ์ และมพีืน้ฐานความรูด้า้นคอมพวิเตอรพ์อสมควรทีจ่ะเขา้ใจและด าเนินการ
บ ารงุรกัษาระบบได ้ วธินีี้มขี้อดคีอืช่วยประหยดัค่าใช่จา่ยในการบ ารงุรกัษา  แต่มขีอ้ดอ้ยคอื 
หอ้งสมดุทีข่าดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอรห์รอืไมม่คีวามช านาญในการใชง้านระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัจิะไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดด้ว้ยตนเอง 
 นอกจากนี้ ยงัมปีจัจยัอื่นทีม่ผีลต่อการบ ารงุรกัษา  ไดแ้ก่ ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาระบบ 
ซึง่ค่าใชจ้า่ยของแต่ละระบบมกัจะแตกต่างกนัและผนัแปรไปตามลกัษณะความซบัซอ้นระบบนัน้ๆ 
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการบ ารงุรกัษาระบบขึน้อยูก่บัปจัจยัต่าง ๆ ซึง่เป็นปจัจยัทางเทคนิคและ
ปจัจยัทีไ่มใ่ช่ทางเทคนิค  ปจัจยัเหล่าน้ีท าใหม้ผีลต่อค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาระบบ  ซึง่สามารถ
สรปุเป็นประเดน็ไดด้งันี้  (วภิา เจรญิภณัฑารกัษ์.  2547: 253) 
  2.1  ในการออกแบบระบบ  มสีิง่ส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึคอื  ภาษา  หลกัการเขยีน  และ
ความถูกตอ้ง  การเลอืกใชภ้าษาคอมพวิเตอรเ์พื่อเขยีนซอฟตแ์วร ์ และเทคนิคการเขยีนที่มรีะบบ
เป็นโครงสรา้ง  ยอ่มจะมผีลต่อความยากงา่ยในการบ ารงุรกัษามากกว่าซอฟตแ์วรท์ีเ่ขยีนโดยภาษา
ทีเ่ขา้ใจยากและซบัซอ้น  หรอืไมม่หีลกัการในการออกแบบ   และระบบทีม่กีารทดสอบการท างาน
โดยละเอยีดในทุก ๆ ขัน้ตอนกจ็ะท าใหก้ารแกไ้ขหรอืบ ารงุรกัษาลดลง  ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ ายใน
การบ ารงุรกัษาได้ 

   2.2  คุณภาพของคู่มอืการใชง้าน  การมเีอกสารประกอบการท างานของระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิยา่งครบถว้น  สมบรูณ์  ท าใหผู้ท้ าหน้าทีบ่ ารงุรกัษาระบบมแีหล่งขอ้มลูทีจ่ะ
เขา้ใจระบบไดง้า่ย  ท าใหท้ างานรวดเรว็ขึน้ 

   2.3  ความเขา้ใจในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองบุคลากรทีบ่ ารงุรกัษาระบบ  บุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบอยูแ่ลว้จะสามารถแกไ้ขปรบัปรงุระบบไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้  
   2.4  การเปลีย่นแปลงทางฮารด์แวรแ์ละเทคโนโลย ี การเปลีย่นแปลงเหล่านี้มผีลต่อ
ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษา  เช่น  การเปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ากรุน่หน่ึงไปยงัอกีรุน่หน่ึงทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้  เป็นตน้ 

 ปัญหาการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  พบว่าหอ้งสมดุทีน่ าคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิาใชใ้นการด าเนินงานและการบรกิารประสบปญัหาหลาย  ๆ ดา้น  สรปุไดด้งันี้ 
 1.  ปญัหาเกีย่วกบัฮารด์แวร์  คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุมี



 30 

คุณสมบตัไิมต่รงตามทีต่อ้งการ  อาท ิ เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยไมไ่ดถู้กออกแบบมาเพื่อเป็น
เซริฟ์เวอรห์ลกัดงันัน้การท างานจงึไมส่มบรูณ์  เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านมกัจะมปีระสิ ทธภิาพต ่า  
ลา้สมยัหรอืเป็นรุน่เก่าจงึจ าเป็นตอ้งเปลีย่นใหมบ่่อย  ความเรว็และความจสุ ารองไมเ่พยีงพอ  ไม่
สามารถเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์รอบขา้งต่าง ๆ เช่น  การด์เสยีง  การด์จอ  หรอืสแกนเนอรไ์ด ้ และไม่
สามารถรองรบัชุดค าสัง่ทีพ่ฒันาขึน้มาใหม ่ เป็นตน้  (วรรณสทิธิ ์รุง่ม.ี  2543. 114; ยพุด ี 
จารทุรพัย.์  2543: 87; Clyde.  1999. 20-32)  และมปีญัหาในเรือ่งเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์
รอบขา้งเสยีหายไมไ่ดร้บัการแกไ้ขในทนัท ี (กลัยา ลกูรกัษ์.  2548: บทคดัยอ่)   
 2.  ปญัหาเกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์ การน าซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิเขา้มาใชใ้น
หอ้งสมดุโรงเรยีนในปจัจบุนั  โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูซึง่หอ้งสมดุมกัประสบปญัหา
ในเรือ่งขาดแคลนซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมกบัหอ้งสมดุ  และไมท่ราบว่าซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมกบั
หอ้งสมดุของตนเองควรเป็นอยา่งไร  ปญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บคอืปญัหาเกีย่วกบัการใช้งาน  เช่น  การ
ออกแบบไมต่รงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุ  การท างานของซอฟตแ์วรม์ขีอ้บกพรอ่งและไม่
สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด  ซอฟตแ์วรม์ปีญัหาในการถ่ายโอนขอ้มลู  ซอฟตแ์วร์
ไมส่ามารถบนัทกึเนื้อหาไดค้รอบคลุมตามทีต่อ้งการ  ซอฟตแ์วรไ์มส่ามารถส ารองขอ้มลูตามทีผู่ด้แูล
ระบบก าหนดได ้ ซอฟตแ์วรย์งัขาดมาตรฐานในการก าหนดโครงสรา้งระเบยีนส าหรบัลงรายการ
ขอ้มลูใหเ้ครือ่งอ่านได ้ (MARC format)  จงึท าใหห้อ้งสมดุประสบปญัหาในการแลกเปลีย่นขอ้มลู
รว่มกนั  และไมส่ามารถเชื่อมโยงระบบกบัหอ้งสมดุอื่น ๆ ได ้ เป็นตน้  (บรษิทั  โสมาภา  อนิฟอร-์
เมชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: ออนไลน์; วรรณสทิธิ ์รุง่ม.ี  2543: 115; วภิา เจรญิภณัฑารกัษ์.  
2547: 288) 
 ครรชติ มาลยัวงศ ์ (2539: 99)  ไดใ้หข้อ้แนะน าทีช่่วยลดปญัหาดา้นการจดัหาซอฟตแ์วร ์
ดงันี้ 
  2.1  ก่อนน าซอฟตแ์วรเ์ขา้มาใชง้าน  หอ้งสมดุควรพจิารณาก่อนว่าตอ้งการน า
ซอฟตแ์วรน์ัน้มาใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ะไร  ตอ้งการใหซ้อฟตแ์วรน์ัน้ท าอะไรไดบ้า้ง  เช่น  เกบ็ขอ้มลู  
คน้คนืขอ้มลู  พมิพร์ายงานสถติ ิ เป็นตน้  โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบจากการท างานในระบบเดมิว่า
ซอฟตแ์วรน์ัน้จะท างานไดต้รงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุหรอืไม ่  
  2.2  ราคาของซอฟตแ์วร ์ ในกรณขีองราคา  หอ้งสมดุควรจะตอ้งพจิารณาจากบรษิทั
ผูข้ายว่านอกจากซอฟตแ์วรแ์ลว้  ทางบรษิทัฯ มบีรกิารดา้นใดบา้ง  เช่น  การบรกิารตดิตัง้และ
บรกิารหลงัการขาย  มคีู่มอืการใชง้านและการจดัฝึกอบรมวธิใีช้งานซอฟตแ์วร ์ การใหค้ าปรกึษา
เกีย่วกบัการใชซ้อฟตแ์วร์  เป็นตน้ 
  2.3  ความมชีื่อเสยีงของซอฟตแ์วร ์ ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัความนิยมมาก ๆ นัน้ส่วนใหญ่
อาจไมใ่ช่ซอฟตแ์วรท์ีด่เียีย่มทีสุ่ด  แต่บงัเอญิเป็นซอฟตแ์วรท์ีอ่าจจะใชง้า่ย  หรอืมผีูแ้ต่งต าราและ
หนงัสอืแสดงวธิใีชเ้อาไวม้าก  หรอืมกีารประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการขายกนัมาก  อยา่งไรกต็าม ขอ้ดี
กค็อื  ซอฟตแ์วรเ์หล่านี้มกัจะมผีูรู้ว้ธิใีชม้าก  ถา้มกีารใชแ้ลว้ตดิขดักอ็าจหาบุคคลอื่นมาช่วยแกไ้ขได้
งา่ย  และสามารถอนุมานไดว้่าบรษิทัผูข้ายซอฟตแ์วรน์ัน้น่าจะเป็นบรษิทัทีม่กีจิการมัน่คง  
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 3.  ปญัหาเกีย่วกบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ปญัหาหลกัทีพ่บในระบบเครอืขา่ย  ไดแ้ก่ การ
ตดิต่อระหว่างเครอืขา่ยมคีวามล่าชา้  ขาดความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน  ในบางครัง้ไมส่ามารถ
ตดิต่อกบัแหล่งขอ้มลูไดเ้พราะระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิตอ้งอาศยัการแลกเปลีย่นขอ้มลูและใช้
โปรแกรมรว่มกนั  และการตดิต่อเขา้สู่ระบบเครอืขา่ยตดิต่อไดช้า้  (วรรณสทิธิ ์รุง่ม.ี  2543. 114; 
กติตมิา วงศไ์ทย.  2545: 181)  ส่วนปญัหาความปลอดภยัในการใชเ้ครอืขา่ยของหอ้งสมดุ  ไดแ้ก่  
ไมม่กีารป้องกนัระบบอยา่งเพยีงพอท าใหบุ้คคลอื่นหรอืไวรสัคอมพวิเตอรส์ามารถรกุล ้าเขา้มา
ภายในระบบไดโ้ดยงา่ย  และเมือ่ระบบขดัขอ้งการท างานทุกอยา่งจะหยดุชะงกั 
 4.  ปญัหาเกีย่วกบับุคลากร  การทีห่อ้งสมดุหลายแห่งน าคอมพวิเตอรม์าใชไ้มป่ระสบ
ความส าเรจ็เท่าทีค่วรนัน้  พบว่าเป็นเพราะครบูรรณารกัษ์ขาดความรูด้า้นคอมพวิเตอร์และไมม่กีาร
วางระบบทีด่ก่ีอนการน าคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน  อกีทัง้ยงัพบว่าครบูรรณารกัษ์และ
เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุมจี านวนไมเ่พยีงพอกบัภาระงานหอ้งสมดุและภาระงานสอนทีเ่พิม่ขึน้  และยงั
ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู้ดา้นบรรณารกัษศาสตรโ์ดยตรง  ส่วนดา้นการฝึกอบรมหรอืสมัมนา
เพื่อพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัการใชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ยงัมน้ีอยมากและไมต่่อเนื่อง  (ครรชติ มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 53, 59; กติตมิา วงศไ์ทย.  
2545: 180; กลัยา ลกูรกัษ์.  2548: บทคดัยอ่)  และขาดบุคลากรทางดา้นเทคนิคทีต่อ้งดแูลระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยตรง  (บรษิทั  โสมาภา  อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: ออนไลน์)  
 5.  ปญัหาเกีย่วกบัคู่มอืการใชง้าน  ไดแ้ก่  ปญัหาการขาดคู่มอืการใชง้าน  คู่มอืช่วยการ
คน้ควา้  เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทยในการใชโ้ปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิในกระบวนการสบืคน้
ทรพัยากรสารสนเทศ  (กติตมิา วงศไ์ทย.  2545: 181)  และคู่มอืการใชง้านไมส่ามารถอธบิาย
ขัน้ตอนวธิกีารท างานโดยละเอยีด 
 6.  ปญัหาเกีย่วกบังบประมาณ  หอ้งสมดุส่วนใหญ่ไดร้บังบประมาณทีจ่ ากดั  ส่วนใหญ่ได้
จากงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได ้ (ยลิมาซ เอร.ิ  2543: 73)  นอกจากนี้ ยงัตอ้งใช้
งบประมาณในการจดัหาและฝึกอบรมบุคลากร  (วรรณสทิธิ ์รุง่ม.ี  2543: 122; พรวไิล  
จรรยศุ์ภรนิทร์.  2542: 126-127)  อุปสรรคโดยรวมของหอ้งสมดุเรือ่งการขาดงบประมาณนัน้เป็น
ปจัจยัท าใหเ้กดิอุปสรรคอื่น ๆ ตามมา  เช่น  ขาดแคลนงบประมาณในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษา
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ขาดแคลนบุคลากร  ขาดแคลนทรพัยากรสารสนเทศ  เป็นตน้  (ครรชติ 
มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 55; บรษิทั  โสมาภา  อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: 
ออนไลน์) 
 7.  ปญัหาเกีย่วกบัผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ผูพ้ฒันาระบบ
ขาดความรูใ้นเรือ่งหอ้งสมดุและความตอ้งการของหอ้งสมดุ  จงึมกัสรา้งซอฟตแ์วรท์ีไ่มเ่หมาะสมกบั
การด าเนินงานหอ้งสมดุ  ปญัหาหลกัทีส่ าคญั  เช่น  ไมส่ามารถส่งเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์
ไดต้ามเวลาทีต่อ้งการ  การบรกิารหลงัการตดิตัง้ขาดประสทิธภิาพ  การลม้เลกิกจิการของ
บรษิทัผูผ้ลติหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร ์ เป็นตน้  และบรษิทัผูข้ายอาจเป็นสาเหตุท าใหก้ารใชร้ะบบ
คอมพวิเตอรแ์ละระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินหอ้งสมดุประสบปญัหาได ้ ไดแ้ก่  จดัส่งคอมพวิเตอรท์ีม่ ี
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คุณภาพไมด่มีาใหแ้ละไมท่ าตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายภายหลงัการตดิตัง้/ขายระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ ซอฟตแ์วรท์ างานไดจ้ ากดั  หากตอ้งการใหท้ างานในส่วนอื่น ๆ เพิม่เตมิกต็อ้งจา้งใหเ้ขยีน
โปรแกรมเพิม่  ดงันัน้ การเลอืกซือ้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรต่์าง ๆ นัน้  ควรพจิารณาบรษิทัผูข้าย
จากความมัน่คง  เงนิทุนในการจดทะเบยีน  อายขุองบรษิทั  ตลอดจนประสบการณ์และความ
ช านาญในดา้นงานห้องสมดุของบรษิทัดว้ย  (ครรชติ มาลยัวงศ์.  2539: 99-100, 149; นพดล เชญิ
ตระกูล.  2543: 104; บรษิทั   
โสมาภา  อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  2551: ออนไลน์) 
 นอกจากนี้ ยงัมปีญัหาอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้กบังานบ ารงุรกัษาระบบ  คอื  บุคลากรทีท่ าหน้าที่
บ ารงุรกัษาระบบมกัจะไมไ่ดเ้ป็นผูพ้ฒันาระบบงานนัน้  จงึไมคุ่น้เคยหรอืไมม่ปีระสบการณ์ในงาน
บ ารงุรกัษาและในระยะยาวผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายมกัจะมปีญัหาเกีย่วกบัการบรกิาร  การบ ารงุรกัษา  
และการพฒันาเพื่อปรบัปรงุซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั  (วภิา เจรญิภณัฑารกัษ์.  2547: 254; Cortez; & 
Somorch.  1993: 44) 
 8.  ปญัหาดา้นอื่นๆ  เช่น  ปญัหาไวรสัคอมพวิเตอรจ์ากอนิเทอรเ์น็ตอาจท าใหเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์กดิขอ้ขดัขอ้งในการใชง้านและสญูเสยีขอ้มลูทีม่อียูใ่นเครือ่ง  ปญัหาการส ารองขอ้มลู
ของผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ และปญัหาทางดา้นไฟฟ้า  เช่น  เมือ่
ไฟดบัหรอืไฟตกซอฟตแ์วรจ์ะเกดิขอ้ผดิพลาดในการท างาน  หรอืตอ้งเสยีเวลากูข้อ้มลูใหม ่ เป็นตน้  
อกีทัง้การไมม่เีครือ่งส ารองไฟฟ้ากเ็ป็นสาเหตุหน่ึงของการสญูเสยีขอ้มลูในคอมพวิเตอรเ์ช่นกนั 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการใช้คอมพิวเตอรใ์นห้องสมดุโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 สุรพล ฤทธิร์วมทรพัย ์ (2539: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการใชแ้ละความตอ้งการใช้
ไมโครคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดักองการมธัยมศกึษา  กรมสามญัศกึษา  
โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อเปรยีบเทยีบการใช ้ และความตอ้งการใชไ้มโครคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษทัว่ประเทศ  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์และ
ผูบ้รหิารของโรงเรยีน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  
หอ้งสมดุโรงเรยีนในกรงุเทพมหานครมกีารใชไ้มโครคอมพวิเตอรร์อ้ยละ  22.73  และในส่วนภมูภิาค
มใีชเ้พยีงรอ้ยละ  20.00  ส่วนใหญ่บรรณารกัษ์มคีวามรูด้า้นคอมพวิเตอรอ์ยูใ่นระดบัความรูท้ ัว่ไป
และสามารถใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูได้  ดา้นสภาพการใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุพบว่า  มกีารน า
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นงานบรหิาร  งานเทคนิค  งานบรกิารและกจิกรรมตามล าดบั  โดยเริม่ใชต้ัง้แต่
พ.ศ. 2531 และใน พ.ศ. 2536  เป็นปีทีเ่ริม่มกีารใชค้อมพวิเตอรก์บังานหอ้งสมดุอยา่งแพรห่ลาย 
 เฉลมิชยั พศิพงษ์  (2544: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมจีดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาสภาพและปญัหาการ
ใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประชากรทีใ่ชใ้นการ
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วจิยัคอื  บรรณารกัษ์  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม   ผลการวจิยัสรปุไดว้่าดา้น
สภาพการใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีน  พบว่าทุกแห่งมเีครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบัใช้
ปฏบิตังิาน 1-2 เครือ่ง  โปรแกรมคอมพวิเตอรส์่วนใหญ่เป็นโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัซิึง่เริม่
น ามาใชใ้น พ.ศ. 2539  วธิกีารจดัหาส่วนใหญ่โรงเรยีนด าเนินการจดัซือ้เองและแหล่งทีม่าของ
งบประมาณ  คอื  เงนิบ ารงุการศกึษา  บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่เรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรมระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยการศกึษาและเรยีนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเองและไดร้บัค าแนะน าจากผูอ้ื่นทีม่ ีความรูแ้ละมี
ประสบการณ์ในการใช้งาน  ดา้นการใช้ชุดค าสัง่พบว่าใชใ้นงานบรกิารยมื-คนืมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื
งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  และงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอ
แพก  ส่วนงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสารเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ดา้นปญัหา
การใชค้อมพวิเตอรพ์บว่า  บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่ไมม่คีวามช านาญในการใชค้อมพวิเตอร ์ และขาด
ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งมจี านวนน้อย  ระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีม่อียูม่ปีระสทิธภิาพต ่าและไมท่นัสมยั  อกีทัง้โปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้รง
กบัความตอ้งการ  การใชง้านยุง่ยากและมคีวามซบัซอ้น   และงบประมาณในการจดัซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งมจี านวนจ ากดัไมเ่พยีงพอ 
 วรีะวรรณ วรรณโท  (2544: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งสภาพปญัหาและความตอ้งการ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อส ารวจและ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์และนกัเรยีนเกีย่วกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมดุโรงเรยีน  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์และ
นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษากลุ่มที ่5  กรมสามญัศกึษา  เขตกรงุเทพมหานคร  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่าดา้นสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพบว่า  
มกีารใชซ้อฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมากกว่าซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้องโดยน ามาใชง้านดา้นบรกิารของ
หอ้งสมดุมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืงานเทคนิคและงานบรหิาร  ผูด้แูลระบบของหอ้งสมดุคอืหวัหน้างาน
หอ้งสมดุ  และมบีุคลากรส าหรบัปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอรใ์นดา้นการวเิคราะหอ์อกแบบ  การ
เขยีนโปรแกรม  และการดแูลรกัษาโปรแกรม  มกีารจดัท าคู่มอืการใชง้านเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน
ภายในหอ้งสมดุ  มกีารน าระบบเครอืขา่ยแลนมาใชใ้นการปฏบิตังิานหอ้งสมดุและมกีารใชเ้ครอืขา่ย
แวนน้อยทีสุ่ด  ส่วนปญัหาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  พบว่าดา้นงบประมาณมปีญัหามากทีสุ่ด  
รองลงมาคอื  บุคลากร  ผูใ้ชบ้รกิาร  เครือ่งคอมพวิเตอร ์ ซอฟตแ์วร ์ งานบรหิารของหอ้งสมดุ  งาน
เทคนิคของหอ้งสมดุและการประสานงานกบัศูนยค์อมพวิเตอร ์  
 ภทัรพร จนิตกานนท ์ (2548: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งสภาพและปญัหาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตปรมิณฑล  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อ
ส ารวจสภาพและปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขต
ปรมิณฑล  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  
แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมระบบปฏบิตักิาร 
Windows  และใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ าเรจ็รปูและซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้อง  โดย
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ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ่วนใหญ่ใชใ้นงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  
งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งานบรกิารยมื-คนื  และงาน
ควบคุมวารสาร  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้ครอืขา่ยแลนเพื่อใชโ้ปรแกรมรว่มกนั  รองลงมาใช้
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใชส้บืคน้และเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ  และมกีารใชเ้ครอืขา่ย  
SchoolNet  น้อยทีสุ่ด  ส่วนปญัหาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพบว่า  โปรแกรมส่วนใหญ่มรีาคา
แพง  ทางดา้นผูบ้รหิารโรงเรยีนไมจ่ดัสรรงบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใหอ้ยา่งเพยีงพอ  
ท าใหง้บประมาณในการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ชื่อมต่อระบบเครอืขา่ยมจี านวน
น้อยและไมเ่พยีงพอ  นอกจากนี้ บุคลากรหอ้งสมดุส่วนใหญ่ยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการใชง้าน
ระบบเครอืขา่ยและขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูใ้นดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์ดยตรง   
 โซเรนเซน  (Sorensen.  1994: Abstract)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการส ารวจหอ้งสมดุโรงเรยีน
ในเขตรฐัวสิคอนซนิ  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อส ารวจหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตรฐัวสิคอนซนิ
ในดา้นบรรณารกัษ์  การใหบ้รกิาร  การปฏบิตังิาน  และเทคโนโลยภีายในหอ้งสมดุ  ประชากรทีใ่ช้
ในการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุโรงเรยีนทัง้หมด 427 แห่ง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คอื  แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่าดา้นบุคลากรพบว่า  บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มสี่วนช่วยครใูน
การพฒันาการเรยีนการสอน  ดา้นการใหบ้รกิารพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนมีการใหบ้รกิารยมืระหว่าง
หอ้งสมดุและมกีารใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์แก่ครแูละนกัเรยีน  ดา้นการปฏบิตังิานพบว่า  
หอ้งสมดุส่วนใหญ่มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นหอ้งสมุด  หอ้งสมดุโรงเรยีนมกีารใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใินงานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการเพิม่ขึน้จาก ค .ศ. 1988  ดา้นเทคโนโลยี
พบว่า  หอ้งสมดุมกีารใหบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบังานมลัตมิเีดยี  
 เพาเวล  (Powell.  1998: Abstract)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งระดบัการใชเ้ทคโนโลย ี และ
ทศันคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งสมดุโรงเรยีนรฐัเทนเนสซ ี โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษา
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน  ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองบรรณารกัษ์กบัระดบัการ
เขา้ถงึและการใชเ้ทคโนโลย ี และทศันคตขิองบรรณารกัษ์ทีม่ต่ีอเทคโนโลย ี ประชากรที่ ใชใ้นการ
วจิยัคอื  บรรณารกัษ์  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม   ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  การ
ใชเ้ทคโนโลยขีองโรงเรยีนมหีลากหลาย  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนตัง้แต่  1-99  เครือ่ง  มกีารใช้
อนิเทอรเ์น็ต  ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์ และฐานขอ้มลูซดีรีอม  ดา้นบุคลากร  พบว่าบรรณารกัษ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  วุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ประสบการณ์ในการ
ท างานหอ้งสมดุของบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่น้อยกว่า  20  ปี  และผ่านการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี
อยา่งเป็นทางการในระดบัน้อย  ดา้นทศันคต ิ พบว่าบรรณารกัษ์มทีศันคตเิชงิบวกต่อเทคโนโลยแีละ
ระดบัการใชเ้ทคโนโลยรีะหว่างโรงเรยีนประถมศกึษากบัโรงเรยีนมธัยมศกึษามคีวามแตกต่างกนั  
โดยบรรณารกัษ์โรงเรยีนมธัยมศกึษาจะใชเ้ทคโนโลยมีากกว่าบรรณารกัษ์โรงเรยีนประถมศกึษา 
 จากการศกึษาวรรณกรรมสามารถสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้อมพวิเตอรใ์น
หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาได้  ดงันี้   
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 1. ดา้นสภาพการใชค้อมพวิเตอร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนในกรงุเทพมหานครมกีารใช้
ไมโครคอมพวิเตอรร์อ้ยละ  22.73  พบว่าเริม่ใชต้ัง้แต่ พ.ศ. 2531 และใน พ.ศ. 2536  เป็นปีทีเ่ริม่มี
การใชค้อมพวิเตอรก์บังานหอ้งสมดุอยา่งแพรห่ลาย  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มเีครือ่ง
คอมพวิเตอรส์ าหรบัใชป้ฏบิตังิาน 1-2 เครือ่ง  และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่จ านวนขึน้เรือ่ย  ๆ ตามล าดบั
รวมทัง้ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบังานมลัตมิเีดยีและอนิเทอรเ์น็ต  ในดา้นซอฟตแ์วร ์ วธิกีารจดัหา
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองโรงเรยีนส่วนใหญ่เป็นการจดัซือ้เอง  มกีารใชท้ัง้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูและ
ซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้อง  ชุดค าสัง่ทีห่อ้งสมดุส่วนใหญ่ใชค้อื  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท า
รายการ  งานบรกิารยมื-คนื  และงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  
รองลงมาคอื  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสาร  นอกจากนี้ ยงัมีการใหบ้รกิาร
ยมืระหว่างหอ้งสมดุและการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์แก่ครแูละนกัเรยีน  ดา้นเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรม์กีารใชเ้ครอืขา่ยแลนเพื่อใชโ้ปรแกรมรว่มกนั  รองลงมาใชเ้ครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อ
สบืคน้และเขา้ถงึสารสนเทศ  แต่มกีารใช้เครอืขา่ย  SchoolNet  น้อย  ดา้นบุคลากร  ผูด้แูล
ระบบงานของหอ้งสมดุคอืหวัหน้างานหอ้งสมดุ  บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  โดยมากมวีุฒิ
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี และมบีุคลากรส าหรบัปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอรใ์นดา้นการ
วเิคราะหอ์อกแบบ  การเขยีนโปรแกรมและการดแูลรกัษาโปรแกรม  แต่บุคลากรส่วนใหญ่ของ
หอ้งสมดุขาดความรูด้า้นการใชค้อมพวิเตอร ์ บรรณารกัษ์ผ่านการฝึกอบรม/เขา้รว่มประชุมสมัมนา
ดา้นเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรใ์นระดบัน้อย  ส่วนใหญ่เรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านดว้ยตนเอง  และไดร้บัค าแนะน าจากผูอ้ื่นทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการใชซ้อฟตแ์วร ์ ดา้นงบประมาณส่วนใหญ่ไดม้าจากเงนิบ ารงุการศกึษาและมกีาร
จดัท าคู่มอืการใชง้านเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุ   
 2.  ปญัหาการใชค้อมพวิเตอร ์ ปญัหาดา้นฮารด์แวร ์ พบว่าจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์รอบขา้งยงัมจี านวนน้อย  ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิทีใ่ชส้่วนใหญ่มรีาคาแพง  
ประสทิธภิาพการท างานต ่า  ไมท่นัสมยั  ไมส่ามารถท างานไดต้รงกบัความตอ้งการ  ขัน้ตอนการใช้
งานยุง่ยากและมคีวามซบัซอ้น  ซอฟตแ์วรไ์มส่ามารถใชง้านระบบเครอืขา่ยได้และขาดแคลน
ผูร้บัผดิชอบทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์ดยตรง  ส่วนใหญ่บุคลากรไมม่ี
ความรูแ้ละความช านาญในการใชค้อมพวิเตอร ์ และปญัหาดา้นงบประมาณพบว่า  การจดัสรร
งบประมาณมจี านวนจ ากดัไมเ่พยีงพอกบัการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ รอบขา้งอื่นๆ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
   ศริกิาญจน์ ศรเีคลอืบ  (2539: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งสถานภาพและแนวโน้มการใช้
ซอฟตแ์วรป์ระยกุตใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพการใช ้ ปญัหา  
ความตอ้งการและทศิทางในการน าซอฟตแ์วรป์ระยกุตม์าใชใ้นงานห้องสมดุ  ประชากรทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุและผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  
แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  การใชซ้อฟตแ์วรป์ระยกุตใ์นหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสงักดัของ
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รฐัและเอกชนมกีารใชซ้อฟตแ์วร ์ Mini-Micro CDS/ISIS  มากทีสุ่ด  ดา้นซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใช้
เองมกีารใชโ้ปรแกรม  FoxPro  มากทีสุ่ด  ส่วนซอฟตแ์วรร์ะบบบรูณาการใชร้ะบบ  Dynix  จ านวน
สงูสุด  ส าหรบัปญัหาในการใชซ้อฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูและซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้อง  ไดแ้ก่  ปญัหา
บุคลากรไมม่คีวามรูค้วามช านาญในการใชค้อมพวิเตอร ์ ส่วนซอฟตแ์วรร์ะบบบรูณาการประสบ
ปญัหาเรือ่งการจดัเรยีงขอ้มลูภาษาไทย  หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัมคีวามตอ้งการซอฟตแ์วรร์ะบบ  
INNOPAC  จ านวนสงูสุด  และตอ้งการซอฟตแ์วรร์ะบบบรูณาการมากกว่าซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูและ
ซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้อง   
 นพดล เชญิตระกูล  (2543: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
แบบบรูณาการในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั  กรณศีกึษาระบบ  INNOPAC  โดยมี
จดุมุง่หมายเพื่อศกึษาการใชแ้ละปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบบรูณาการ  
INNOPAC  ในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั  จ านวน 15 แห่ง  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  
ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม  ผลการวจิยั
สรปุไดว้่า  หอ้งสมดุส่วนใหญ่มกีารจดัเตรยีมงบประมาณในการบ ารงุรกัษา  พฒันาระบบ  พฒันา
บุคลากร  แต่มปีญัหาในการใชภ้าษาไทยกบัระบบ  อกีทัง้ยงัไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทยและ
หอ้งสมดุไมส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงรหสัค าสัง่ (Source code) เองได ้ รวมถงึบางค าสัง่ไม่
สอดคลอ้งกบัระเบยีบแบบแผนของระบบราชการไทย  นอกจากน้ี หากมปีญัหาในการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุตอ้งสอบถามไปยงับรษิทัผูข้าย  ท าใหเ้สยีเวลาในการรอค าตอบและไมส่ามารถแกไ้ขปญัหา
ไดท้นัท่วงท ี  
 ชญัญา วรรณวโรทร  (2544: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งสภาพและปญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัขิองบรรณารกัษ์ในหอ้งสมดุสถาบนัราชภฏั  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพ  
ปญัหาและความพงึพอใจในการใชร้ะบบห้องสมดุอตัโนมตัขิองบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัราชภฏั   
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์และเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  
แบบสอบถาม  ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  หอ้งสมดุราชภฏัส่วนใหญ่ใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ VTLS  
รองลงมาคอื  Alice for Windows,  Magic Library,  Horizon และ TINLIB  ส่วนบรรณารกัษ์และ
เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินระบบงานจดัหาและควบคุม
บญัชงีบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปญัหาในการใชง้านวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งาน
บรกิารยมื-คนื  งานควบคุมวารสาร  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  และ
งานจดัการดแูลรกัษาระบบอยูใ่นระดบัน้อย  และมปีญัหาเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของบรษิทัผูข้ายอยู่
ในระดบัปานกลาง   
 ดุษษา โชตกิวบิลูย ์ (2544: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการใชแ้ละปญัหาของระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบบรูณาการในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  โดยมจีดุมุง่หมาย
เพื่อศกึษาสภาพ  ปญัหา  และความพงึพอใจในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบบรูณาการ  5  
ระบบ  คอื  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ Dynix,  Horizon,  INNOPAC,  VTLS  และ Magic Library 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม   



 37 

ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีม่กีารใชใ้นหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษามากทีสุ่ดเป็น
ล าดบัแรกคอื  ระบบ  VTLS  รองลงมาคอืระบบ  INNOPAC,  Horizon,  Magic Library  และ 
Dynix  ตามล าดบั  ชุดค าสัง่ทีม่กีารใชใ้นหอ้งสมดุ  ไดแ้ก่  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งาน
วเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  งาน
บรกิารยมื-คนื  และงานควบคุมวารสารตามล าดบั  ส่วนปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิบบ
บรูณาการทัง้ 5 ระบบ  โดยภาพรวมมปีญัหาในระดบัปานกลาง  เน่ืองจากระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ช่วยลดภาระการท างานท าใหส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้  และโดยส่วนใหญ่มปีญัหาเหมอืนกนัคอื  
ขาดบุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร ์ ส่วนความพงึพอใจต่อการใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  
เพราะระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิามารถตอบสนองภาระงานของหอ้งสมดุไดด้กีว่าการท างานดว้ยมอื   
 นาถระพนิทร ์เบญ็จวงศ ์ (2548: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัขิองวทิยาลยัเทคนิคในประเทศไทย  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพ  ปญัหา  และความ
ตอ้งการในการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิาใชข้องวทิยาลยัเทคนิคในประเทศไทย  ประชากรทีใ่ชใ้น
การวจิยัคอื  หวัหน้างานหอ้งสมดุ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์  ผลการวจิยัสรปุไดว้่าซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีน่ิยมใชไ้ดแ้ก่  ISIS 2000,  
Library 2000  และ  Library 2001  ซึง่ผูพ้ฒันาระบบทัง้หมดเป็นคนไทยและมกีารจดัหาฮารด์แวร์
และซอฟตแ์วรพ์รอ้มกนั  ชุดค าสัง่ทีม่กีารใชค้อื  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานบรกิาร
ยมื-คนื  และงานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  รองลงมาคอืงานควบคุม
วารสาร  และงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  ส่วนปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีพ่บมาก
ทีสุ่ดคอื  บุคลากรขาดความรูแ้ละทกัษะในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  
รองลงมาคอืปญัหาดา้นงบประมาณ  และความตอ้งการในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิพบว่า
หอ้งสมดุส่วนใหญ่ตอ้งการบุคลากรหอ้งสมดุทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ รองลงมา
คอืความตอ้งการดา้นงบประมาณเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมบุคลากร  บ ารงุรกัษาฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วร ์ และการจดัซือ้ฮารด์แวรเ์พิม่เตมิ 
 บุปผา ถาวรนนัท์  (2549: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการบรหิารงานหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวดัเชยีงราย  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษา
สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารงานหอ้งสมดุ  และขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาการบรหิารงานหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัเชยีงราย  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  
ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ครผููส้อนและบรรณารกัษ์  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม   
ผลการวจิยัสรปุสภาพปจัจบุนัและปญัหาโดยรวมไดว้่า  มกีารน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิขา้มาใช้
งานในหอ้งสมดุน้อย  บุคลากรดา้นคอมพวิเตอรท์ีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุมน้ีอยและไมเ่พยีงพอ  มี
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบแลนและอนิเทอรเ์น็ต  ส่วนการใช ้ SchoolNet  อยูใ่นระดบั
น้อย  ดา้นงบประมาณทีไ่ดร้บัน้อย  และมคีวามตอ้งการงบประมาณในการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี
และการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ รวมถงึตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญดา้น
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บรรณารกัษศาสตรท์ าหน้าทีป่ระจ างานหอ้งสมดุหรอืมีครบูรรณารกัษ์ทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบังาน
หอ้งสมดุโดยตรง   
 เมเจอร ์ (Major.  1988: Abstract)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใินหอ้งสมดุโรงเรยีนในส่วนของงานเทคนิคและงานบรกิาร  โดยมจีดุมุง่หมาย เพื่อ
ศกึษาสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินส่วนของงานเทคนิคและงานบรกิารของโรงเรยีนใน 10  
รฐัทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิา  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
โรงเรยีน 550 แห่งจากการสุ่มทัง้หมด 6,000 แห่ง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม  
ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มกีารใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิากกว่าหอ้งสมดุ
โรงเรยีนขนาดเลก็  ส่วนงานบรกิารยมื-คนืเป็นงานทีม่กีารใชใ้นระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิากทีสุ่ด  
และใชง้านแบบไมเ่ชื่อมโยงเครอืขา่ย  ขนาดของหอ้งสมดุและงบประมาณทีห่อ้งสมดุไดร้บัมผีลต่อ
การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิากทีสุ่ด  
 แชมเบอร ์ (Schamber.  1990: Abstract)  ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัใินหอ้งสมดุโรงเรยีนและความตอ้งการของผูบ้รหิารหอ้งสมดุต่อเทคโนโลยขีองระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ โดยมจีดุมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการวางแผนในการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิา
ด าเนินงาน  การฝึกอบรมบุคลากร  และการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัเงนิ
งบประมาณ  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  ผู้บรหิาร  ผลการวจิยัสรปุไดว้่าหอ้งสมดุมกีารใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใินงานบรกิารยมื-คนื  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  
งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  และงานควบคุมวารสาร  หอ้งสมดุส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการใช้
ชุดค าสัง่หลกัของหอ้งสมดุอยา่งน้อย  2  ชุดค าสัง่ท างานในลกัษณะบรูณาการ  เช่น  งานวเิคราะห์
หมวดหมูแ่ละท ารายการและงานบรกิารยมื-คนื  เป็นตน้  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีน่ ามาใชค้วรมี
ความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหม ่ มชี่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลูที่
หลากหลาย  มบีรกิารหลงัการขายของผูพ้ฒันาระบบ  เช่น  การตดิตัง้  การฝึกอบรม  การ
บ ารงุรกัษา  เป็นตน้  และการปรบัปรงุซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้
 จากการศกึษาวรรณกรรมสามารถสรปุงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ ไดด้งันี้   
 1. ดา้นสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่าระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัสิามารถลด
ภาระการท างานท าใหส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้  ซึง่วธิกีารจดัหาพบว่าม ี 2  วธิ ี คอื  การจดัหา
ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูและซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้อง  โดยจดัหาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรพ์รอ้มกนั  
ชุดค าสัง่ทีม่กีารใชใ้นหอ้งสมดุ  ไดแ้ก่  งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานบรกิารยมื-คนื  
งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรือโอแพก  งานควบคุมวารสาร  และงานจดัหา
ทรพัยากรสารสนเทศตามล าดบั  การใชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์ ี 2  รปูแบบ  คอื  เป็นเครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์ดีย่วใชง้านแบบไมเ่ชื่อมโยงเครอืขา่ยและเป็นระบบเครอืขา่ย  โดยใชใ้นงานจดัเกบ็
ขอ้มลูและเชื่อมโยงระบบเครอืขา่ยแลน  แต่มกีารใช้เครอืขา่ย  SchoolNet  น้อย  บุคลากรที่
รบัผดิชอบระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ่วนใหญ่จะอยูใ่นต าแหน่งครบูรรณารกัษ์  รองลงมาคอืหวัหน้า
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งานหอ้งสมดุ  และวุฒกิารศกึษาสงูสุดของบรรณารกัษ์  พบว่าบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษา
สงูสุดปรญิญาโท  รองลงมาคอืวุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี  สาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร ์ แต่บุคลากรทีม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรแ์ละดา้นคอมพวิเตอรป์ฏบิตังิานประจ า
หอ้งสมดุยงัคงมน้ีอย  หอ้งสมดุส่วนใหญ่ไดร้บัเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  รองลงมาคอืเงนิบ ารงุ
การศกึษา  และมกีารจดัเตรยีมงบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วร์   จดัซือ้และซ่อมบ ารงุรกัษา
ฮารด์แวร ์ พฒันาระบบ  รวมถงึน ามาเป็นค่าใชจ้า่ยในการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรเพิม่เตมิ  
ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ มกีารฝึกอบรมการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัใิหก้บับุคลากรของหอ้งสมดุและดแูลรกัษาระบบเมือ่เกดิการขดัขอ้ง  โดยจดัส่งเจา้หน้าที่
บรษิทัเขา้มาด าเนินการในหอ้งสมดุ  รองลงมาใชว้ธิแีก้ไขปญัหาโดยใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์ และ
แกไ้ขปญัหาโดยดแูลผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตและมคีวามถีใ่นการใหบ้รกิารดแูลรกัษาระบบตัง้แต่ เดอืน
ละครัง้จนถงึ 2 เดอืนต่อครัง้  และทุกครัง้เมือ่เกดิขดัขอ้ง   
 2. ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นฮารด์แวรพ์บว่าเครือ่ง
คอมพวิเตอรม์จี านวนน้อยและมปีระสทิธภิาพต ่าซึง่มกัจะท างานชา้หรอืหยดุการท างานเมือ่มกีาร
ประมวลผลขอ้มลูมาก  ปญัหาดา้นการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัพิบว่าประสบปญัหาเรือ่ง
การจดัเรยีงขอ้มลูและการใชง้านภาษาไทย  หอ้งสมดุไมส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่เองได ้ และ
มปีญัหาการถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหม ่ ปญัหาดา้นบุคลากรส่วนใหญ่มปีญัหา
เหมอืนกนัคอื  ขาดความรู ้ ความช านาญและทกัษะในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ ส่วนปญัหาดา้นงบประมาณพบว่าหอ้งสมดุส่วนใหญ่ไดร้บัไมเ่พยีงพอต่อการด าเนินงาน
โดยขนาดของหอ้งสมดุและงบประมาณมผีลต่อการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ดา้นคู่มอืการใชง้าน 
หอ้งสมดุบางแห่งไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทยท าใหใ้ชง้านยาก  นอกจากนี้  หากมปีญัหาใน
การใชร้ะบบหอ้งสมดุตอ้งสอบถามไปยงับรษิทัผูข้ายท าใหเ้สยีเวลาในการรอค าตอบและไมส่ามารถ
แกไ้ขปญัหาไดท้นัท่วงทเีพราะไมม่ผีูร้บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยตรง  และผูพ้ฒันา
หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัคิดิค่าใชจ้า่ยในการบรกิารหลงัการตดิตัง้สงู  รวมทัง้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิก่บุคลากรไมเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ   



บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
  1.  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้  
117 แห่ง ซึง่ผูว้จิยัไดส้ ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้โดยวธิสีอบถามทางโทรศพัทไ์ปยงัหอ้งสมดุโรงเรยีนแต่ละ
แห่งเกีย่วกบัการใชแ้ละไมใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่าโรงเรยีนมธัยมศึกษาทีใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัมิ ีจ านวน 106 แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ จ านวน 44 แห่ง และโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ จ านวน 62 แห่ง (ขอ้มลู ณ วนัที ่19 กนัยายน 2551)   
 2.  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดจ้ากการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้จากกลุ่มประชากร
ทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานครทีใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิและ
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนทัง้สิน้ 106 แห่ง   
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื  แบบสอบถามสภาพและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  โดยเกบ็ขอ้มลูจากหวัหน้างาน
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ซึง่การสรา้งแบบสอบถามมขีัน้ตอน  ดงันี้ 
 1.  ศกึษาคน้ควา้จากหนงัสอื  เอกสาร  วารสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัเิพื่อก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบในการสรา้งแบบสอบถาม  
 2.  ศกึษาดงูานและสมัภาษณ์หวัหน้างานหอ้งสมดุโรงเรยีนและครบูรรณารกัษ์เกีย่วกบัการ
ใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ไดแ้ก่  โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั  โรงเรยีน
เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้  โรงเรยีนสารวทิยา  และโรงเรยีนพรตพทิยพยตัเพื่อก าหนดขอบเขต
ของเนื้อหาและน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบในการสรา้งแบบสอบถาม 
 3.  ก าหนดโครงสรา้งรายละเอยีดและขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  2  
ประเดน็หลกั  คอื  สภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
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 4.  สรา้งแบบสอบถาม  โดยแบ่งรายละเอยีดของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คอื 
   ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 4 ขอ้  ค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเตมิค า 
        ตอนที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีน  จ านวน 4 ขอ้  ค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเตมิค า 

 ตอนที ่ 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ านวน 21 ขอ้  ค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการและแบบเตมิค า 

 ตอนที ่ 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่   
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ านวน 48 ขอ้  ค าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า  5  ระดบัและแบบเตมิค า 
 5.  น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเนื้อหา  ความเหมาะสมในการใชถ้อ้ยค า  ส านวนภาษา  และ
ความชดัเจนของค าถาม  หากพบขอ้ผดิพลาดกป็รบัปรงุและแกไ้ขตามค าแนะน า  
 6.  น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจการด าเนินงานหอ้งสมดุ
โรงเรยีนและการจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  
(Content Validity)  และความถูกตอ้งในการใชภ้าษา  โดยการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่าง
ค าถามรายขอ้กบัความมุง่หมายของการวจิยัโดยใชส้ตูร  IOC  (Item – Objective Congruence)  
คณะผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าว  ไดแ้ก่ 
  6.1  นางสาวสุรยี ์ บุหงามงคล  ต าแหน่งบรรณารกัษ์ช านาญการ  ส านกัหอสมดุกลาง  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
  6.2  นายโสภณ  สุขเสว ี ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดุล
วทิยา”  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
  6.3  นางศุภมาศ  ณ ถลาง  ต าแหน่งขา้ราชการบ านาญ  (อดตีศกึษานิเทศกช์ านาญ
การพเิศษ  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร  เขต 1) 
  6.4  ดร. เกษร  มงคล  ต าแหน่งศกึษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต 1 
  6.5  นางสาวอรยิพร  กาญจนวฒัน์  ต าแหน่งครบูรรณารกัษ์  โรงเรยีนเซนตห์ลุยส์  
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 7. น าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความตรงของเนื้อหา  โดยใชว้ธิกีารหาค่า  IOC  ซึง่
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะตอ้งมคี่า  IOC  ตัง้แต่  0.5  ขึน้ไป  จงึจะถอืว่าแบบสอบถามนัน้มคีวามตรง
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และน าไปใชไ้ด ้ (วฒันา สุนทรชยั.  2547: 19-20)  ปรากฏว่ามขีอ้ค าถามทีม่คี่า  IOC  ไมถ่งึ  0.5  
จ านวน 2 ขอ้ แบบสอบถามมกีารปรบัปรงุแกไ้ข  ดงันี้ 
       7.1  ค าถามตอนที ่ 2  ขอ้ที ่ 3.2  ซึง่ถามเกีย่วกบัจ านวนทรพัยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมดุ  ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะว่าควรเปลีย่นจ านวนนบัจากรายการเป็นจ านวนเล่ม  และขอ้ที ่ 4  
ซึง่ถามเกีย่วกบัแหล่งทีม่าของงบประมาณ  ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะว่าควรตดัค าถามขอ้นี้ออกไป 
  7.2  นอกจากนัน้เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขความถูกตอ้งของในการใชภ้าษาจาก
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  ดงันี้ 
   7.2.1  ค าถามตอนที ่ 1  ขอ้ที ่ 3  แกไ้ขจาก  “หวัหน้าหอ้งสมดุ” เป็น “หวัหน้า
งานหอ้งสมดุ” 
   7.2.2  ค าถามตอนที ่ 3  ขอ้ที ่ 2.2  แกไ้ขจาก  “ผูข้าย” เป็น “ผูจ้ดัจ าหน่าย” 
   7.2.3  ค าถามตอนที ่ 3  ขอ้ที ่ 2.5  แกไ้ขจาก  “เกณฑเ์รือ่งงบประมาณ” 
 เป็น  “งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร” 
   7.2.4  ค าถามตอนที ่ 3  ขอ้ที ่ 2.6  แกไ้ขโดยการตดัค าตอบ  “น้อยกว่า 1 ปี”  
ออกและเพิม่ค าตอบ  “มากกว่า 15 ปี” 
   7.2.5  ค าถามตอนที ่ 3  ขอ้ที ่ 6.1  แกไ้ขโดยการตดัค าตอบ  “น้อยกว่า 10,000 
บาท”  ออกและเพิม่ค าตอบ  “มากกว่า 200,000 บาท” 
 8.  น าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญเสนอต่อประธาน
และกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธอ์กีครัง้  จากนัน้น าไปทดลองใชก้บัครบูรรณารกัษ์และเจา้หน้าที่
หอ้งสมดุโรงเรยีนในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทราทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  10  คน  เพื่อ
ตรวจสอบความเทีย่งตรง  (Reliability)  ของแบบสอบถามจากการวดัความสอดคลอ้งภายใน  
(Measure of Internal Consistency)  โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา  (Alpha Coefficients)  
ของครอนบาช  (Cronbach)  โดยค่าความเทีย่งของแบบสอบถามควรมคี่าตัง้แต่  0.75  ขึน้ไป   
(บุญชม ศรสีะอาด.  2545: 99)  ปรากฏว่าแบบสอบถามมคี่าความเทีย่งเท่ากบั 0.94  และมกีาร
ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถาม  ดงันี้ 
  8.1  ตดัค าถามตอนที ่ 2  ขอ้ที ่ 3  ซึง่ถามเกีย่วกบัจ านวนทรพัยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมดุ   
  8.2  ตดัค าถามตอนที ่ 4  ขอ้ที ่ 7.2  ซึง่ถามเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยเพิ่มเตมิในการดแูล
ระบบหลงัช่วงเวลาประกนัสนิคา้ 
 9.  น าแบบสอบถามทีท่ดลองแลว้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์
เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขครัง้สุดทา้ย  ก่อนน าไปใชเ้ป็นแบบสอบถามเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1.  ผูว้จิยัไดต้ดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ถงึ

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1-3  และถงึผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีส่งักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม   

 2.  ผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามทางไปรษณยีใ์หก้บัผูอ้ านวยโรงเรยีนมธัยมศกึษา  จ านวน  
106  แห่ง  เพื่อขอเกบ็ขอ้มลูจากหวัหน้างานหอ้งสมดุหรอืครบูรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุโรงเรยีน   
ทัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการระหว่างวนัที ่20 - 23  มถุินายน 2552  โดยขอความอนุเคราะหผ์ูต้อบ
แบบสอบถามส่งกลบัคนืผูว้จิยัภายในวนัที ่21 กรกฎาคม 2552  ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา  
จ านวน  47 ฉบบั  

 3.  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตดิตามแบบสอบถามโดยการโทรศพัท์ตดิตามทวงถาม  พบว่า
โรงเรยีนหลายแห่งไมไ่ด้รบัแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัส่งใหท้างไปรษณยี ์ จงึส่งแบบสอบถามไปเป็นรอบ
ที ่2 ระหว่างวนัที ่3 - 21 สงิหาคม 2552  และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา จ านวน  22  ฉบบั 

 3.  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตดิตามเกบ็รวบรวมขอ้มลูรอบที ่3 ระหว่างวนัที ่2 - 25 กนัยายน 
2552  โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี ์ ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์และสอบถามค าตอบทาง
โทรศพัทจ์ากหวัหน้างานหอ้งสมดุโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา 
จ านวน 16 ฉบบั 
 โดยสรปุแลว้  รวมระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้สิน้  3  เดอืน  เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 
20  มถุินายน  2552  ถงึวนัที ่ 25 กนัยายน  2552  โดยแจกแบบสอบถามไปทัง้สิน้  106  ฉบบั  
ไดร้บักลบัคนืมาทัง้สิน้  85  ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ  80.18  ซึง่ถอืว่าไดร้บักลบัคนืมา 3 ใน 4 ส่วนและ
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการวจิยัได ้ (บุญธรรม จติตอ์นนัต์.  2540: 92) 
 
ตาราง 1  จ านวนแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืจ าแนกตามเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและขนาดของโรงเรยีน  
 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
จ านวนแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคืน 

จ านวน รอ้ยละ 
ขนาดใหญ่พเิศษ ขนาดใหญ่ 

เขต 1 10 18 28 32.94 
เขต 2 19 11 30 35.30 
เขต 3 9 18 27 31.76 

รวม 38 47 85 100.00 
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การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 
 1.  น าขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม   
ตอนที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  และตอนที ่ 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ
การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบเตมิค า  น ามา
แจกแจงความถีแ่ละค านวณหาค่ารอ้ยละ   
 2.  น าขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดบั  น ามาแจกแจงความถี ่ ค านวณหา
ค่าเฉลีย่  และค านวณหาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยก าหนดคะแนนในแต่ละระดบั  ดงันี้ 
  ปญัหาในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบัระดบั  5 
  ปญัหาในระดบัมาก  มคี่าเท่ากบัระดบั  4 
  ปญัหาในระดบัปานกลาง  มคี่าเท่ากบัระดบั  3 
  ปญัหาในระดบัน้อย  มคี่าเท่ากบัระดบั  2 
  ปญัหาในระดบัน้อยทีสุ่ด  มคี่าเท่ากบัระดบั  1 
 จากนัน้ค านวณหาค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้ส าหรบัการแปลผล
ค่าเฉลีย่ถอืเกณฑด์งันี้ 

  ค่าเฉลีย่ระหว่าง  4.51-5.00  หมายถงึ   เป็นปญัหาทุกครัง้ทีใ่ชง้าน  หรอืม ี  
                                                                  ปญัหาในระดบัมากทีสุ่ด  
  ค่าเฉลีย่ระหว่าง  3.51-4.50 หมายถงึ   เป็นปญัหาบ่อยครัง้ทีใ่ชง้าน  หรอืม ี
                                                                  ปญัหาในระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย่ระหว่าง  2.51-3.50 หมายถงึ   เป็นปญัหาบา้งเป็นครัง้คราว  หรอืม ี
                                                             ปญัหาในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ระหว่าง  1.51-2.50 หมายถงึ   เป็นปญัหานานๆ  ครัง้  หรอืม ี
                                                             ปญัหาในระดบัน้อย  
  ค่าเฉลีย่ระหว่าง  1.00-1.50   หมายถงึ   แทบไมม่เีป็นปญัหาเลย  หรอืม ี
                                                             ปญัหาในระดบัน้อยทีสุ่ด     

 3.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน
ระหว่างขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิศษ  โดยใชส้ถติ ิt-test  
 4.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามวธิกีารจดัหาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ โดยใชส้ถติ ิF-test  ถา้พบความแตกต่างเป็นรายคู่จะเปรยีบเทยีบโดยใช้วธิขีอง
เชฟเฟ ่(Sheffé) 
 ในการค านวณหาค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่า t-test  และค่า F-test  
จะใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูในการประมวลผล 



 บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายผลของการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดก้ าหนด
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 n  แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด  
 X   แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D. แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาการกระจายของ t (t-distribution) 
 F   แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาการกระจายของ f (f-distribution) 
 df  แทน ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedoms) 
 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Square) 
 *  แทน  ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั  ดงันี้         
  1.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  2.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
  3.  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  4.  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  5.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน   
       และวธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  
  6.  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1  วุฒกิารศกึษาของผู้บรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีน  ปรากฎดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  วุฒกิารศกึษาของผู้บรหิารหอ้งสมดุโรงเรยีน 
 

วุฒกิารศกึษา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. สาขาบรรณารกัษศาสตร ์และ/หรอื  
    สารสนเทศศาสตร ์

34 40.00 43 50.59 77 90.59 

2. สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอื 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  -  - - 

3. สาขาวชิาอื่นๆ* 4 4.71 4 4.71 8 9.41 
รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 

* สาขาวชิาอื่นๆ  ไดแ้ก่  ประวตัศิาสตร ์ ภาษาไทย-ประชากรศกึษา  ภาษาไทย  พลศกึษา   
การสอนวทิยาศาสตร ์ ทรพัยากรมนุษย ์ และการบรหิารการศกึษา 
  
 จากตาราง 2 แสดงว่า  ผูบ้รหิารหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาสาขา
บรรณารกัษศาสตร ์และ/หรอื สารสนเทศศาสตร ์ (รอ้ยละ 90.59)  รองลงมาคอื  สาขาวชิาอื่นๆ  
(รอ้ยละ 9.41)  ส่วนผูบ้รหิารหอ้งสมดุวุฒกิารศกึษาสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยี
สารสนเทศไมม่ ี
 
 2.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
  2.1  จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนทัง้หมด  ปรากฎดงัตาราง 
3-5 
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ตาราง 3  จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนทัง้หมด 
 

บุคลากร 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. มจี านวน 1 คน - - 4 4.71 4 4.71 
2. มจี านวน 2 คน 7 8.24 21 24.71 28 32.94 
3. มจี านวน 3 คน 8 9.41 14 16.47 22 25.88 
4. มจี านวน 4 คน 12 14.12 4 4.71 16 18.82 
5. มจี านวน 5 คน 6 7.06 2 2.35 8 9.41 
6. มมีากกว่า 5 คน 5 5.88 2 2.35 7 8.24 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
  
 จากตาราง 3 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุ
จ านวน 2 คน  (รอ้ยละ 32.94)  รองลงมามจี านวน 3 คน (รอ้ยละ 25.88)  และมจี านวน 4 คน   
(รอ้ยละ 18.82)  ตามล าดบั 
 
ตาราง 4  จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 

วุฒกิารศกึษา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. สาขาบรรณารกัษศาสตร ์และ/หรอื  
    สารสนเทศศาสตร ์

89 32.01 71 25.54 160 57.55 

2. สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอื 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 1.80 9 3.24 14 5.04 

3. สาขาอื่นๆ*   59 21.22 45 16.19 104 37.41 
รวม 153 55.03 125 44.97 278 100.00 

* สาขาวชิาอื่นๆ  เช่น  รฐัศาสตร ์ การบญัช ี คณิตศาสตร ์ ชวีวทิยา  สงัคมศกึษา  การศกึษาพเิศษ  นาฏศลิป์  
ประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สงู มธัยมศกึษาปีที ่6 และ 3  เป็นตน้ 
  
 จากตาราง 4 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มบีุคลากรวุฒกิารศกึษาสาขา
บรรณารกัษศาสตร ์และ/หรอื สารสนเทศศาสตร ์ (รอ้ยละ 57.55)  รองลงมาคอื  วุฒกิารศกึษาสาขา
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อื่นๆ  (รอ้ยละ 37.41)  และวุฒกิารศกึษาสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(รอ้ยละ 5.04)  ตามล าดบั 
 
ตาราง 5  จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ์ 81 29.14 60 21.58 141 50.72 
2. เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ 53 19.06 29 10.44 82 29.49 
3. ครชู่วยงานหอ้งสมดุ 15 5.40 29 10.44 44 15.83 
4. ครคูอมพวิเตอร ์ 1 0.36 4 1.44 5 1.80 
5. ต าแหน่งอื่นๆ* 2 0.72 4 1.44 6 2.16 

รวม 152 54.68 126 45.32 278 100.00 
* ต าแหน่งอื่นๆ  ไดแ้ก ่ นกัการภารโรง และนกัเรยีนช่วยงาน 
  
 จากตาราง 5 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มบีุคลากรต าแหน่งครบูรรณารกัษ์  
(รอ้ยละ 50.72)  รองลงมาคอื  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  (รอ้ยละ 29.49)  และครชู่วยงานหอ้งสมดุ  
(รอ้ยละ 15.83)  ตามล าดบั 
 
 3.  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใช้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ 
  3.1  ดา้นฮารด์แวร์  ปรากฏดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6  จ านวนและรอ้ยละของฮารด์แวร์ทีม่กีารใชง้านในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

ดา้นฮารด์แวร ์
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย       
    ม ี 38 44.71 45 52.94 83 97.65 
    ไมม่ ี - - 2 2.35 2 2.35 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ดา้นฮารด์แวร ์
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
2. คอมพวิเตอรส์ าหรบัยมื-คนื  
    ทรพัยากร 

38 44.71 47 55.29 85 100.00 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
3. คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ 
    ทรพัยากร 

      

    ม ี 36 42.35 44 51.76 80 94.12 
    ไมม่ ี 2 2.35 3 3.53 5 5.88 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
4. คอมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากร 
    หอ้งสมดุ 

      

    ม ี 38 44.71 44 51.76 82 96.47 
    ไมม่ ี - - 3 3.53 3 3.53 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
5. เครือ่งอ่านบารโ์คด้       
    ม ี 38 44.71 42 49.41 80 94.12 
    ไมม่ ี - - 5 5.88 5 5.88 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
6. เครือ่งสแกนเนอร ์       
    ม ี 32 37.65 27 31.76 59 69.40 
    ไมม่ ี 6 7.06 20 23.53 26 30.60 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ดา้นฮารด์แวร ์
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม  
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
7. เครือ่งพมิพ ์       
    ม ี 37 43.53 46 54.12 83 97.65 
    ไมม่ ี 1 1.18 1 1.18 2 2.35 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
8. คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ 
    อนิเทอรเ์น็ต 

      

    ม ี 7 8.24 2 2.35 9 10.59 
    ไมม่ ี 31 36.47 45 52.94 76 89.41 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
9. เครือ่งสแกนลายนิ้วมอื       
    ม ี 3 3.53 2 2.35 5 5.88 
    ไมม่ ี 35 41.18 45 52.94 80 94.12 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
10. เครือ่งนบัสถติผิูใ้ชบ้รกิาร       
      ม ี 4 4.71 1 1.18 5 5.88 
      ไมม่ ี 34 40.00 46 54.12 80 94.12 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
       
11. เครือ่งรดูบตัรสมาชกิ       
      ม ี 1 1.18 - - 1 1.20 
      ไมม่ ี 37 43.53 47 55.29 84 98.80 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
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 จากตาราง 6 ประเภทฮารด์แวรใ์นระบบหอ้งสมดุอัตโนมตั ิ
 1)  คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีอมพวิเตอรแ์มข่า่ย   
(รอ้ยละ 97.65) 
 2)  คอมพวิเตอรส์ าหรบัยมื-คนืทรพัยากร  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มี
คอมพวิเตอรส์ าหรบัยมื-คนืทรพัยากร  (รอ้ยละ 100.00) 
 3)  คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ทรพัยากร  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีอมพวิเตอร์
ส าหรบัสบืคน้ทรพัยากร  (รอ้ยละ 94.12) 
 4)  คอมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากรหอ้งสมดุ  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มี
คอมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากรหอ้งสมดุ  (รอ้ยละ 96.47) 
 5)  เครือ่งอ่านบารโ์คด้  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มเีครือ่งอ่านบารโ์คด้   
(รอ้ยละ 94.12) 
 6)  เครือ่งสแกนเนอร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มีเครือ่งสแกนเนอร์ 
(รอ้ยละ 69.40) 
 7)  เครือ่งพมิพ ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มเีครือ่งพมิพ์  (รอ้ยละ 97.65) 
 8)  คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต  พบว่าหอ้งสมุดโรงเรยีนส่วนใหญ่ไมม่ี
คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต  (รอ้ยละ 89.41)   
 9)  เครือ่งสแกนลายนิ้วมอื  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไมม่เีครือ่งสแกนลายนิ้วมอื   
(รอ้ยละ 94.12)   
 10)  เครือ่งนบัสถติผิูใ้ชบ้รกิาร  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไมม่เีครือ่งนบัสถติิ
ผูใ้ชบ้รกิาร  (รอ้ยละ 94.12)   
 11)  เครือ่งรดูบตัรสมาชกิ  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไมม่เีครือ่งรดูบตัรสมาชกิ  
(รอ้ยละ 98.80)   
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 3.2  ดา้นซอฟตแ์วร ์ ปรากฎดงัตาราง 7-13 
 
ตาราง 7  รายชื่อซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีม่กีารใชใ้นโรงเรยีน  
 

ซอฟตแ์วร ์
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

วธิกีารจดัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ไมท่ราบชื่อ ไมท่ราบชื่อ - ซือ้ส าเรจ็รปู 

- พฒันาขึน้ใชเ้อง 
- ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 

1 
1 
- 

1.18 
1.18 

- 

3 
1 
2 

3.53 
1.18 
2.35 

4 
2 
2 

4.71 
2.35 
2.35 

รวม 2 2.35 6 7.06 8 9.41 
2. ไมท่ราบชื่อ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 
- ซือ้ส าเรจ็รปู 5 5.88 - - 5 5.88 

3. Library 2001 บรษิทั คอมพวิเน็ตซสิเตม็ จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู 
- ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 

1 
- 

1.18 
- 

1 
1 

1.18 
1.18 

2 
1 

2.35 
1.18 

รวม 1 1.18 2 2.35 3 3.53 
4. Digital Librarian บรษิทั Digital Software 

Solution จ ากดั 
- ซือ้ส าเรจ็รปู 3 3.53 1 1.18 4 4.71 

5. Alice for Windows บรษิทั Computer Systems 
Consulting จ ากดั 

- ซือ้ส าเรจ็รปู 4 4.71 1 1.18 5 5.88 

6. E-School E-Library บรษิทั G.P. Education จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู 15 17.65 12 14.12 27 31.76 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ซอฟตแ์วร ์
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

วธิกีารจดัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
7. Library’2002P กระทรวงศกึษาธกิาร - ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 1 1.18 4 4.71 5 5.88 
8. LibMan นายสมชาต ิหรัง่เจรญิ - ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 1 1.18 2 2.35 
9. E-Library บรษิทั ComClub จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 6 7.06 7 8.24 
10. Library 2000 นายสรรพงศ ์จนัทเลศิ - ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 - - 1 1.18 
11. Star Library ไมท่ราบชื่อ - ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 - - 1 1.18 
12. Impression Library  
     Systems 

บรษิทั เอม็ แอนด ์ดบับลวิ อมิ
เพรสชัน่ จ ากดั 

- ซือ้ส าเรจ็รปู - - 3 3.53 3 3.53 

13. ระบบบรหิารงานหอ้งสมดุ บรษิทั CAD/CAM Solutions 
จ ากดั 

- ซือ้ส าเรจ็รปู - - 1 1.18 1 1.18 

14. Lily บรษิทั A-Soft จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู - - 3 3.53 3 3.53 
15. Happy Library ไมท่ราบชื่อ - ซือ้ส าเรจ็รปู - - 1 1.18 1 1.18 
16. Library Manager บรษิทั Easyplan98 จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู - - 2 2.35 2 2.35 
17. Window Openbib ไมท่ราบชื่อ - ซือ้ส าเรจ็รปู - - 1 1.18 1 1.18 
18. ไมท่ราบชื่อ บรษิทั อวีนักรุป๊ จ ากดั - ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 - - 1 1.18 
19. ไมท่ราบชื่อ บรษิทั บางกอกซอฟตแ์วร ์

จ ากดั 
- ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 1 1.18 - - 1 1.18 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ซอฟตแ์วร ์
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

วธิกีารจดัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
20. ไมท่ราบชื่อ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี - ซือ้ส าเรจ็รปู - - 1 1.18 1 1.18 
21. ไมท่ราบชื่อ บรษิทัทีจ่ดัท าบตัรนกัเรยีน

ใหก้บัรร. 
- ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย - - 1 1.18 1 1.18 

22. ไมท่ราบชื่อ บรษิทั คอมพวิทเ์ทคโนโลย ี
ซสิเตม็ จ ากดั 

- ซือ้ส าเรจ็รปู 1 1.18 1 1.18 2 2.35 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.0 
  
 จากตาราง 7 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิE-School E-Library  ของบรษิทั G.P. Education  จ ากดั 
(รอ้ยละ 31.76)  รองลงมาคอื  ซอฟตแ์วรท์ีไ่มท่ราบชื่อและผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  (รอ้ยละ 9.41)  และโปรแกรม  
E-Library  ของบรษิทั ComClub  จ ากดั  (รอ้ยละ 8.24)   
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ตาราง 8  การจดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามวธิกีารจดัหา  
 

วธิกีารจดัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู 35 41.18 38 44.71 73 85.88 
2. พฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง 1 1.18 1 1.18 2 2.35 
3. ไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยี 
    ค่าใชจ้า่ย 

2 2.35 8 9.41 10 11.76 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
  
 จากตาราง 8 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มวีธิกีารจดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยการจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู  (รอ้ยละ 85.88)  รองลงมาคอื  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์า
โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  (รอ้ยละ 11.76)  และการพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง (รอ้ยละ 2.35)  ตามล าดบั 
 
ตาราง 9  ราคาของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

ราคา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม  
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ไมท่ราบราคา 8 9.41 12 14.12 20 23.53 
2. ราคาไมเ่กนิ 10,000 บาท 1 1.18 2 2.35 3 3.53 
3. ราคา 10,001-50,000 บาท 6 7.06 6 7.06 12 14.12 
4. ราคา 50,001-100,000 บาท 10 11.76 11 12.94 21 24.71 
5. ราคา 100,001-500,000 บาท 9 10.59 8 9.41 17 20.00 
6. ราคา 500,001-1,000,000 บาท 2 2.35 - - 2 2.35 
7. ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 2 2.35 8 9.41 10 11.76 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 9 แสดงว่า  ราคาของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีใ่ชง้านอยูใ่นหอ้งสมดุ
โรงเรยีนส่วนใหญ่คอื 50,001-100,000 บาท  (รอ้ยละ 24.71)  รองลงมาคอื  ไมท่ราบราคา   
(รอ้ยละ 23.53)  และราคา 100,001-500,000 บาท  (รอ้ยละ 20.00)  ตามล าดบั 
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ตาราง 10  การใชง้านชุดค าสัง่ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

ชุดค าสัง่งานหอ้งสมดุ* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม  

n = 333 ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 13 15.29 15 17.65 28 32.94 
2. งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละ 
    ท ารายการ 

38 44.71 47 55.29 85 100.00 

3. งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ 
    แบบออนไลน์  หรอืโอแพก 

38 44.71 47 55.29 85 100.00 

4. งานบรกิารยมื-คนื 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
5. งานควบคุมวารสาร 17 20.00 14 16.47 31 36.47 
6. งานสถติ ิ 7 8.24 6 7.06 13 15.29 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
  
 จากตาราง 10 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทุกแห่งใชชุ้ดค าสัง่งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละ
ท ารายการ  ชุดค าสัง่งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอแพก  และชุดค าสัง่งาน
บรกิารยมื-คนื  (รอ้ยละ 100.00)  เท่ากนั  รองลงมาคอื  ชุดค าสัง่งานควบคุมวารสาร   
(รอ้ยละ 36.47)  และชุดค าสัง่งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  (รอ้ยละ 32.94)  ตามล าดบั 
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ตาราง 11  ล าดบัความส าคญัของเหตุผลในการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  
 

เหตุผล* 
รวม 

อนัดบั 
จ านวน รอ้ยละ 

1. เพื่อสามารถใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
    มากขึน้ 

85 100.00 1 

2. เพื่อรองรบัภาระงานหอ้งสมดุทีเ่พิม่มากขึน้  82 96.47 2 
3. เพื่อใหห้อ้งสมดุมบีรกิารทีท่นัสมยัแก่ผูใ้ช้ 82 96.47 2 
4. เพิม่ช่องทางการสบืคน้สารสนเทศที่ 
    หลากหลาย 

76 89.41 4 

5. เพื่อประหยดังบประมาณในการด าเนินงาน  
    หอ้งสมดุ 

68 80.00 5 

  
 จากตาราง 11  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่จดัอนัดบัความส าคญัของเหตุผลใน
การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมากเป็นอนัดบั 1 คอื เพื่อสามารถใหบ้รกิารอยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  รองลงมาคอื  เพื่อรองรบัภาระงานหอ้งสมดุทีเ่พิม่มากขึน้  และเพื่อให้
หอ้งสมดุมบีรกิารทีท่นัสมยัแก่ผูใ้ช้ในจ านวนเท่ากนั 
 
ตาราง 12  ล าดบัความส าคญัของเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

เกณฑใ์นการพจิารณา* 
รวม 

อนัดบั 
จ านวน รอ้ยละ 

1. ความเหมาะสมกบังานหอ้งสมดุ 85 100.00 1 
2. ความงา่ยในการใชซ้อฟตแ์วร์ 82 96.47 2 
3. งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร 74 87.06 3 
4. ชื่อเสยีงของซอฟตแ์วร ์ 60 70.59 4 
5. บรษิทัทีผ่ลติและขายซอฟตแ์วร์ 52 61.18 5 
  
 จากตาราง 12  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่จดัอนัดบัความส าคญัของเกณฑใ์น
การพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิากเป็นอนัดบั 1 คอื ความเหมาะสมกบังาน
หอ้งสมดุ  รองลงมาคอื  ความงา่ยในการใชซ้อฟตแ์วร ์ และงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร  
ตามล าดบั 
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ตาราง 13  ระยะเวลาในการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน 
 

ช่วงเวลา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม  
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. 1-5 ปี 10 11.76 28 32.94 38 44.71 
2. 6-10 ปี 11 12.94 13 15.29 24 28.24 
3. 11-15 ปี 14 16.47 6 7.06 20 23.53 
4. มากกว่า 15 ปี 3 3.53 - - 3 3.53 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 13 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการด าเนินงานระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิยูใ่นระหว่าง 1-5 ปี  (รอ้ยละ 44.71)  รองลงมาคอื  6-10 ปี  (รอ้ยละ 28.24)  
และ  11-15 ปี  (รอ้ยละ 23.53)  ตามล าดบั 
 
  3.3  ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  ปรากฎดงัตาราง 14-16 
 
ตาราง 14  การเชื่อมโยงระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นภายในหอ้งสมดุโรงเรยีน  
 

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม  
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ม ี 36  42.35 44 51.76 80 94.10 
2. ไมม่ ี 2 2.35 3 3.53 5 5.90 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
  
 จากตาราง 14 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารเชื่อมโยงเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็น
ระบบเครอืขา่ย  (รอ้ยละ 94.10)   
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ตาราง 15  การใชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายในหอ้งสมดุโรงเรียน 
 

การใชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม  
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. คอมพวิเตอรเ์ดีย่ว 2 2.35 3 3.53 5 5.88 
2. ระบบเครอืขา่ยภายใน (LAN) ไม ่
    สามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้

11 12.94 13 15.29 24 28.24 

3. ระบบเครอืขา่ยภายใน (LAN)   
    สามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้

25 29.41 31 36.47 56 65.88 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 15  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารใชง้านระบบเครอืขา่ยภายใน 
(LAN) สามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้ (รอ้ยละ 65.88)  รองลงมาคอื  ระบบเครอืขา่ยภายใน 
(LAN) ไมส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้ (รอ้ยละ 28.24)  และระบบคอมพวิเตอรเ์ดีย่ว   
(รอ้ยละ 5.88)  ตามล าดบั 
 
ตาราง 16  วธิกีารใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุโรงเรยีน 
 

วธิกีารใหบ้รกิาร* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 116  ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. สบืคน้ผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบ 
    หอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุ 

38 44.71 47 55.29 85 100.00 

2. สบืคน้ผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ 14 16.47 12 14.12 26 30.59 
3. สบืคน้จากบตัรรายการ 3 3.53 2 2.35 5 5.88 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
 จากตาราง 16  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทุกแห่งใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ
ผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุ  (รอ้ยละ 100.00)  รองลงมาคอื  สบืคน้
ผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ  (รอ้ยละ 30.59)  และสบืคน้จากบตัรรายการ  (รอ้ยละ 5.88)  ตามล าดบั 
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  3.4  ดา้นบุคลากร  ปรากฏดงัตาราง 17-18 
 
ตาราง 17  บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

บุคลากร* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 132  ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. หวัหน้างานหอ้งสมดุ 27 31.76 31 36.47 58 68.24 
2. ครบูรรณารกัษ์ 15 17.65 23 27.06 38 44.71 
3. ครชู่วยงานหอ้งสมดุ 4 4.71 8 9.41 12 14.12 
4. ครคูอมพวิเตอร ์ 8 9.41 9 10.59 17 20.00 
5. เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ 5 5.88 2 2.35 7 8.24 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
 จากตาราง 17 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มหีวัหน้างานหอ้งสมดุเป็นผูด้แูลระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ(รอ้ยละ 68.24)  รองลงมาคอื  ครบูรรณารกัษ์  (รอ้ยละ 44.71)  และ 
ครคูอมพวิเตอร ์ (รอ้ยละ 20.00)  ตามล าดบั 
 
ตาราง 18  การพฒันาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิของบุคลากรหอ้งสมดุ 
 

การพฒันาความรูค้วามสามารถ* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 168  ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. การฝึกอบรมโดยผูพ้ฒันาหรอื 
    ผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ 
    อตัโนมตั ิ

33 38.82 33 38.82 66 77.65 

2. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน 
    โรงเรยีน 

13 15.29 9 10.59 22 25.88 

3. การฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ 10 11.76 13 15.29 23 27.06 
4. การศกึษาดว้ยตนเอง 26 30.59 31 36.47 57 67.06 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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 จากตาราง 18 แสดงว่า  บุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการพฒันาความรู้
ความสามารถเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิจากการฝึกอบรมโดยผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายระบบ
ซอฟตแ์วรห์อ้งสมดุอตัโนมตั ิ (รอ้ยละ 77.65)  รองลงมาคอื  การศกึษาดว้ยตนเอง  (รอ้ยละ 67.06)  
และการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ  (รอ้ยละ 27.06)  ตามล าดบั 
 
  3.5  ดา้นคู่มอืการใชง้าน  ปรากฏดงัตาราง 19-20 
 
ตาราง 19  คู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

คู่มอืการใชง้าน 

โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ โรงเรยีนขนาดใหญ่ 
รวม  

ภาษาไทย 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
ภาษาไทย 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ม ี 34 40.00 - - 34 40.00 - -  68 80.00 
2. ไม่ม ี 4 4.71 - - 13 15.29 - - 17 20.00 

รวม 38 44.71 - - 47 55.29 - - 85 100.00 

 
 จากตาราง 19 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัทิีเ่ป็นภาษาไทย  (รอ้ยละ 80.00)   
 จากตาราง 19 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่คีู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมี
แหล่งทีม่าของคู่มอืการใชง้าน  ปรากฏดงัตาราง 20 
 
ตาราง 20  แหล่งทีม่าของคู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

แหล่งทีม่า* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 77 ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. จากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ 
    ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 

34 50.00 31 45.59 65 95.59 

2. หอ้งสมดุจดัท าขึน้มาใชเ้อง 5 7.35 7 10.29 12 17.65 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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 จากตาราง 20  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัคู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายระบบซอฟตแ์วรห์อ้งสมดุอตัโนมตั ิ (รอ้ยละ 95.59)  และหอ้งสมดุ
จดัท าขึน้มาใชเ้อง  (รอ้ยละ 17.65)   
 
  3.6  ดา้นงบประมาณ  ปรากฏดงัตาราง 21-22 
 
ตาราง 21  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์ 
     ประจ าปีการศกึษา 2552 
 

งบประมาณ 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. น้อยกว่า 10,000 บาท 2 2.35 2 2.35 4 4.71 
2. 10,001-50,000 บาท 21 24.71 25 29.41 46 54.12 
3. 50,001-100,000 บาท 5 5.88 6 7.06 11 12.94 
4. 100,001-200,000 บาท 4 4.71 5 5.88 9 10.59 
5. มากกว่า 200,000 บาท 5 5.88 5 5.88 10 11.76 
6. ระบุไมไ่ดเ้นื่องจากงบประมาณรวม 
    กบัหน่วยงานอื่นๆ 

1 1.18 4 4.71 5 5.88 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 21 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มงีบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์จ านวน 10,001-50,000 บาท  (รอ้ยละ 54.12)  รองลงมาคอื  
50,001-100,000 บาท  (รอ้ยละ 12.94)  และมากกว่า 200,000 บาท  (รอ้ยละ 11.76)  ตามล าดบั   
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ตาราง 22  รายการค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์ 
     ประจ าปีการศกึษา 2552 
 

รายการค่าใชจ้า่ย* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 150 ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. การจดัซือ้และบ ารงุรกัษา 
    ฮารด์แวรเ์พิม่เตมิ 

30 35.29 35 41.18 65 76.47 

2. การจดัซือ้และบ ารงุรกัษา 
    ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ 

24 28.24 26 30.59 50 58.82 

3. การฝึกอบรมบุคลากร 5 5.88 7 8.24 12 14.12 
4. การเช่าสายสื่อสาร 2 2.35 9 10.59 11 12.94 
5. ระบุไมไ่ดเ้นื่องจากงบประมาณรวม 
    กบัหน่วยงานอื่นๆ 

4 4.71 8 9.41 12 14.12 

* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
 จากตาราง 22 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มรีายการค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และ
บ ารงุรกัษาฮารด์แวรเ์พิม่เตมิ  (รอ้ยละ 76.47)  รองลงมาคอื  ค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษา
ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ  (รอ้ยละ 58.82)  และค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมบุคลากรและระบุรายการ
ค่าใชจ้า่ยไมไ่ดเ้นื่องจากงบประมาณรวมกบัหน่วยงานอื่นๆ เท่ากนั  (รอ้ยละ 14.12)   
 
  3.7  ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ปรากฏดงัตาราง  
23-26 
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ตาราง 23  การบรกิารภายหลงัการตดิตัง้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ 
     ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
 

การบรกิาร 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ไดร้บัการบรกิารเฉพาะช่วงเวลา 
    ประกนัสนิคา้ 

10 11.76 17 20.00 27 31.76 

2. ไดร้บัการบรกิารทัง้ช่วงเวลา     
    ประกนัสนิคา้และหลงัหมดประกนั 

27 31.76 22 25.88 49 57.65 

3. ไมไ่ดร้บัการบรกิาร 1 1.18 8 9.41 9 10.59 
 รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 

 
 จากตาราง 23 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการบรกิารภายหลงัการตดิตัง้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิทัง้ช่วงเวลาประกนัสนิคา้และหลงัหมดประกนั  (รอ้ยละ 57.65)  รองลงมาคอื  
ไดร้บัการบรกิารเฉพาะช่วงเวลาประกนัสนิคา้  (รอ้ยละ 31.76)  และไมไ่ดร้บัการบรกิาร 
(รอ้ยละ 10.59)  ตามล าดบั   
 
ตาราง 24  วธิกีารใหบ้รกิารของผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

วธิกีารใหบ้รกิาร* 
ขนาดของโรงเรยีน รวม 

n = 154 ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทห์รอื 
    อเีมล ์

30 35.29 26 30.59 56 65.88 

2. ส่งบุคลากรเขา้มาดแูลหรอืแกไ้ข 
   ปญัหาทีห่อ้งสมดุ 

35 41.18 32 37.65 67 78.82 

3. ดแูลและแกไ้ขผ่านเครอืขา่ย  
    อนิเทอรเ์น็ต 

11 12.94 9 10.59 20 23.53 

4. จดัส่งเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปให้ 
    ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายฯ แกไ้ข 

1 1.18 - - 1 1.18 

5. ไมไ่ดร้บัการบรกิาร 2 2.35 8 9.41 10 11.76 
* ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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 จากตาราง 24 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการบรกิารจากผูพ้ฒันาหรอื
ผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยการส่งบุคลากรเขา้มาดแูลหรอืแกไ้ขปญัหาทีห่อ้งสมดุ   
(รอ้ยละ 78.82)  รองลงมาคอื  การใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทห์รอือเีมล ์ (รอ้ยละ 65.88)  และการ
ดแูลและแกไ้ขผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  (รอ้ยละ 23.53)  ตามล าดบั   
 
ตาราง 25  ความถีใ่นการบรกิารและบ ารงุรกัษาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ
 

ความถี่ 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. เมือ่ตดิต่อหรอืแจง้เหตุขดัขอ้ง 
    เท่านัน้ 

31 36.47 35 41.18 66 77.65 

2. ทุกเดอืน 2 2.35 1 1.18 3 3.53 
3. ทุก 3 เดอืน 1 1.18 1 1.18 2 2.35 
4. ทุก 6 เดอืน 1 1.18 2 2.35 3 3.53 
5. ปีละ 1 ครัง้ 1 1.18 - - 1 1.18 
6. ไมไ่ดร้บัการบรกิาร 2 2.35 8 9.41 10 11.76 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 25 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการบรกิารจากผูพ้ฒันาหรอื
ผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิมือ่ตดิต่อหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งเท่านัน้  (รอ้ยละ 77.65)  
รองลงมาคอื  ไมไ่ดร้บัการบรกิารจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ (รอ้ยละ 
11.76)  และไดร้บัการบรกิารทุกเดอืนและทุก 6 เดอืนเท่ากนั  (รอ้ยละ 3.53)   
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ตาราง 26  ระยะเวลาในการแกไ้ขปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

ระยะเวลา 
ขนาดของโรงเรยีน 

รวม 
ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ภายใน 1 วนั 7 8.24 6 7.06 13 15.29 
2. ภายใน 1 สปัดาห ์ 19 22.35 19 22.35 38 44.71 
3. ภายใน 2 สปัดาห ์ 5 5.88 6 7.06 11 12.94 
4. ภายใน 1 เดอืน 3 3.53 3 3.53 6 7.06 
5. มากกว่า 1 เดอืน - - 1 1.18 1 1.18 
6. ระบุระยะเวลาไมไ่ด ้ 2 2.35 4 4.71 6 7.06 
7. ไมไ่ดร้บัการบรกิาร 2 2.35 8 9.41 10 11.76 

รวม 38 44.71 47 55.29 85 100.00 
 
 จากตาราง 26 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจากผูพ้ฒันา
หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัภิายใน 1 สปัดาห ์ (รอ้ยละ 44.71)  รองลงมาคอื   
ภายใน 1 วนั  (รอ้ยละ 15.29)  และภายใน 2 สปัดาห ์ (รอ้ยละ 11.76)  ตามล าดบั 
 
 4.  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ 
  การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้  ไดด้ าเนินการวเิคราะหโ์ดยจ าแนกปญัหาออกเป็น 7 
ดา้น  ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  
งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ปรากฏดงัตาราง 27 
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ตาราง 27  ปญัหาการใชร้ะบบห้องสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่างๆ 
 

ปญัหา X  S.D. แปลผล 

    
ด้านฮารด์แวร ์    
1.  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย 2.98 1.21 ปานกลาง 
2.  เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่เก่าหรอืมสีมรรถนะ 
     ต ่า 

2.93 1.22 ปานกลาง 

3.  เครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและเสยีบ่อย 3.01 1.18 ปานกลาง 
4.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยมสีมรรถนะต ่า 2.86 1.12 ปานกลาง 
5.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยีบ่อย 2.72 1.16 ปานกลาง 
6.  เครือ่งส ารองไฟฟ้ามไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.72 1.33 ปานกลาง 
7.  เครือ่งพมิพม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.44 1.15 น้อย 
8.  เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.82 1.45 ปานกลาง 

รวม 2.81 0.91 ปานกลาง 
    
ด้านซอฟตแ์วร ์    
1.  ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ 2.79 1.05 ปานกลาง 
2.  ระบบแสดงค าสัง่เป็นภาษาองักฤษ   
    ท าใหใ้ชง้านไมส่ะดวก 

2.11 1.09 น้อย 

3. การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทยของระบบ 
    มปีญัหา  

2.29 1.07 น้อย 

4.  ประมวลผลขอ้มลูชา้ 2.71 1.12 ปานกลาง 
5.  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหมจ่ะไมส่ามารถ  
    ถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด้ 

2.66 1.38 ปานกลาง 

6.  การบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบไมค่รบถว้น     
    ท าใหต้อ้งเสยีเวลาพมิพซ์ ้า 

2.27 1.14 น้อย 

7.  ไมส่ามารถท าส ารองขอ้มลูได้ 2.33 1.22 น้อย 
8.  ตอ้งการการลงรายการรปูแบบ MARC format 2.55 1.15 ปานกลาง 
9.  ท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานตรง  
     ความตอ้งการของหอ้งสมดุไดค้รบถว้น 

2.72 1.22 ปานกลาง 

10.  ใชง้านยาก 2.22 0.99 น้อย 
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ตาราง 27  (ต่อ) 
 

ปญัหา X  S.D. แปลผล 

    
ด้านซอฟตแ์วร ์(ต่อ)    
11.  ไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของ 
      ซอฟตแ์วร ์

3.26 1.31 ปานกลาง 

รวม 2.54 0.86 ปานกลาง 
    
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์    
1.  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได้ 2.99 1.20 ปานกลาง 
2.  การรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรช์า้ 2.91 1.17 ปานกลาง 
3.  การแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย 3.28 1.27 ปานกลาง 
4.  ไมส่ามารถเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตได้ 2.79 1.24 ปานกลาง 
5.  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ 2.86 1.21 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.99 ปานกลาง 
    
ด้านบคุลากร    
1.  ขาดแคลนบุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ 3.53 1.31 มาก 
2.  บุคลากรหอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละความช านาญ 
    ในการใชค้อมพวิเตอร ์

2.85 1.18 ปานกลาง 

3.  ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหพ้ฒันาความรู้   
     และประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.67 1.20 ปานกลาง 

4.  ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรภายใน 
     โรงเรยีนทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร์ 

2.79 1.19 ปานกลาง 

5.  โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ 
    ทกัษะในดา้นคอมพวิเตอร ์

2.95 1.21 ปานกลาง 

6.  ไมม่เีวลาในการพฒันางานและปฏบิตังิานดา้น  
     คอมพวิเตอร ์

3.07 1.16 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.02 ปานกลาง 
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ตาราง 27  (ต่อ) 
 

ปญัหา X  S.D. แปลผล 

    
ด้านคู่มือการใช้งาน    
1.  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน 2.42 1.35 น้อย 
2.  ไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทย 2.27 1.26 น้อย 
3.  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้าน 
     ไมค่รบถว้น 

2.69 1.30 ปานกลาง 

รวม 2.46 1.24 น้อย 
    
ด้านงบประมาณ    
1.  งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุ  
     อตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

3.13 1.23 ปานกลาง 

2.  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

3.25 1.20 ปานกลาง 

3.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาฮารด์แวร์ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

3.08 1.20 ปานกลาง 

4.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วร์ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

3.11 1.22 ปานกลาง 

5.  งบประมาณในการพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

3.14 1.26 ปานกลาง 

รวม 3.14 1.14 ปานกลาง 
    
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบ
ห้องสมดุอตัโนมติั 

   

1.  ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู 3.19 1.13 ปานกลาง 
2.  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย 2.80 1.33 ปานกลาง 
3.  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก 2.82 1.25 ปานกลาง 
4.  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ 2.78 1.31 ปานกลาง 
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ตาราง 27  (ต่อ) 
 

ปญัหา X  S.D. แปลผล 

    
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบ
ห้องสมดุอตัโนมติั (ต่อ) 

   

5.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไป 
     หรอืไมท่นัท่วงท ี 

3.01 1.18 ปานกลาง 

6.  ไมม่กีารพฒันาระบบหรอืปรบัปรงุซอฟตแ์วร ์
     ใหท้นัสมยั 

2.80 1.29 ปานกลาง 

7.  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตาม 
     ความตอ้งการของหอ้งสมดุได้ 

3.05 1.29 ปานกลาง 

8.  ไมม่กีารฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้ับ 
     บุคลากร 

2.73 1.23 ปานกลาง 

9.  ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ 
     ต่อการใชง้านระบบ  

2.86 1.25 ปานกลาง 

10.  บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ 2.22 1.38 น้อย 
รวม 2.83 1.06 ปานกลาง 

รวมทัง้สิน้ 2.82 0.85 ปานกลาง 

 
   จากตาราง 28  แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ 
อตัโนมตัใินระดบัปานกลาง  ( X  = 2.82)  เมือ่พจิารณาปญัหาในแต่ละดา้นพบว่า 
 ดา้นฮารด์แวร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  ( X  = 2.81)  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและเสยีบ่อย  ( X  = 3.01)  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย   
( X  = 2.98)  และเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่เก่าหรอืมสีมรรถนะต ่า  ( X  = 2.93)  และม ี1 ขอ้ที่
หอ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัน้อย  คอื  ปญัหาเครือ่งพมิพม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี ( X  = 2.44)  
 ดา้นซอฟตแ์วร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  ( X  = 2.54)   
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาไวรสั
คอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของซอฟตแ์วร์  ( X  = 3.26)  ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ  ( X  
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= 2.79)  และซอฟตแ์วรท์ างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานตรงความตอ้งการของหอ้งสมดุได้
ครบถว้น  ( X  = 2.72) 
 ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง   
( X  = 2.96)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  
ปญัหาการแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย   ( X  = 3.28)  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถ
ใชง้านได ้ ( X  = 2.99)  และการรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรช์า้ ( X  = 2.91) 
 ดา้นบุคลากร  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  ( X  = 2.98)   
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัมาก  คอื  ปญัหาขาดแคลน
บุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ( X  = 3.53)  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบั
แรก  ไดแ้ก่  ปญัหาไมม่เีวลาในการพฒันางานและปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอร์   ( X  = 3.07)  
โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นคอมพวิเตอร์  ( X  = 2.95)  และบุคลากร
หอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละความช านาญในการใชค้อมพวิเตอร์  ( X  = 2.85)   
 ดา้นคู่มอืการใชง้าน  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัน้อย  ( X  = 2.46)   
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัปานกลาง  คอื  ปญัหาคู่มอื
การใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น  ( X  = 2.69)  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อย ไดแ้ก่  
ปญัหาไมม่คีู่มอืการใชง้าน  ( X  = 2.42)  และไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทย   
( X  = 2.27)   
 ดา้นงบประมาณ  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  ( X  = 3.14)   
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหา
งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์มไีมเ่พยีงพอ  ( X  = 3.25)  งบประมาณในการพฒันาบุคลากร
หอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ  ( X  = 3.14)  และงบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิใหมห่รอื
อพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ  ( X  = 3.13)   
 ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมุดโรงเรยีนส่วนใหญ่
ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  ( X  = 2.83)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลาง
สงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  ( X  = 3.19)  ไมส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได้  ( X  = 3.05)  และใชเ้วลาในการแกไ้ข
ระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ( X  = 3.01)  และม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาใน
ระดบัน้อย  คอื  ปญัหาบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ  ( X  = 2.22)   
 
 5.  การเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ 
  การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี  เป็นการเปรยีบเทยีบปญัหาเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน  และวธิกีารจดัหา  ปรากฏดงั
ตาราง 28-29 
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ตาราง 28  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ จ าแนกตาม 
     ขนาดของโรงเรยีน 
 

ปญัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

t ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

X  S.D. X  S.D. 
      
ด้านฮารด์แวร ์      
1.  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย 2.71 1.31 3.19 1.10 1.841 
2.  เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่เก่าหรอืมสีมรรถนะต ่า 2.82 1.18 3.02 1.26 0.768 
3.  เครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและเสยีบ่อย 3.00 1.23 3.02 1.15 0.082 
4.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยมสีมรรถนะต ่า 2.79 1.04 2 .91 1.20 0.509 
5.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยีบ่อย 2.50 1.03 2.89 1.24 1.568 
6.  เครือ่งส ารองไฟฟ้ามไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.50 1.23 2.89 1.40 1.361 
7.  เครือ่งพมิพม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.00 0.93 2.79 1.20 3.412* 
8.  เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี 2.45 1.31 3.13 1.50 2.201* 

รวม 2.60 0.81 2.98 0.96 1.976 
      
ด้านซอฟตแ์วร ์      
1.  ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ 2.71 1.01 2.85 1.08 0.613 
2.  ระบบแสดงค าสัง่เป็นภาษาองักฤษ   
     ท าใหใ้ชง้านไมส่ะดวก 

1.89 1.03 2.28 1.12 1.619 

3.  การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทยของระบบ 
     มปีญัหา  

2.00 0.96 2.53 1.10 2.345* 

4.  ประมวลผลขอ้มลูชา้ 2.55 1.13 2.83 1.11 1.135 
5.  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหมจ่ะไมส่ามารถ  
     ถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด้ 

2.45 1.29 2.83 1.43 1.279 

6.  การบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบไมค่รบถว้น   
     ท าใหต้อ้งเสยีเวลาพมิพซ์ ้า 

1.95 0.90 2.53 1.25 2.506* 

7.  ไมส่ามารถท าส ารองขอ้มลูได้ 1.80 0.84 2.77 1.31 4.164* 
8.  ตอ้งการการลงรายการรปูแบบ MARC format 2.32 1.04 2.74 1.21 1.730 
9.  ท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานตรง  
     ความตอ้งการของหอ้งสมดุไดค้รบถว้น 

2.37 1.03 3.00 1.30 2.440* 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ปญัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

t ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

X  S.D. X  S.D. 
      
ด้านซอฟตแ์วร ์      
10.  ใชง้านยาก 1.97 0.89 2.43 1.04 2.130* 
11.  ไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของ 
      ซอฟตแ์วร ์

3.11 1.16 3.38 1.42 0.971 

รวม 2.28 0.69 2.74 0.94 2.603* 
      
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์      
1.  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได้ 2.74 1.20 3.19 1.17 1.758 
2.  การรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรช์า้ 2.74 1.13 3.04 1.20 1.199 
3.  การแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย 3.00 1.23 3.51 1.27 1.872 
4.  ไมส่ามารถเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตได้ 2.63 1.24 2.91 1.25 1.044 
5.  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ 2.50 0.92 3.15 1.34 2.642* 

รวม 2.72 0.90 3.16 1.03 2.071* 
      
ด้านบคุลากร      
1.  ขาดแคลนบุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ 3.50 1.41 3.55 1.25 0.184 
2.  บุคลากรหอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละความช านาญ 
     ในการใชค้อมพวิเตอร ์

2.71 1.16 2.96 1.20 0.959 

3.  ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหพ้ฒันาความรู้   
     และประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรฯ์ 

2.45 1.18 2.85 1.20 1.556 

4.  ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรภายใน 
     โรงเรยีนทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร์ 

2.82 1.21 2.77 1.18 0.191 

5.  โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ 
     ทกัษะในดา้นคอมพวิเตอร ์

2.79 1.10 3.09 1.30 1.118 

6.  ไมม่เีวลาในการพฒันางานและปฏบิตังิาน 
     ดา้นคอมพวิเตอร ์

3.00 1.04 3.13 1.26 0.511 

รวม 2.88 0.96 3.06 1.07 0.804 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ปญัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

t ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

X  S.D. X  S.D. 
      
ด้านคู่มือการใช้งาน      
1.  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน 1.97 0.97 2.79 1.50 3.013* 
2.  ไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทย 1.79 0.88 2.66 1.39 3.520* 
3.  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้าน 
     ไมค่รบถว้น 

2.37 1.17 2.96 1.35 2.119* 

รวม 2.04 0.93 2.80 1.36 3.032* 
      
ด้านงบประมาณ      
1.  งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ   
     ใหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ 

2.79 1.14 3.40 1.25 2.347* 

2.  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์มไีมเ่พยีงพอ 3.03 1.13 3.43 1.25 1.532 
3.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาฮารด์แวร์ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

2.82 1.01 3.30 1.30 1.873 

4.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วร์ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

2.82 1.04 3.34 1.31 2.065* 

5.  งบประมาณในการพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุ 
     มไีมเ่พยีงพอ 

2.95 1.16 3.30 1.32 1.285 

รวม 2.88 1.00 3.35 1.21 1.945 
      
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมติั 

     

1.  ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู 2.92 1.15 3.40 1.08 1.997* 
2.  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย 2.34 1.17 3.17 1.34 2.997* 
3.  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก 2.50 1.25 3.09 1.20 2.202* 
4.  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ 2.29 1.16 3.17 1.31 3.245* 
5.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไป 
     หรอืไมท่นัท่วงท ี 

2.66 1.17 3.30 1.12 2.567* 
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ตาราง 28  (ต่อ) 
 

ปญัหา 
ขนาดของโรงเรยีน 

t ใหญ่พเิศษ ใหญ่ 

X  S.D. X  S.D. 
      
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบ 
ห้องสมดุอตัโนมติั (ต่อ) 

     

6.  ไมม่กีารพฒันาระบบหรอืปรบัปรงุซอฟตแ์วร ์
     ใหท้นัสมยั 

2.26 1.08 3.23 1.29 3.704* 

7.  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตาม 
     ความตอ้งการของหอ้งสมดุได้ 

2.66 1.38 3.36 1.15 2.564* 

8.  ไมม่กีารฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้บับุคลากร 2.26 1.06 3.11 1.24 3.330* 
9.  ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ 
     ต่อการใชง้านระบบ  

2.39 1.08 3.23 1.26 3.261* 

10.  บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ 1.74 0.95 2.62 1.55 3.211* 
รวม 2.40 0.94 3.16 1.04 3.518* 

รวมทัง้สิน้ 2.54 0.67 3.04 0.93 2.861* 
 

t(.05 ; df 83)   =   1.99 
 

 จากตาราง 28 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนัมปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการ
วจิยัขอ้ 1 โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษในดา้นซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ คู่มอืการใชง้าน  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟต์แวรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ   
 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษในเรือ่งต่อไปนี้  ปญัหาเครือ่งพมิพม์ไีม่
เพยีงพอ/ไมม่ ี เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทยของระบบมี
ปญัหา  ปญัหาการบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบไมค่รบถว้นท าใหต้อ้งเสยีเวลาพมิพซ์ ้า  ไม่
สามารถท าส ารองขอ้มลูได ้ การท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานไดต้รงความตอ้งการของ
หอ้งสมดุไดค้รบถว้น  ใชง้านยาก  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน  ไม่
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มคีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทย  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น  งบประมาณ
ส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ  ค่าใชจ้า่ยในการ
บ ารงุรกัษาสงู  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย  ปญัหาตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ ัฒนาไมส่ะดวก  ไมส่ามารถ
แกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ไมม่กีาร
พฒันาระบบหรอืปรบัปรงุซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความ
ตอ้งการของหอ้งสมดุได ้ ไมม่กีารฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้บับุคลากร  ระยะเวลาและเนื้อหาใน
การฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ  และบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ   
 
 ตาราง 29  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่างๆ จ าแนกตามวธิกีารจดัหา  
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านฮารด์แวร ์        
1.  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย ระหว่างกลุ่ม  2 7.172  3.586 2.518 
 ภายในกลุ่ม  82 116.781  1.424  
 รวม  84 123.953    
        
2.  เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่เก่าหรอื ระหว่างกลุ่ม  2 6.348  3.174 2.183 
    มสีมรรถนะต ่า ภายในกลุ่ม  82 119.229  1.454  
 รวม  84 125.576    
        
3.  เครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและ ระหว่างกลุ่ม  2 3.602  1.801 1.302 
     เสยีบ่อย ภายในกลุ่ม  82 113.386  1.383  
 รวม  84 116.988    
        
4.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยม ี ระหว่างกลุ่ม  2 6.721  3.360 2.767 
    สมรรถนะต ่า ภายในกลุ่ม  82 99.585  1.214  
 รวม  84 106.306    
        
5.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้ง ระหว่างกลุ่ม  2 12.285  6.143 4.990* 
    และเสยีบ่อย ภายในกลุ่ม  82 100.938  1.231  
 รวม  84 113.224    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านฮารด์แวร ์(ต่อ)        
6.  เครือ่งส ารองไฟฟ้ามไีมเ่พยีงพอ/ ระหว่างกลุ่ม  2 4.454  2.227 1.261 
    ไมม่ ี ภายในกลุ่ม  82 144.770  1.765  
 รวม  84 149.224    
        
7.  เครือ่งพมิพม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี ระหว่างกลุ่ม  2 5.134  2.567 1.990 
 ภายในกลุ่ม  82 105.760  1.290  
 รวม  84 110.894    
        
8.  เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี ระหว่างกลุ่ม  2 2.138  1.069 0.503 
 ภายในกลุ่ม  82 174.215  2.125  
 รวม  84 176.353    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 5.599  2.800 3.585* 
 ภายในกลุ่ม  82 64.044  0.781  
 รวม  84 69.643    
        
ด้านซอฟตแ์วร ์        
1.  ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ ระหว่างกลุ่ม  2 3.770  1.885 1.748 
 ภายในกลุ่ม  82 88.418  1.078  
 รวม  84 92.188    
        
2.  ระบบแสดงค าสัง่เป็นภาษาองักฤษ   ระหว่างกลุ่ม  2 2.517  1.258 1.058 
    ท าใหใ้ชง้านไมส่ะดวก ภายในกลุ่ม  82 97.530  1.189  
 รวม  84 100.047    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านซอฟตแ์วร ์(ต่อ)        
3.  การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทย ระหว่างกลุ่ม  2 1.688  0.844 0.737 
     ของระบบมปีญัหา ภายในกลุ่ม  82 93.959  1.146  
 รวม  84 95.647    
        
4.  ประมวลผลขอ้มลูชา้ ระหว่างกลุ่ม  2 8.294  4.147 3.493* 
 ภายในกลุ่ม  82 97.353  1.187  
 รวม  84 105.647    
        
5.  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหม่ ระหว่างกลุ่ม  2 17.033  8.517 4.916* 
     จะไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจาก ภายในกลุ่ม  82 142.073  1.733  
     ระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด้ รวม  84 159.106    
        
6.  การบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบ ระหว่างกลุ่ม  2 1.356  0.678 0.518 
    ไมค่รบถว้น  ท าใหต้อ้งเสยีเวลา ภายในกลุ่ม  82 107.421  1.310  
    พมิพซ์ ้า รวม  84 108.776    
        
7.  ไมส่ามารถท าส ารองขอ้มลูได้ ระหว่างกลุ่ม  2 6.222  3.111 2.152 
 ภายในกลุ่ม  82 118.555  1.446  
 รวม  84 124.776    
        
8.  ตอ้งการการลงรายการรปูแบบ  ระหว่างกลุ่ม  2 5.439  2.720 2.112 
     MARC format ภายในกลุ่ม  82 105.573  1.287  
 รวม  84 111.012    
        
9.  ท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถ ระหว่างกลุ่ม  2 3.062  1.531 1.028 
     ท างานตรงความตอ้งการของ ภายในกลุ่ม  82 122.162  1.490  
     หอ้งสมดุไดค้รบถว้น รวม  84 125.224    



 79 

ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านซอฟตแ์วร ์(ต่อ)        
10.  ใชง้านยาก ระหว่างกลุ่ม  2 1.298  0.649 0.653 
 ภายในกลุ่ม  82 81.455  0.993  
 รวม  84 82.753    
        
11.  ไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวน ระหว่างกลุ่ม  2 6.447  3.223 1.917 
      การท างานของซอฟตแ์วร์ ภายในกลุ่ม  82 137.859  1.681  
 รวม  84 144.306    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 3.713  1.856 2.577 
 ภายในกลุ่ม  82 59.058  0.720  
 รวม  84 62.771    
        
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์        
1.  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไม่สามารถ ระหว่างกลุ่ม  2 9.731  4.865 3.586* 
     ใชง้านได ้ ภายในกลุ่ม  82 111.258  1.357  
 รวม  84 120.988    
        
2.  การรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่ง ระหว่างกลุ่ม  2 4.340  2.170 1.604 
     คอมพวิเตอรช์า้ ภายในกลุ่ม  82 110.907  1.353  
 รวม  84 115.247    
        
3.  การแพรก่ระจายของไวรสัใน ระหว่างกลุ่ม  2 7.365  3.682 2.362 
     ระบบเครอืขา่ย ภายในกลุ่ม  82 127.859  1.559  
 รวม  84 135.224    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ)        
4.  ไมส่ามารถเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต ระหว่างกลุ่ม  2 3.561  1.780 1.153 
    ได ้ ภายในกลุ่ม  82 126.627  1.544  
 รวม  84 130.188    
        
5.  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของ ระหว่างกลุ่ม  2 3.915  1.958 1.356 
    ระบบ ภายในกลุ่ม  82 118.390  1.444  
 รวม  84 122.306    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 4.944  2.472 2.595 
 ภายในกลุ่ม  82 78.110  0.953  
 รวม  84 83.054    
        
ด้านบคุลากร        
1.  ขาดแคลนบุคลากรดแูลระบบ ระหว่างกลุ่ม  2 8.604  4.302 2.583 
     หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ภายในกลุ่ม  82 136.573  1.666  
 รวม  84 145.176    
        
2.  บุคลากรหอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละ ระหว่างกลุ่ม  2 3.882  1.941 1.407 
    ความช านาญในการใชค้อมพวิเตอร์ ภายในกลุ่ม  82 113.130  1.380  
 รวม  84 117.012    
        
3.  ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหพ้ฒันา ระหว่างกลุ่ม  2 2.863  1.431 0.995 
     ความรู ้ และประสบการณ์ดา้น ภายในกลุ่ม  82 117.914  1.438  
     คอมพวิเตอรฯ์ รวม  84 120.776    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านบคุลากร (ต่อ)        
4.  ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากร ระหว่างกลุ่ม  2 3.027  1.513 1.078 
     ภายในโรงเรยีนทีม่คีวามรูด้า้น ภายในกลุ่ม  82 115.162  1.404  
     คอมพวิเตอร ์ รวม  84 118.188    
        
5.  โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่ ี ระหว่างกลุ่ม  2 3.054  1.527 1.037 
     ความรูแ้ละทกัษะในดา้น ภายในกลุ่ม  82 120.758  1.473  
     คอมพวิเตอร ์ รวม  84 123.812    
        
6.  ไมม่เีวลาในการพฒันางานและ ระหว่างกลุ่ม  2 2.819  1.409 1.044 
     ปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอร์ ภายในกลุ่ม  82 110.758  1.351  
 รวม  84 113.576    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 3.461  1.730 1.687 
 ภายในกลุ่ม  82 84.103  1.026  
 รวม  84 87.564    
        
ด้านคู่มือการใช้งาน        
1.  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน ระหว่างกลุ่ม  2 8.215  4.107 2.330 
 ภายในกลุ่ม  82 144.538  1.763  
 รวม  84 152.753    
        
2.  ไมม่คีู่มอืการใช้งานทีเ่ป็น ระหว่างกลุ่ม  2 5.459  2.729 1.758 
    ภาษาไทย ภายในกลุ่ม  82 127.318  1.553  
 รวม  84 132.776    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านคู่มือการใช้งาน (ต่อ)        
3.  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการ ระหว่างกลุ่ม  2 5.509  2.754 1.654 
     ใชง้านไมค่รบถว้น ภายในกลุ่ม  82 136.538  1.665  
 รวม  84 142.047    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 6.186  3.093 2.052 
 ภายในกลุ่ม  82 123.613  1.507  
 รวม  84 129.799    
        
ด้านงบประมาณ        
1.  งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบ ระหว่างกลุ่ม  2 12.353  6.177 4.396* 
    หอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรด ภายในกลุ่ม  82 115.223  1.405  
    ระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ รวม  84 127.576    
        
2.  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์ ระหว่างกลุ่ม  2 15.894  7.947 6.152* 
    มไีมเ่พยีงพอ ภายในกลุ่ม  82 105.918  1.292  
 รวม  84 121.812    
        
3.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษา ระหว่างกลุ่ม  2 11.366  5.683 4.273* 
    ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ ภายในกลุ่ม  82 109.058  1.330  
 รวม  84 120.424    
        
4.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษา ระหว่างกลุ่ม  2 10.424  5.212 3.761* 
    ซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ ภายในกลุ่ม  82 113.623  1.386  
 รวม  84 124.047    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านงบประมาณ        
5.  งบประมาณในการพฒันาบุคลากร ระหว่างกลุ่ม  2 15.077  7.539 5.273* 
    หอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ ภายในกลุ่ม  82 117.229  1.430  
 รวม  84 132.306    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 12.795  6.398 5.488* 
 ภายในกลุ่ม  82 95.591  1.166  
 รวม  84 108.386    
        
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วรฯ์        
1.  คา่ใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู ระหว่างกลุ่ม  2 11.273  5.637 4.829* 
 ภายในกลุ่ม  82 95.715  1.167  
 รวม  84 106.988    
        
2.  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย ระหว่างกลุ่ม  2 9.007  4.503 2.664 
 ภายในกลุ่ม  82 138.593  1.690  
 รวม  84 147.600    
        
3.  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไม่ ระหว่างกลุ่ม  2 10.035  5.018 3.420* 
     สะดวก ภายในกลุ่ม  82 120.318  1.467  
 รวม  84 130.353    
        
4.  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ ระหว่างกลุ่ม  2 11.732  5.866 3.616* 
 ภายในกลุ่ม  82 133.021  1.622  
 รวม  84 144.753    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วรฯ์ (ต่อ)       
5.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้ง ระหว่างกลุ่ม  2 12.943  6.472 5.100* 
    นานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงที ภายในกลุ่ม  82 104.045  1.269  
 รวม  84 116.988    
        
6.  ไมม่กีารพฒันาระบบหรอืปรบัปรงุ ระหว่างกลุ่ม  2 8.082  4.041 2.520 
    ซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั ภายในกลุ่ม  82 131.518  1.604  
 รวม  84 139.600    
        
7.  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบ ระหว่างกลุ่ม  2 10.435  5.218 3.257* 
    ตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได้ ภายในกลุ่ม  82 131.377  1.602  
 รวม  84 141.812    
        
8.  ไมม่กีารฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วร์ ระหว่างกลุ่ม  2 7.356  3.678 2.525 
    ใหก้บับุคลากร ภายในกลุ่ม  82 119.421  1.456  
 รวม  84 126.776    
        
9.  ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรม ระหว่างกลุ่ม  2 9.878  4.939 3.363* 
    ไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ ภายในกลุ่ม  82 120.427  1.469  
 รวม  84 130.306    
        
10.  บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ ระหว่างกลุ่ม  2 15.530  7.765 4.384* 
      เลกิกจิการ ภายในกลุ่ม  82 145.223  1.771  
 รวม  84 160.753    
        

รวม ระหว่างกลุ่ม  2 10.024  5.012 4.843* 
 ภายในกลุ่ม  82 84.859  1.035  
 รวม  84 94.883    
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ตาราง 29  (ต่อ) 
 

ปัญหา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df SS  MS F 

        
รวมทัง้สิน้ ระหว่างกลุ่ม  2 6.104  3.052 4.559* 

 ภายในกลุ่ม  82 54.902  0.670  
 รวม  84 61.007    
       

f(.05; df 2, 82)   =   3.11 
 

 จากตาราง 29 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2 
 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหาการใช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในดา้นฮารด์แวร ์ 
งบประมาณและผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  
 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหาการ
ใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในเรือ่งต่อไปนี้  ปญัหา
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยีบ่อย  ประมวลผลขอ้มลูชา้  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบ
ใหมจ่ะไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด ้ ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถ
ใชง้านได ้ งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รืออพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ  
งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกั ษาฮารด์แวรม์ไีม่
เพยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการพฒันาบุคลากร
หอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ  ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก  ไม่
สามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ไม่
สามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได ้ ระยะเวลาและเนื้อหาการ
ฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ  และบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ 
 เพื่อใหท้ราบว่าโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนั  คู่ใดทีม่ปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัแิตกต่างกนับา้ง  จงึน าไปทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่  ปรากฏผลดงัตาราง 30-35 
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ตาราง 30  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นฮารด์แวร ์      
     จ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง 
 
ข้อ ด้านฮารด์แวร ์   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
5. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย             X  1.00 2.66 3.50 
 ขดัขอ้งและเสยีบ่อย พฒันา 1.00 - 1.66 0.84* 
  ซ้ือ 2.66 - - 0.82 
  ฟรี 3.50 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
 รวม  X  1.56 2.78 3.30 
  พฒันา 1.56 - 1.22 0.52* 
  ซ้ือ 2.78 - - 0.70 
  ฟรี 3.30 - - - 

 
 จากตาราง 30 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมี
ปญัหาดา้นฮารด์แวร์มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บความแตกต่างในลกัษณะเดยีวกนัในเรือ่งเครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยีบ่อย   
 
ตาราง 31  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นซอฟตแ์วร ์  
     จ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง 
 
ข้อ ด้านซอฟตแ์วร ์   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
4. ประมวลผลขอ้มลูชา้            X  1.00 2.68 3.20 
  พฒันา 1.00 - 1.68 0.52* 
  ซ้ือ 2.68 - - 1.16 
  ฟรี 3.20 - - - 
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ตาราง 31  (ต่อ) 
 
ข้อ ด้านซอฟตแ์วร ์   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
5. หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหม่        X  1.00 2.56 3.70 
 จะไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจาก พฒันา 1.00 - 1.56 1.14* 
 ระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด ้  ซ้ือ 2.56 - - 0.42* 
  ฟรี 3.70 - - - 

 
 จากตาราง 31 แสดงว่า  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นซอฟตแ์วร ์ จ าแนกตาม
วธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดงันี้ 
 1)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นซอฟตแ์วรเ์รือ่ง
ประมวลผลขอ้มลูชา้มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  
 2)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นซอฟตแ์วรเ์รือ่ง  
หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหมจ่ะไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด ้ 
มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้  และหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วร์
ขึน้ใชเ้อง 
 
ตาราง 32  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
     จ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง 
 
ข้อ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
1. ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถ  X  1.50 2.93 3.70 
 ใชง้านได ้ พฒันา 1.50 - 1.43 0.77 
  ซ้ือ 2.93 - - 0.66 
  ฟรี 3.70 - - - 

 
 จากตาราง 32 แสดงว่า ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
เรือ่งระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได ้ เมือ่ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ไมพ่บ
รายคู่ใดทีม่ปีญัหาเรือ่งระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านไดแ้ตกต่างกนั  
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ตาราง 33  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นงบประมาณ  
     จ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง 
 
ข้อ ด้านงบประมาณ   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
1. งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบ  X  1.00 3.11 3.70 
 หอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอื พฒันา 1.00 - 2.11 0.59* 
 อพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ ซ้ือ 3.11 - - 1.52 
  ฟรี 3.70 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
2.  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์  X  1.00 3.21 4.00 
 มไีมเ่พยีงพอ พฒันา 1.00 - 2.21* 0.79* 
  ซ้ือ 3.21 - - 1.42 
  ฟรี 4.00 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
3.   งบประมาณในการบ ารงุรกัษา  X  1.00 3.07 3.60 
 ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ พฒันา 1.00 - 2.07* 0.53* 
  ซ้ือ 3.07 - - 1.54 
  ฟรี 3.60 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
4.   งบประมาณในการบ ารงุรกัษา  X  1.00 3.11 3.50 
 ซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ พฒันา 1.00 - 2.11* 0.39* 
  ซ้ือ 3.11 - - 1.72 
  ฟรี 3.50 - - - 
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ตาราง 33  (ต่อ) 
 
ข้อ ด้านงบประมาณ   วิธีการจดัหา 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
5. งบประมาณในการพฒันาบุคลากร  X  1.00 3.10 3.90 
 หอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ พฒันา 1.00 - 2.10 0.80* 
  ซ้ือ 3.10 - - 1.30 
  ฟรี 3.90 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
 รวม  X  1.00 3.12 3.74 

  พฒันา 1.00 - 2.12* 0.62* 
  ซ้ือ 3.12 - - 1.50 
  ฟรี 3.74 - - - 

 
  จากตาราง 33 แสดงว่า  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิดา้นงบประมาณจ าแนกตาม

วธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดงันี้ 
 1)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นงบประมาณ  
มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บความแตกต่าง
ในลกัษณะเดยีวกนัในเรือ่งงบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบ
เดมิมไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์มไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกัษา
ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ   และงบประมาณใน
การพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ   
 2)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้มปีญัหาดา้นงบประมาณ  มากกว่า
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บความแตกต่างใน
ลกัษณะเดยีวกนัในเรือ่งงบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการ
บ ารงุรกัษาฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ  และงบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ  
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ตาราง 34  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร ์
     ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง  
 

ข้อ 
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้าย

ซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุ
อตัโนมติั 

  วิธีการจดัหา 

    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
1. ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสูง  X  1.00 3.19 3.60 
  พฒันา 1.00 - 2.19* 0.41* 
  ซ้ือ 3.19 - - 1.78 
  ฟรี 3.60 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
3. ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันา  X  1.00 2.79 3.40 
 ไมส่ะดวก พฒันา 1.00 - 1.79 0.61* 

  ซ้ือ 2.79 - - 1.18 
  ฟรี 3.40 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
4. ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้  X  1.00 2.73 3.50 
  พฒันา 1.00 - 1.73 0.77* 

  ซ้ือ 2.73 - - 0.96 
  ฟรี 3.50 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
5.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้ง  X  1.00 2.97 3.70 
 นานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงที พฒันา 1.00 - 1.97 0.73* 
  ซ้ือ 2.97 - - 1.24 
  ฟรี 3.70 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
7. ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบ  X  1.00 3.04 3.50 
 ตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได้ พฒันา 1.00 - 2.04 0.46* 
  ซ้ือ 3.04 - - 1.58 
  ฟรี 3.50 - -  
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ตาราง 34  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้าย

ซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุ
อตัโนมติั 

  วิธีการจดัหา 

    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
9. ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรม  X  1.00 2.84 3.40 
 ไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ พฒันา 1.00 - 1.84 0.56* 
  ซ้ือ 2.84 - - 1.28 
  ฟรี 3.40 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
10.  บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์  X  1.00 2.11 3.30 
 เลกิกจิการ พฒันา 1.00 - 1.11 1.19 
  ซ้ือ 2.11 - - 0.08* 
  ฟรี 3.30 - - - 
    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
 รวม  X  1.00 2.80 3.40 
  พฒันา 1.00 - 1.80 0.60* 
  ซ้ือ 2.80 - - 1.20 
  ฟรี 3.40 - - - 

 
 จากตาราง 34 แสดงว่า  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัดิา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดงันี้ 
 1)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นผูพ้ฒันาหรอื
ผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้กพ็บความแตกต่างในลกัษณะเดยีวกนัในเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  
ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได้  ใชเ้วลาในการแกไ้ข
ระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการ
ของหอ้งสมดุได ้ และระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ  
 2)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้มปีญัหาดา้นผูพ้ฒันาหรอืผู้ขาย
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงูมากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนที่
พฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  
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 3)  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นผูพ้ฒันาหรอื
ผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินเรือ่งบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ   มากกว่า
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้   
 
ตาราง 35  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิในภาพรวมทัง้หมดของหอ้งสมดุ  
     โรงเรยีนจ าแนกตามวธิกีารจดัหาเป็นรายคู่ทีพ่บความแตกต่าง  
 

ข้อ 
ปัญหาการใช้ระบบห้องสมดุ

อตัโนมติั 
  วิธีการจดัหา 

    พฒันา ซ้ือ ฟรี 
 รวมทัง้หมด  X  2.79 1.39 3.26 
  พฒันา 1.39 - 1.40 0.47* 
  ซ้ือ 2.79 - - 0.93 
  ฟรี 3.26 - - - 

 
 จากตาราง 35 แสดงว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมี
ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิในภาพรวมทัง้หมด  มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันา
ซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
 
 6.  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  ปรากฏดงั
ตาราง 36 
 
ตาราง 36  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ความถี ่
  
ด้านฮารด์แวร ์  
1.  คอมพวิเตอรล์า้สมยัและสมรรถนะต ่า 2 
2.  อุปกรณ์รอบขา้งเสยีบ่อย เช่น เมาส ์แป้นพมิพ์ เครือ่งสแกนลายนิ้วมอื  
     เครือ่งพมิพ ์เป็นตน้ 

3 

3.  อุปกรณ์รอบขา้งมจี านวนน้อยและไมเ่พยีงพอ 1 
4.  หากฮารด์แวรข์ดัขอ้ง  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะไมส่ามารถใชก้ารได้  1 
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ตาราง 36  (ต่อ) 
 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ความถี ่
  
ด้านฮารด์แวร ์(ต่อ)  
5.  มคีวามตอ้งการเปลีย่นแปลงฮารด์แวรข์องเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  1 

รวม 8 
  
ด้านซอฟตแ์วร ์  
1.  กระทรวงศกึษาธกิารควรก าหนดมาตรฐานในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 6 
     ส าหรบัใชร้ว่มกนัในทุกโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
2.  ซอฟตแ์วรค์วรใหอ้สิระในการเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อความสะดวกในการท างาน  2 
     มากยิง่ขึน้  
3.  ซอฟตแ์วรค์วรมกีารพฒันาและปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยา่งต่อเนื่อง 2 
4.  ซอฟตแ์วรไ์มม่ชีุดค าสัง่ทีห่้องสมดุโรงเรยีนตอ้งการใช ้ 1 

รวม 11 
  
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
1.  การเชื่อมต่อระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้ง  1 
2.  ไมม่รีะบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 1 

รวม 2 
  
ด้านบคุลากร  
1.  บุคลากรไมม่คีวามรูค้วามช านาญในดา้นคอมพวิเตอรแ์ละการใช้  8 
     ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  
2.  ขาดแคลนบุคลากรทีร่บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยตรง 6 
3.  บุคลากรควรมกีารพฒันาตนเองและเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นระบบหอ้งสมดุ 4 
    อตัโนมตัอิยูต่ลอดเวลา  
4.  บุคลากรมภีาระงานอื่นนอกเหนือจากงานหอ้งสมดุ  3 
5.  บุคลากรมกีารโยกยา้ยงานบ่อย 2 
6.  ขาดแคลนบุคลากรทีจ่บวุฒกิารศกึษาบรรณารกัษศาสตร์ 2 
7.  บุคลากรมจี านวนน้อย 1 
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ตาราง 36  (ต่อ) 
 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ความถี ่
  
ด้านบคุลากร  (ต่อ)  
8.  ผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละครคูอมพวิเตอร์ควรมกีาร 
     ประสานงานและแลกเปลีย่นความรูก้นั 

1 

9.  บุคลากรไมถ่่ายทอดความรู้ 1 
10.  บุคลากรทีด่แูลระบบคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนโยกยา้ยงานบ่อยท าให้ 1 
       ผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิกไ้ขโปรแกรมเองไมไ่ด ้  

รวม 29 
  
ด้านงบประมาณ  
1.  ขาดงบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 2 
2.  ขาดงบประมาณในการพฒันาระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 1 
3.  งบประมาณทีจ่ดัซือ้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิน้ีอยท าใหไ้มส่ามารถจดัซือ้  2 
    ระบบใหมท่ดแทนระบบเดมิทีใ่ชง้านไมไ่ด้  
4.  กระทรวงศกึษาธกิารควรสนบัสนุนใหง้บประมาณในการด าเนินงาน 1 
    ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  

รวม 6 
  
ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบห้องสมดุอตัโนมติั  
1.  ตดิต่อยากหรอืขาดการตดิต่อจากผูพ้ฒันาฯ 3 
2.  ไมส่นใจและไมส่่งบุคลากรเขา้มาดแูลและแกไ้ขเมือ่ซอฟตแ์วรข์ดัขอ้ง  2 
3.  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิดัขอ้งมากกว่าเดมิหลงัจากการแกไ้ข  1 
4.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขปญัหานาน 1 
5.  ผูพ้ฒันาฯ ไมค่วรคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่ เมือ่แจง้ปญัหาไปอกีครัง้หลงัจากแกไ้ข  
     ปญัหาครัง้เก่าไมส่ าเรจ็ 

1 

6.  บรกิารหลงัการขายแพง 2 
7.  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย 2 

รวม 12 
 
 

 



 95 

ตาราง 36  (ต่อ) 
 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ความถี ่
  
อ่ืนๆ  
1.  ผูบ้รหิารไมใ่หค้วามส าคญัในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ 2 
2.  พืน้ทีห่อ้งสมดุไมเ่พยีงพอ 2 

รวม 4 
  
 จากตาราง 36 แสดงว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนมีขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาการ
ใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
 ดา้นฮารด์แวร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งคอมพวิเตอรล์า้สมยัและสมรรถนะต ่า  
อุปกรณ์รอบขา้งเสยีบ่อย  อุปกรณ์รอบขา้งจ านวนน้อยและไมเ่พยีงพอ  หากฮารด์แวรข์ดัขอ้ง  
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะไมส่ามารถใชก้ารได ้ และมคีวามตอ้งการเปลีย่นแปลงฮารด์แวรข์อง
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 
 ดา้นซอฟตแ์วร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งตอ้งการใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร
ก าหนดมาตรฐานในการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ าหรบัใชร้ว่มกนัในทุกโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
ซอฟตแ์วรค์วรใหอ้สิระในการเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อความสะดวกในการท างาน  ซอฟตแ์วรค์วรมกีาร
พฒันาและปรบัปรงุโปรแกรมใหท้นัสมยั  และซอฟตแ์วรไ์มม่ชีุดค าสัง่ทีห่อ้งสมดุตอ้งการใช ้
 ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและไมม่รีะบบอนิเทอรเ์น็ต 
 ดา้นบุคลากร  หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งบุคลากรไมม่คีวามรูค้วามช านาญใน
ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ขาดแคลนบุคลากรทีร่บัผดิชอบดแูลระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยตรง  บุคลากรควรมกีารพฒันาตนเองและเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิยูต่ลอดเวลา  บุคลากรมภีาระงานอื่นนอกเหนือจากงานหอ้งสมดุ  บุคลากรมกีาร
โยกยา้ยงานบ่อย  ขาดแคลนบุคลากรทีจ่บวุฒกิารศกึษาบรรณารกัษศาสตร ์ บุคลากรมจี านวนน้อย  
ผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละครคูอมพวิเตอรค์วรมกีารประสานงานและแลกเปลีย่น
ความรูก้นั  บุคลากรไมถ่่ายทอดความรูแ้ละบุคลากรทีด่แูลระบบคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนโยกยา้ย
งานบ่อยท าใหผู้้ทีร่บัผดิชอบดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิด าเนินการแกไ้ขโปรแกรมเองไมไ่ด้ 
 ดา้นงบประมาณ  หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งขาดงบประมาณในการบ ารงุ รกัษา  
ขาดงบประมาณในการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์  งบประมาณทีจ่ดัซือ้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิน้ีอย
ท าใหไ้มส่ามารถจดัซือ้ระบบใหมท่ดแทนระบบเดมิทีใ่ชง้านไมไ่ด้   และกระทรวงศกึษาธกิารควร
สนบัสนุนใหง้บประมาณในการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
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 ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบ
ปญัหาเรือ่งตดิต่อยากหรอืขาดการตดิต่อจากผูพ้ฒันาฯ  ไมส่นใจและไมส่่งบุคลากรเขา้มาดแูลและ
แกไ้ขเมือ่ซอฟตแ์วรข์ดัขอ้ง  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิดัขอ้งมากกว่าเดมิหลงัจากการแกไ้ข  ใชเ้วลา
ในการแกไ้ขปญัหานาน  ผูพ้ฒันาฯ ไมค่วรคดิเงนิเพิม่ เมือ่แจง้ปญัหาไปอกีครัง้หลงัจากแกไ้ขปญัหา
ครัง้เก่าไมส่ าเรจ็  บรกิารหลงัการขายแพงและไมม่บีรกิารหลงัการขาย 
 ดา้นอื่น ๆ หอ้งสมดุโรงเรยีนประสบปญัหาเรือ่งผูบ้รหิารไมใ่หค้วามส าคญัในการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิละพืน้ที่หอ้งสมดุไมเ่พยีงพอ 



บทท่ี  5 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ

อตัโนมตัขิองโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  สรปุผลการวจิยัได ้ ดงันี้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 

  1. เพื่อศกึษาสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
  2. เพื่อศกึษาปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในเขตกรงุเทพมหานคร   
  3. เพื่อเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร  จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนและวธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 1.  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ขีนาดของโรงเรยีนต่างกนั  จะมปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนั 
 2.  โรงเรยีนหอ้งสมดุมธัยมศกึษาทีม่วีธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัต่ิางกนั  จะมี
ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  ในเขตกรงุเทพมหานคร  จ านวน 117 
แห่ง ซึง่ผูว้จิยัไดส้ ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้โดยวธิสีอบถามทางโทรศพัทไ์ปยงัหอ้งสมดุโรงเรยีนแต่ละแห่ง
เกีย่วกบัการใชแ้ละไมใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิพบว่าโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีใ่ชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัมิ ีจ านวน 106 แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ จ านวน 44 แห่ง และโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ จ านวน 62 แห่ง (ขอ้มลู ณ วนัที ่19 กนัยายน 2551)  
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   2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  หอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  ในเขตกรงุเทพมหานคร  ทีใ่ช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินการปฏบิตังิานในหอ้งสมดุโดยการเลอืกแบบเจาะจง  จ านวน  106  แห่ง   
 3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  แบบสอบถาม  ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ตอน  คอื 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 4 ขอ้  ค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเตมิค า 
        ตอนที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีน  จ านวน 4 ขอ้  ค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบเตมิค า 

 ตอนที ่ 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอัตโนมตัใินดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ านวน 21 ขอ้  ค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการและแบบเตมิค า 

 ตอนที ่ 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ จ านวน 48 ขอ้  ค าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า  5  ระดบัและแบบเตมิค า 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยเกบ็ขอ้มลูจากหวัหน้างานหอ้งสมดุโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ซึง่ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหว่างวนัที ่20 มถุินายน 2552 ถงึวนัที ่25 กนัยายน 2552  
ดว้ยวธิกีารส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี ์ ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละสอบถามค าตอบทาง
โทรศพัทจ์ากหวัหน้างานหอ้งสมดุโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนแบบสอบถามทีแ่จกไปทัง้สิน้ 
106 ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืจ านวน 85 ฉบบั คดิเป็น รอ้ยละ 80.18 
 5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
  การวเิคราะหข์อ้มลู  น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์มาวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม
ค านวณส าเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูแต่ละส่วนดงัต่อไปนี้ 
   5.1  ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ใชว้ธิกีารแจกแจง
ความถีแ่ละค านวณหาค่ารอ้ยละ 
   5.2  ตอนที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ใชว้ธิกีารแจก
แจงความถีแ่ละค านวณหาค่ารอ้ยละ 
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   5.3  ตอนที ่ 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  ใชว้ธิกีาร
แจกแจงความถีแ่ละค านวณหาค่ารอ้ยละ 
   5.4  ตอนที ่ 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  ใชว้ธิกีารหา
ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และแจกแจงความถีใ่นส่วนทีเ่ป็นค าถามปลายเปิด 
   5.5  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามขนาดของ
โรงเรยีนระหว่างขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิศษ  โดยใชส้ถติ ิ t-test  
   5.6  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าแนกตามวธิกีารจดัหา
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ โดยใชส้ถติ ิF-test   
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวจิยัสามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูได้  ดงันี้ 
 1.  สภาพทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีน 
  1.1  วุฒกิารศกึษาของผูบ้รหิารและบุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีน  หอ้งสมดุโรงเรยีน
ส่วนใหญ่มผีูบ้รหิารหอ้งสมดุและบุคลากรทีส่ าเรจ็การศกึษาสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และ/หรอื
สารสนเทศศาสตร ์  
  1.2  บุคลากรของหอ้งสมดุ  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายใน
หอ้งสมดุ  จ านวน 2 คน  เมือ่พจิารณาตามขนาดของโรงเรยีนพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่
พเิศษส่วนใหญ่มบีุคลากรจ านวน 4 คน  และหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มบีุคลากร  
จ านวน 2 คน   
  1.3  ต าแหน่งของบุคลากร  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานใน
ต าแหน่งครบูรรณารกัษ์  รองลงมาคอื  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ   
 2.  สภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  2.1  ดา้นฮารด์แวร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารใช้คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  
คอมพวิเตอรส์ าหรบัยมื-คนืทรพัยากร  คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ทรพัยากร  คอมพวิเตอรส์ าหรบั
บุคลากรหอ้งสมดุ  เครือ่งอ่านบารโ์คด้  เครือ่งสแกนเนอร ์ และเครือ่งพมิพ์ 
  2.2  ดา้นซอฟตแ์วร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
E-School E-Library  ของบรษิทั G.P. Education  จ ากดั  รองลงมาคอื  ซอฟตแ์วรท์ีไ่มท่ราบชื่อ
และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
   2.2.1  วธิกีารจดัหา  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มวีธิกีารจดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยการจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู  รองลงมาคือ  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไม่
เสยีค่าใชจ้า่ย  และการพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง 
   2.2.2  ราคาของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่
จดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุอตัโนมตัใินช่วงราคา 50,001-100,000 บาท  เมือ่พจิารณาตามขนาด
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ของโรงเรยีนพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษส่วนใหญ่จดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุ
อตัโนมตัใินช่วงราคา 50,001-100,000 บาท  และหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ไมท่ราบ
ราคาของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
   2.2.3  การใชง้านชุดค าสัง่ของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุส่วน
ใหญ่ใชชุ้ดค าสัง่งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  ชุดค าสัง่งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์หรอืโอแพก  และชุดค าสัง่งานบรกิารยมื-คนืในจ านวนเท่ากนั 
   2.2.4  เหตุผลในการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วน
ใหญ่มเีหตุผลในการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุอตัโนมตัเิพื่อสามารถใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้มากเป็นอนัดบั 1  รองลงมาคอืเพื่อใหห้อ้งสมดุมบีรกิารทีท่นัสมยัแก่ผูใ้ช้และเพื่อรองรบัภาระ
งานหอ้งสมดุทีเ่พิม่มากขึน้มากเป็นอนัดบั 2   
   2.2.5  เกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมัต ิ 
หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิจาก
ความเหมาะสมกบังานหอ้งสมดุมากเป็นอนัดบั 1  รองลงมาคอืความงา่ยในการใชซ้อฟตแ์วร์มาก
เป็นอนัดบั 2  และงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมากเป็นอนัดบั 3 
   2.2.6  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการ
ด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิยูใ่นระหว่าง 1-5 ปี  เมือ่พจิารณาตามขนาดของโรงเรยีนพบว่า  
หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัอิยู่
ในระหว่าง 11-15 ปี  และหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการด าเนินงานระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิยูใ่นระหว่าง 1-5 ปี 
  2.3  ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
   2.3.1  ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ หอ้งสมุดโรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารเชื่อมโยง
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นระบบเครอืขา่ยโดยเป็นระบบเครอืขา่ยภายใน (LAN) สามารถเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตได ้ รองลงมาคอื  ระบบเครอืขา่ยภายในไมส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้ และระบบ
คอมพวิเตอรเ์ดีย่ว   
   2.3.2  วธิกีารใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่
ใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุ 
รองลงมาคอื  สบืคน้ผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ   
  2.4  ดา้นบุคลากร 
   2.4.1  ผูด้แูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มหีวัหน้างาน
หอ้งสมดุเป็นผูด้แูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิรองลงมาคอื  ครบูรรณารกัษ์   
   2.4.2 การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรหอ้งสมดุ  บุคลากรของ
หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
จากการฝึกอบรมโดยผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ รองลงมาคอื  การศกึษา
ดว้ยตนเอง  
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  2.5  ดา้นคู่มอืการใชง้าน   
   2.5.1  คู่มอืการใชง้าน  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีู่มอืการใชง้านระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีเ่ป็นภาษาไทย  โดยไดร้บัคู่มอืการใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิากผูพ้ฒันา
หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ และหอ้งสมดุจดัท าขึน้มาใชเ้อง   
  2.6  ดา้นงบประมาณ 
   2.6.1  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์
หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มงีบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์
จ านวน 10,001-50,000 บาท  รองลงมาคอื  50,001-100,000 บาท   
   2.6.2  รายการค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละคอมพวิเตอร์
หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มงีบประมาณค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษาฮารด์แวรเ์พิม่เตมิ  
รองลงมาคอื  ค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ   
  2.7  ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
   2.7.1  การบรกิารภายหลงัการตดิตัง้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  หอ้งสมดุโรงเรยีน
ส่วนใหญ่ไดร้บัการบรกิารภายหลงัการตดิตัง้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิัง้ช่วงเวลาประกนัสนิคา้และ
หลงัหมดประกนั  รองลงมาคอื  ไดร้บัการบรกิารเฉพาะช่วงเวลาประกนัสนิคา้   
   2.7.2  วธิกีารใหบ้รกิาร  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการบรกิารจากผูพ้ฒันา
หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยการส่งบุคลากรเขา้มาดแูลหรอืแกไ้ขปญัหาที่
หอ้งสมดุ  รองลงมาคอื  การใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทห์รอือเีมล ์  
   2.7.3  ความถีใ่นการบรกิารและการบ ารงุรกัษา  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บั
การบรกิารจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิมือ่ตดิต่อหรอืแจง้เหตุขดัขอ้ง
เท่านัน้  รองลงมาคอื  ไมไ่ดร้บัการบรกิาร  
   2.7.4  ระยะเวลาในการแกไ้ขปญัหา  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายระบบซอฟตแ์วรห์อ้งสมดุอตัโนมตัภิายใน 1 สปัดาห ์ รองลงมาคอื  
ภายใน 1 วนั   
 3.  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิของหอ้งสมดุโรงเรยีน 
  ผลการวจิยัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินภาพรวมพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีน
ส่วนใหญ่ประสบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินระดบัปานกลางและปญัหาที่หอ้งสมดุ
โรงเรยีนประสบมากทีสุ่ดคอื  ดา้นงบประมาณ  รองลงมาคอื  ดา้นบุคลากรและดา้นเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ แต่เมือ่พจิารณาปญัหาเป็นรายขอ้พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มปีญัหาขาด
แคลนบุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัมิากทีสุ่ด  รองลงมาคอืปญัหาการแพรก่ระจายของไวรสั
ในระบบเครอืขา่ยและปญัหาไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของซอฟตแ์วร์  เมือ่พจิารณา
ปญัหาดา้นต่างๆ  ปรากฏผลดงัน้ี 
  3.1  ปญัหาดา้นฮารด์แวร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาเครือ่ง
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คอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและเสยีบ่อย  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย  และเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่
เก่าหรอืมสีมรรถนะต ่า  และม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัน้อย  คอื  ปญัหาเครือ่งพมิพม์ี
ไมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี  
  3.2  ปญัหาดา้นซอฟตแ์วร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาไวรสั
คอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของซอฟตแ์วร ์ ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ  และซอฟตแ์วร์
ท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานตรงความตอ้งการของหอ้งสมดุไดค้รบถว้น   
  3.3  ปญัหาดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหา
ระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  
ปญัหาการแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได้  
และการรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรช์า้  
  3.4  ปญัหาดา้นบุคลากร  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง   
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัมาก  คอื  ปญัหาขาดแคลน
บุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  
ปญัหาไมม่เีวลาในการพฒันางานและปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอร์  โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่ ี
ความรูแ้ละทกัษะในดา้นคอมพวิเตอร์  และบุคลากรหอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละความช านาญในการใช้
คอมพวิเตอร ์  
  3.5  ปญัหาดา้นคู่มอืการใชง้าน  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัน้อย  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัปานกลาง  คอื  ปญัหาคู่มอื
การใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น  และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อย  ไดแ้ก่  ปญัหาไมม่คีู่มอื
การใชง้าน  และไมม่คีู่มอืการใช้งานทีเ่ป็นภาษาไทย   
  3.6  ปญัหาดา้นงบประมาณ  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปาน
กลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหา
งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ   งบประมาณในการพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุมีไม่
เพยีงพอ  และงบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิมไีม่
เพยีงพอ   
  3.7  ปญัหาดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุ
โรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ปาน
กลางสงูสุด 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ปญัหาค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ข
ระบบตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได้  และใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไม่
ทนัท่วงท ี และม ี1 ขอ้ทีห่อ้งสมดุประสบปญัหาในระดบัน้อย  คอื  ปญัหาบรษิทัหรอืผูพ้ ัฒนา
ซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ   
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 4.  การเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน  
  4.1  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน
จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาด
ใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1  โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุ
โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษในดา้นซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ คู่มอืการใชง้าน  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ส่วนดา้น
ฮารด์แวร ์ บุคลากร  และงบประมาณพบว่าไมแ่ตกต่างกนั 
  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัมิากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษในเรือ่งต่อไปนี้  ปญัหาเครือ่งพมิพม์ไีม่
เพยีงพอ/ไมม่ ี เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทยของระบบมี
ปญัหา  การบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบไมค่รบถว้นท าใหต้อ้งเสยีเวลาพมิพซ์ ้า   ไมส่ามารถท า
ส ารองขอ้มลูได ้ การท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานไดต้รงความตอ้งการของหอ้งสมดุได้
ครบถว้น  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน  ไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็น
ภาษาไทย  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น  งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ  ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  ไมม่ี
บรกิารหลงัการขาย  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ ใช้
เวลาในการแกไ้ขระบบที่ขดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ไมม่กีารพฒันาระบบหรอืปรบัปรงุ
ซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการของหอ้งสมดุได ้ ไมม่ี
การฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้บับุคลากร  ระยะเวลาและเนื้อหาในการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อ
การใชง้านระบบ  และบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ   
  4.2  ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีน
จ าแนกตามวธิกีารจดัหาพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมีปญัหาการใชร้ะบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2  โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วร์มาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหา
มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้มาใชเ้อง   
  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหา
การใชร้ะบบห้องสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนัในดา้นฮารด์แวร ์ งบประมาณ  ผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย
ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ส่วนดา้นซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  และคู่มอื
การใชง้านพบว่าไมแ่ตกต่างกนั 
  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  หอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาต่างกนัมปีญัหา
การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนัในเรือ่งต่อไปนี้  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยี



 104 

บ่อย  ประมวลผลขอ้มลูชา้  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหมจ่ะไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบ
เดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด ้ ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได ้ งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใิหมห่รอือพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวรม์ไีม่
เพยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาฮารด์แวรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการบ ารงุรกัษา
ซอฟตแ์วรม์ไีมเ่พยีงพอ  งบประมาณในการพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุมไีมเ่พยีงพอ   ค่าใชจ้า่ยในการ
บ ารงุรกัษาสงู  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้ ใชเ้วลา
ในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงท ี ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตาม
ความตอ้งการของหอ้งสมดุได ้ ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อการใชง้านระบบ  
และบรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัครัง้นี้มปีระเดน็ส าคญัทีค่วรน ามาอภปิราย   ดงันี้ 
 1.  สภาพทัว่ไปของหอ้งสมดุโรงเรยีน  พบว่าบุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีน  ไดแ้ก่ ครู
บรรณารกัษ์ทีส่ าเรจ็การศกึษาสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ/หรอืสารสนเทศศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสุรพล ฤทธิร์วมทรพัย ์ (2536)  ดุษษา โชตกิวบิลูย ์ (2544)  ภทัรพร  
จนิตกานนท ์ (2548)  และนาถระพนิทร ์ เบญ็จวงศ ์ (2548)  ทีพ่บว่าบุคลากรของหอ้งสมดุทีม่พีืน้
ความรูท้างบรรณารกัษศาสตร์สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภาระงาน ท าใหก้าร
ด าเนินงานหอ้งสมดุโรงเรยีนเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน.  2549: 1-2; กรมวชิาการ.  2543: 13-16)   
 
 2.  สภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  2.1  ดา้นฮารด์แวร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนสว่นใหญ่มเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้ง  ซึง่ไดแ้ก่  เครือ่งพมิพ ์ เครือ่งสแกนเนอรแ์ละเครือ่งอ่าน
บารโ์คด้ส าหรบัปฏบิตังิานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัติามลกัษณะการใชง้านและวธิกีารใหบ้รกิารของ
หอ้งสมดุแต่ละแห่ง   
  2.2  ดา้นซอฟตแ์วร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการด าเนินงาน
ดว้ยระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ1-5 ปี  วธิกีารจดัหาซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิไดแ้ก่ การ
จดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิชยั พศิพงษ์  (2544) และ 
วรีะวรรณ วรรณโท  (2544) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของหอ้งสมดุโรงเรยีนมวีุฒทิาง
บรรณารกัษศาสตรแ์ละ/หรอืสารสนเทศศาสตรอ์าจไมม่ศีกัยภาพในการพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง 
ประกอบกบัในทอ้งตลาดมซีอฟตแ์วรใ์หเ้ลอืกใชม้ากมาย ท าใหใ้ชว้ธิกีารจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูซึง่
สะดวกและรวดเรว็กว่าการพฒันาหรอืสรา้งขึน้มาใชเ้อง (ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ.  2542: 72-73)  อกีทัง้
ครคูอมพวิเตอรม์จี านวนน้อยตอ้งรบัผดิชอบงานสอนและงานดแูลระบบคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนจงึ



 105 

ท าใหไ้มม่เีวลาพฒันาซอฟตแ์วรส์ าหรบังานหอ้งสมดุ  ดงันัน้  หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่จงึนิยม
จดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช ้ (ครรชติ มาลยัวงศ์.  2540: 22) ซอฟตแ์วรท์ีน่ ามาใชม้ากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ โปรแกรม E-School E-Library ของบรษิทั G.P. Education จ ากดั เนื่องจากโปรแกรม
สามารถใชจ้ดัการทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุไดทุ้กประเภท  มชีุดค าสัง่หลกัทีห่อ้งสมดุ
โรงเรยีนจ าเป็นตอ้งใชแ้ละเป็นโปรแกรมทีพ่ ัฒนาและจดัจ าหน่ายโดยคนไทยเพราะทรพัยากร
สารสนเทศภายในหอ้งสมดุส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสอืและสื่อต่าง ๆ ทีเ่ป็นภาษาไทย (สมพศิ คศูรี
พทิกัษ์.  2539: 42)  อกีทัง้มรีาคาทีเ่หมาะสมทีห่อ้งสมดุโรงเรยีนสามารถจดัซือ้ไดใ้นช่วงราคา
ประมาณ 50,001-100,000 บาท ชุดค าสัง่ส าหรบังานหลกัของหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ทีใ่ชง้าน 
ไดแ้ก่ งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์หรอืโอ
แพก และงานบรกิารยมื-คนื  เนื่องจากชุดค าสัง่ทัง้ 3 งานครอบคลุมงานหลกัของหอ้งสมดุตัง้แต่งาน
เทคนิคไปถงึงานบรกิาร  ส่วนการใชใ้นงานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและงานควบคุมวารสารมใีช้
ในหอ้งสมดุบางแห่ง  ทัง้นี้เนื่องจากหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาขาดแคลนงบประมาณ  
(ครรชติ มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 39-41)  จงึสามารถจดัซือ้เพื่อน ามาใชง้านไดเ้ฉพาะงานที่
จ าเป็นเท่านัน้  ส าหรบัเหตุผลในการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีพ่บมากเป็นอนัดบั 1  คอื  
เพื่อสามารถใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะว่าการน าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ มาใชท้ าใหก้าร
ท างานต่าง ๆ ภายในหอ้งสมดุสามารถท างานประสานกนัโดยผ่านเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
เครอืขา่ยซึง่แกไ้ขปญัหาความไมส่ะดวกล่าชา้ในการใหบ้รกิาร  ประหยดัเวลาบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานและลดภาระงานบางอยา่งได ้ (ประจกัษ์ พุ่มวเิศษ.  2538ข: 26)  และเกณฑใ์นการ
คดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีพ่บมากเป็นอนัดบั 1 คอื ซอฟตแ์วรท์ีจ่ดัหามาใชง้านมี
ความเหมาะสมกบังานหอ้งสมดุซึง่ปจัจบุนัผูพ้ฒันาและผู้ขายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมี
หลากหลายผูผ้ลติและมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้  หอ้งสมดุโรงเรยีนจงึสามารถเลอืกซอฟตแ์วรท์ีม่ ี
ความเหมาะสมกบัหอ้งสมดุของตนเองได้   
  2.3  ดา้นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารเชื่อมโยงกนั
เป็นระบบเครอืขา่ยภายในหอ้งสมดุ  ทัง้นี้อาจเนื่องจากกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะที่
สอง (พ.ศ. 2544-2553) หรอื IT 2010 ในภาคการศกึษาทีม่เีป้าหมายเพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถ
เชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตในการใชป้ระโยชน์เพื่อการศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  (ส านกังานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาต.ิ  2545: 48)  โดยการสนบัสนุนจากศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตหิรอืเนคเทคไดร้เิริม่โครงการเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อ
โรงเรยีนไทย (SchoolNet)  ตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตใหก้บัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทุกแห่งทัว่ประเทศตาม
โครงการอนิเทอรเ์น็ตของกระทรวงศกึษาธกิาร  (ส านกังานสถติแิห่งชาติ.  2550: 49)  ท าใหทุ้ก
โรงเรยีนสามารถเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตซึง่รวมทัง้หอ้งสมดุโรงเรยีนดว้ย  นอกจากนี้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินปจัจบุนัพฒันาใหใ้ชง้านไดใ้นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อให้ผูใ้ช้
สามารถสบืคน้และใชท้รพัยากรสารสนเทศจากเครือ่งคอมพวิเตอรห์ลายแห่งในเวลาเดยีวกนั ไดแ้ก่  
การใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุ
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และสบืคน้ผ่านเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน  ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกบัแหล่งสารสนเทศอื่นบน
อนิเทอรเ์น็ตส าหรบัการคน้ควา้หาขอ้มลูทางวชิาการนอกเหนือจากทีม่อียูภ่ายในหอ้งสมดุ   
นอกจากนี้ ผลการวจิยัยงัพบว่ามหีอ้งสมดุโรงเรยีนจ านวน 5 แห่งทีไ่มไ่ดเ้ชื่อมโยงเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ เนื่องจากคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้งช ารดุยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข  (กลัยา ลกู
รกัษ์.  2548: บทคดัยอ่)  ทัง้นี้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิ าเป็นตอ้งใช้เครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถจดัการกบัขอ้มลูและทรพัยากร
สารสนเทศภายในหอ้งสมดุไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  เช่น  การใชฮ้ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์ว ร์
รว่มกนั  การตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั  การส่งเอกสาร  คดัลอก  โอนยา้ยขอ้มลูรว่มกนัไดใ้นรปูแบบ
ของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ เป็นตน้   
  2.4  ดา้นบุคลากร  พบว่าผูด้แูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วน
ใหญ่  ไดแ้ก่  หวัหน้างานหอ้งสมดุและครบูรรณารกัษ์  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของหอ้งสมดุ
โรงเรยีนมวีุฒกิารศกึษาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ/หรอืสารสนเทศศาสตร ์ อกีทัง้ยงัขาดแคลนครู
คอมพวิเตอรแ์ละบุคลากรทีม่วีุฒกิารศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยี
สารสนเทศทีจ่ะมาช่วยดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ตามทีไ่ดม้กีารส ารวจพบว่าครคูอมพวิเตอร์ที่
ปฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษาส่วนใหญ่มเีพยีง 1 คน  (ครรชติ มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 
19)  ท าใหก้ารพฒันาความรูข้องบุคลากรไดจ้ากการฝึกอบรมการใชง้านซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิากผูพ้ฒันาหรอืผูข้าย  นอกจากนี้บุคลากรหอ้งสมดุตอ้งศกึษาดว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์การใชง้าน การอ่านคู่มอืการใชง้านและการสอบถามผูรู้้ทีม่ทีกัษะและประสบการณ์การ
ใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัินัน้มาแลว้   
  2.5  ดา้นคู่มอืการใชง้าน พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มคีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็น
ภาษาไทยทีไ่ดร้บัจากผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ แต่มหีอ้งสมดุโรงเรยีน
บางแห่งจดัท าคู่มอืการใชง้านขึน้ใชเ้อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีะวรรณ วรรณโท (2544) ที่
พบว่าหอ้งสมดุตอ้งจดัท าคู่มอืขึน้ใชเ้องเพราะคู่มอืทีม่นีัน้อธบิายไมช่ดัเจนหรอืไมเ่ขา้ใจค าศพัทด์า้น
คอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่นคู่มอืนัน้ และตอ้งการแกป้ญัหากรณทีีม่บุีคลากรใชง้านระบบหลายคนให้
สามารถท างานรว่มกนัไดโ้ดยไมม่ปีญัหา  นอกจากนี้หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมา
โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย กต็อ้งศกึษาเรยีนรูก้ารใชง้านระบบและสรา้งคู่มอืส าหรบัใชใ้นการปฏบิตัิ งาน 
  2.6  ดา้นงบประมาณ  พบว่างบประมาณทีใ่ชใ้นการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัสิ่วนใหญ่คอื การจดัซือ้ฮารด์แวรเ์พิม่เตมิและการบ ารงุรกัษาฮารด์แวร ์เนื่องจากฮารด์แวร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้มผีลต่อค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ เช่น  คอมพวิเตอรร์ุน่ใหมม่ปีระสทิธภิาพสงูกว่ารุน่เก่า เป็นตน้  
นอกจากนี้ ยงัพบว่าหอ้งสมดุบางแห่งไมส่ามารถวางแผนงบประมาณเรือ่งนี้ไดช้ดัเจน เพราะว่า
งบประมาณถูกจดัรวมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ของโรงเรยีน จงึไมส่ามารถจดัซือ้และการบ ารงุรกัษา
ฮารด์แวรไ์ดอ้ยา่งสม ่าเสมอหรอืต่อเนื่อง ท าใหม้ผีลต่อค่าใชจ้า่ยในด าเนินงานระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ (วภิา เจรญิภณัฑารกัษ์.  2547: 253)   



 107 

  2.7  ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่าหอ้งสมดุ
โรงเรยีนส่วนใหญ่เลอืกและจดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีเ่ป็นบรษิทัของคนไทยเขา้มาตดิตัง้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัภิายในหอ้งสมดุ
โรงเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชญัญา วรรณวโรทร  (2544)  ทีพ่บว่าการจดัหาระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัสิ่วนใหญ่มผีูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัเิป็นบรษิทัของคนไทย  
โดยผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายมบีรกิารหลงัการตดิตัง้และใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยใหบ้รกิารทัง้
ช่วงระยะเวลาประกนัสนิคา้และหลงัหมดประกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแชมเบอร ์ 
(Schamber.  1990)  และนาถระพนิทร ์เบญ็จวงศ ์ (2548)  ทีพ่บว่าผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิป็นผูท้ีท่ าหน้าทีบ่ ารงุรกัษาระบบและปรบัปรงุพฒันาซอฟตแ์วร์ ระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัใิหท้นัสมยัภายในระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขาย   รวมถงึบ ารงุรกัษาตาม
สญัญาจา้งบรกิารและซ่อมแซมแกไ้ขคอมพวิเตอร ์ (ชาญชยั แสวงศกัดิ.์  2542: 138-147)  โดยการ
จดัส่งบุคลากรเขา้มาดแูลหรอืแกไ้ขปญัหาทีห่อ้งสมดุเมือ่ไดร้บัการแจง้เหตุ   แต่เมือ่ครบก าหนดตาม
สญัญาหอ้งสมดุโรงเรยีนจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการจา้งบรกิารและบ ารงุรกัษาระบบค่อนขา้งสงู  
ดงันัน้หอ้งสมดุโรงเรยีนบางแห่งทีม่บีุคลากรคอมพวิเตอร์จงึท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้ ารงุรกัษาระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย 
  2.8  ดา้นอื่นๆ  พบว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนไมใ่หค้วามส าคญักบัการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัขิองหอ้งสมดุซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัรพร จนิตกานนท ์ (2548)  ทีพ่บว่าผูบ้รหิาร
ส่วนใหญ่ไมจ่ดัสรรงบประมาณทางดา้นเทคโนโลยใีนการด าเนินงานของหอ้งสมดุโรงเรยีน  ท าให้
หอ้งสมดุโรงเรยีนขาดแคลนงบประมาณและเทคโนโลยทีีช่่วยรองรบัภาระงานทีเ่พิม่มากขึ้น  รวมถงึ
ไมม่กีารบรกิารทีท่นัสมยัเพราะว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัทีสุ่ดในการ
ด าเนินงานหอ้งสมดุใหป้ระสบความส าเรจ็เพราะเป็นผูท้ีม่อี านาจพจิารณาใหก้ารสนบัสนุนทัง้ในดา้น
การเงนิและบุคลากร  ถา้ผูบ้รหิารเลง็เหน็ความส าคญัของหอ้งสมดุและใหก้ารสนบัสนุนจะท าใหก้าร
ด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 1-2; กรมวชิาการ.  2543: 13-16)   
 
 3.  ปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ เรยีงตามล าดบัความส าคญัของปญัหา  ดงัน้ี 
  อนัดบั 1 ปญัหาดา้นงบประมาณ  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มปีญัหา
งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์ไมเ่พยีงพอซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิชยั พิศพงษ์  
(2544)  และภทัรพร จนิตกานนท ์ (2548)  ทีพ่บว่างบประมาณในการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์รอบขา้งน้อยและไมเ่พยีงพอ  เพราะว่าโรงเรยีนมธัยมศกึษาแต่ละแห่งจดัหาและด าเนินการ
ใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิตกต่างกนัไปตามการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนและ จ านวน
งบประมาณแผ่นดนิทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากกระทรวงศกึษาธกิารและเงนิค่าบ ารงุการศกึษาทีเ่รยีก
เกบ็จากนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน (ศุภมาศ ณ ถลาง.  2550: 20)  ดงันัน้บางโรงเรยีนอาจ
จดัสรรงบประมาณดา้นน้ีแก่หอ้งสมดุค่อนขา้งน้อย  นอกจากนี้ยงัพบว่าหอ้งสมดุบางแห่งไมม่กีาร
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วางแผนการใชจ้า่ยอยา่งชดัเจนเพราะงบประมาณถูกจดัรวมกบัหน่วยงาน ถูกตดัทอน และไดร้บัไม่
สม ่าเสมอซึง่มผีลท าใหข้าดแคลนงบประมาณในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ 
รวมถงึครภุณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ซึง่อุปสรรคโดยรวมของหอ้งสมดุเรือ่งการขาดแคลน
งบประมาณเป็นปจัจยัท าใหเ้กดิอุปสรรคอื่น ๆ ตามมา เช่น ขาดแคลนงบประมาณในการจดัซือ้และ
บ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ ขาดแคลนบุคลากร  ขาดแคลนทรพัยากรสารสนเทศ  เป็นตน้  
(ครรชติ มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 55; บรษิทั  โสมาภา  อนิฟอรเ์มชัน่  เทคโนโลย ี จ ากดั.  
2551: ออนไลน์) 
  อนัดบั 2 ปญัหาดา้นบุคลากร  พบว่าปญัหาที่หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบมาก
ทีสุ่ด  คอื  ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอรด์แูลและรบัผดิชอบระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัโิดยตรง  ดงัจะเหน็ได้จากผลการส ารวจทีพ่บว่าครคูอมพวิเตอรท์ีป่ฏบิตังิานภายใน
หอ้งสมดุมจี านวนน้อยและโยกยา้ยงานบ่อยท าใหเ้กดิปญัหาการด าเนินงานของระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัไิมต่่อเนื่องและขาดทกัษะในการใชง้านระบบ  อกีทัง้บุคลากรในปจัจบุนัทีเ่ป็นอตัราจา้ง
โอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรรจคุ่อนขา้งน้อยและมกีารแขง่ขนัสงู  บุคลากรจงึลาออกเมือ่ไดร้บัการบรรจุ
หรอืไดร้บัการว่าจา้งจากทีอ่ื่นทีม่คีวามมัน่คงกว่า  นอกจากนี้  ยงัพบปญัหาบุคลากรไมม่เีวลาพฒันา
งานและความรูด้า้นคอมพวิเตอร ์ สาเหตุเกดิจากบุคลากรมภีาระงานหอ้งสมดุและภาระงานอื่นที่
ตอ้งรบัผดิชอบดว้ย  เช่น  งานสอน  งานกจิกรรมดา้นต่าง ๆ ของโรงเรยีน  เป็นตน้  อกีทัง้บุคลากร
ของโรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัไมม่คีวามรูค้วามช านาญในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละไดร้บัการสนบัสนุนให้
พฒันาความรูค้วามสามารถดา้นการใชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัน้ิอยและไมต่่อเนื่องซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศริกิาญจน์ ศรเีคลอืบ (2539)  เฉลมิชยั 
พศิพงษ์  (2544)  ดุษษา โชตกิวบิลูย ์ (2544)  และนาถระพนิทร ์เบญ็จวงศ ์ (2548)  ทีพ่บว่าการที่
หอ้งสมดุหลายแห่งน าคอมพวิเตอรม์าใชไ้มป่ระสบความส าเรจ็เท่าทีค่วรนัน้เป็นเพราะบุคลากรไม่ได้
รบัการสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรูเ้พิม่เตมิดา้นคอมพวิเตอรแ์ละการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
หลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมครัง้แรกหลงัจากการตดิตัง้ระบบซึง่ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัเิป็นการ
ท างานทีบุ่คลากรตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเพื่อใหเ้กดิทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ ใน
การท างานอยูเ่สมอ  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539: 63-65)  ดงันัน้ บุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีนจงึ
ตอ้งมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานดว้ยคอมพวิเตอรเ์พราะเป็นเครือ่งมอืในการ
จดัการและการใชง้านในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ (ชญัญา วรรณวโรทร.  2544: 16; อา้งองิจาก  
Smeltzer.  1981: 21)  นอกจากนี้ ยงัพบปญัหาดา้นบุคลากรซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุปผา 
ถาวรนนัท ์ (2549)  ในเรือ่งการขาดแคลนบุคลากรทีส่ าเรจ็การศกึษาบรรณารกัษศาสตร์ซึง่หอ้งสมดุ
โรงเรยีนบางแห่งไมม่คีรบูรรณารกัษ์และครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีผู่บ้รหิารหอ้งสมดุส าเรจ็การศกึษา
สาขาวชิาอื่น  เนื่องจากขาดแคลนครบูรรณารกัษ์จงึไดม้กีารมอบหมายครสูาขาวชิาอื่น ๆ ใหท้ า
หน้าทีห่วัหน้างานหอ้งสมดุและครบูรรณารกัษ์แทน (ครรชติ มาลยัวงศ์; และคนอื่นๆ.  2544: 59) 
  อนัดบั 3 ปญัหาดา้นเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบ
ปญัหาการแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย  ซึง่เกดิจากไวรสัคอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่นเครือ่ง
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คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใดเครือ่งหนึ่งแพรก่ระจายไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอื่นภายในระบบ
เครอืขา่ยของหอ้งสมดุหรอืโรงเรยีนได ้หรอืทีเ่รยีกว่าหนอนไวรสั (Worm) ทีส่่งขอ้มลูจ านวนมากไป
ยงัเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยจนท าใหก้ารจราจรขอ้มลูขดัข้องหรอืเครือ่งแมข่า่ยท างานหนกัจน
เกดิขดัขอ้ง ส่งผลใหร้ะบบเครอืขา่ยขดัขอ้งและเกดิปญัหาในการรบัส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่ง
คอมพวิเตอรด์ว้ยกนัรวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Stamp.  2006: 281-3)  ทัง้นี้อาจส่งผลให้
เกดิปญัหาการใชง้านในระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละการสญูเสยีขอ้มลูทีบ่นัทกึไว ้ จากปญัหาทีพ่บ
แสดงว่ายงัไมม่กีารใชโ้ปรแกรมป้องกนัไวรสัจงึเป็นสาเหตุท าให้เกดิปญัหาไวรสัรบกวนการท างาน
หรอืท าลายไฟลข์อ้มลูและไฟลโ์ปรแกรมต่าง ๆ ในเครือ่งคอมพวิเตอรซ์ึง่สรา้งความเสยีหายกบั
หอ้งสมดุเป็นอยา่งมาก  นอกจากนี้จากปญัหาขาดแคลนฮารด์แวรซ์ึง่เกดิจากความเสยีหายของ
ฮารด์แวรแ์ละขาดการบ ารงุรกัษาฮารด์แวร ์ เช่น  สายไฟขาด  อุปกรณ์รอบขา้งขดัขอ้ง เป็นตน้  ท า
ใหเ้กดิปญัหาระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได ้และปญัหาการรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่ง
คอมพวิเตอรช์า้เกดิจากเครือ่งคอมพวิเตอรม์สีมรรถนะต ่าและความเรว็หน่วยความจ าไมเ่พยีงพอ  
จากปญัหาทีพ่บดงัขา้งตน้ส่งผลใหใ้หร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิมส่ามารถใชก้ารไดห้รอืขดัขอ้งในการ
ใชข้อ้มลูทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนัเพราะระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัติอ้งอาศยัระบบเครอืขา่ยในการ
ท างาน  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539: 8; สปีาน ทรพัยท์อง.  2540: 11) 
  อนัดบั 4 ปญัหาดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ พบว่า
หอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ประสบปญัหาค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู  ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายไม่
สามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการของหอ้งสมดุไดแ้ละใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบที่
ขดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไมท่นัท่วงที เนื่องจากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายคดิค่าใชจ้า่ยในการเขา้มาบรกิาร
บ ารงุรกัษาระบบแต่ครัง้ ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์ที่ตอ้งซ่อมแซมหรอืเปลีย่นแปลงใหม ่ระยะเวลาหลงัการ
รบัเรือ่งและเขา้มาด าเนินการแกไ้ขปญัหาใชเ้วลาประมาณ 1 สปัดาหจ์งึจะเขา้มาด าเนินการแกไ้ขซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพดล เชญิตระกูล (2544) ทีพ่บว่าผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายใชเ้วลาแกไ้ขปญัหา
นานเกนิไปหรอืไมส่ามารถแกไ้ขระบบใหใ้ชง้านไดท้นัท่วงท ี ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
ปฏบิตังิานของหอ้งสมดุโรงเรยีน  เพราะการท างานทุกอยา่งทีใ่ชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์ป็นหลกัจะ
หยดุชะงกัโดยหอ้งสมดุบางแห่งใหบ้รกิารผูใ้ชผ้่านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิมไ่ดต้อ้งกลบัมาใชก้าร
ท างานรปูแบบเดมิท าใหล้่าชา้และไมส่ะดวก  ดงันัน้ เมือ่ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัลิะเลยการดแูลแกไ้ขปญัหาตามความตอ้งการของหอ้งสมดุจงึท าใหห้อ้งสมดุเกดิปญัหาใน
การใชง้านระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ   
  อนัดบั 5 ปญัหาดา้นฮารด์แวร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่เครือ่งคอมพวิเตอร์
ขดัขอ้งหรอืช ารดุบ่อยเพราะเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านมกัจะมปีระสทิธภิาพต ่า  บางเครือ่งลา้สมยั
หรอืเป็นรุน่เก่า  อกีทัง้เครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุโรงเรยีนมจี านวนน้อยซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิชยั พศิพงษ์  (2544)  ทีพ่บว่าเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบ
ขา้งมจี านวนน้อยและไมเ่พยีงพอต่อการใชง้าน  เนื่องจากฮารด์แวรท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนัมอีายกุารใชง้าน
มานานและบางส่วนไมร่องรบัการท างานของซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีจ่ดัหาเขา้มา
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สบืเน่ืองจากปญัหาดา้นงบประมาณทีห่อ้งสมดุไดร้บั 
  อนัดบั 6 ปญัหาดา้นซอฟตแ์วร ์ พบว่าปญัหาทางดา้นซอฟตแ์วรส์่วนใหญ่ ไดแ้ก่  
ปญัหาไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของซอฟตแ์วร์  เนื่องจากหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่ใช้
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ตลอดจนการใชง้านโปรแกรมทีม่กีารเชื่อมต่อไปยงัอนิเทอรเ์น็ต   เช่น  
โปรแกรมเบราวเ์ซอร ์ โปรแกรมทีใ่ชอ่้านไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์  เป็นตน้  เพราะว่าในแต่
ละวนับุคลากรจะตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละมไีฟลเ์อกสารผ่านเขา้ออกเครือ่งมากมาย  ไม่
ว่าจะเป็นแผ่นดสิก์  ซดีรีอมหรอืหน่วยความจ าภายนอก  (External memory)  เอกสารจากอเีมล ์ 
ไฟลท์ีด่าวน์โหลดมาจากอนิเทอรเ์น็ต  ตลอดจนไฟลช์ัว่คราว  (Temporary file)  ของโปรแกรม
เบราวเ์ซอรท์ีเ่กบ็ในแต่ละครัง้ทีเ่ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตซ์ึ่งไฟลเ์หล่านัน้อาจจะน าไวรสัเขา้มาสู่เครือ่ง
คอมพวิเตอรซ์ึง่ไวรสัสามารถแพรก่ระจายในระบบเครอืขา่ยไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ซึง่อาจ
ท าลายขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศทีบ่นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูได้ ดว้ยเหตุนี้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิงึ
จ าเป็นตอ้งมรีะบบรกัษาความปลอดภยัและการส ารองขอ้มลูเผื่อกรณฉุีกเฉิน (ณฐัพร มกัอุดมลาภ.  
2550: 8-16)  ปญัหาระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุเนื่องจากบุคลากรของหอ้งสมดุส่วนใหญ่มวีุฒิ
การศกึษาดา้นบรรณารกัษศาสตรจ์งึไมส่ามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดแ้ละปญัหา
ซอฟตแ์วรท์ างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานไดต้รงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุไดค้รบถว้นซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพดล เชญิตระกูล  (2543)  และเฉลมิชยั พศิพงษ์  (2544)  ทีพ่บว่าเกดิ
จากการออกแบบทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการของหอ้งสมดุท าใหก้ารใชง้านยุง่ยากและมคีวามซบัซอ้น   
ทัง้นี้เนื่องจากหอ้งสมดุส่วนใหญ่ใชซ้อฟต์แวรส์ าเรจ็รปูทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาดจงึมขีอ้จ ากดัในการ
ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัทุกงานของหอ้งสมดุ   
  อนัดบั 7 ปญัหาดา้นคู่มอืการใชง้าน  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนส่วนใหญ่มปีญัหาเรือ่ง
คู่มอืการใชง้านเขา้ใจยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น  สาเหตุเกดิจากคู่มอืการใชง้านทีไ่ดร้บั
จากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิไมส่ามารถอธบิายขัน้ตอนและลกัษณะการ
ท างานของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใิหบุ้คลากรเขา้ใจได ้ โดยวธิกีารเขยีนอาจใชภ้าษาไมช่ัดเจนและ
มคี าศพัทเ์ฉพาะทางคอมพวิเตอร์  ท าใหห้อ้งสมดุโรงเรยีนบางแห่งจดัท าคู่มอืประกอบการท างาน
ขึน้มาใหมเ่พื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานไดง้า่ยและท างานรวดเรว็ขึน้   
 
 4.  เปรยีบเทยีบปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนจ าแนกตามตวั
แปร  ดงันี้ 
  4.1  ขนาดของโรงเรยีน  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั  มปีญัหาการใช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาด
ใหญ่พเิศษ ในปญัหาหลกั  ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วรไ์มส่ามารถท าส ารองขอ้มลูได ้ไมม่กีารรกัษาความ
ปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย ไมม่คีู่มอืการใชง้านเป็นภาษาไทย และไมม่กีารพฒันาระบบใหท้นัสมยั 
ทัง้นี้เนื่องจากการส ารวจพบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่ไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย
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มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษซึง่ซอฟต์แวรอ์าจจะมกีารท างานหรอืฟงักช์นัไมค่รบถว้น
สมบรูณ์ เช่น ฟงักช์นัการส ารองขอ้มลู เป็นตน้ รวมทัง้การดแูลรกัษาความปลอดภยัของระบบ
เครอืขา่ย นอกจากนี้ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยอาจไมม่คีู่มอืการใชง้านและไมม่กีาร
พฒันาหรอืปรบัปรงุซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยัท าใหห้อ้งสมดุตอ้งใชง้านตามสภาพทีม่อียูร่วมถงึไมม่ี ผูใ้ห้
บรกิารหรอืดแูลรกัษาระบบดว้ยเช่นกนั 
  4.2  วธิกีารจดัหา  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่วีธิกีารจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ต่างกนั  มปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัโิดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ โดยหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไม่
เสยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิมากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้
ใชเ้องสามารถสรปุเป็นประเดน็ได ้ ดงันี้  
   4.2.1  ดา้นฮารด์แวร ์ พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นฮารด์แวร์มากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องในทุกดา้น  
เนื่องจากซอฟตแ์วรท์ีไ่ดม้าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยอาจจะมคีุณสมบตัเิฉพาะทีฮ่ารด์แวรข์องหอ้งสมดุ
โรงเรยีนไมร่องรบัการใชง้านโดยเฉพาะเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยทีม่กัจะเกดิการขดัขอ้งและเสยี
บ่อยเกดิจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพต ่าหรอืไมไ่ดอ้อกแบบมาเพื่อ
รองรบังานเครือ่งแมข่า่ย  (วรรณสทิธิ ์รุง่ม.ี  2543: 144; ยพุด ีจารทุรพัย.์  2543: 87)  อกีทัง้เครือ่ง
คอมพวิเตอรม์สีมรรถนะต ่าและไมส่ามารถรองรบัขอ้มลูจ านวนมากไดท้ าใหเ้กดิปญัหาประมวลผล
ขอ้มลูชา้โดยเฉพาะการใชง้านรว่มกบักบัซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละเมือ่มกีารพฒันา
ชุดค าสัง่ใหม ่ๆ ฮารด์แวรจ์ะไมส่ามารถรองรบัการท างานของซอฟตแ์วรไ์ดค้รบทุกชุดค าสัง่ (Clyde.  
1999: 20-32)  นัน่เพราะว่าเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นตวัแสดงผลลพัธข์องซอฟตแ์วรซ์ึง่ระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัจิะใชง้านไดด้จี าเป็นตอ้งอาศยัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสามารถเกบ็ขอ้มลูได้
เป็นจ านวนมากและประมวลผลขอ้มลูรวดเรว็ทนัต่อความตอ้งการ  
   4.2.2  ดา้นซอฟตแ์วร ์ พบปญัหาทีเ่กดิจากวธิกีารจดัหาทีต่่างกนัคอื  หอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นซอฟตแ์วรเ์รือ่งประมวลผลขอ้มลูชา้  
และเรือ่งหอ้งสมดุไมส่ามารถถ่ายโอนขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด้มากกว่าหอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้  และหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องเพราะว่า
ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัมาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยอาจพฒันาแบบไมบ่รูณาการ ไมม่มีาตรฐานรองรบั ไมม่ี
ช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูทีห่ลากหลายจงึท าใหป้ระสบปญัหาในการถ่ายโอนขอ้มลู การแลกเปลีย่น
ขอ้มลูรว่มกนัและการเชื่อมโยงระบบกบังานส่วนอื่น ๆ ของโรงเรยีน (นาถระพนิทร ์เบญ็จวงศ์.  
2548: 63; Schamber.  1990: Abstract)  
   4.2.3  ดา้นงบประมาณ  พบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยี
ค่าใชจ้า่ยมปีญัหาดา้นงบประมาณมากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช้และ
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใช้เองในทุกดา้น  เนื่องจากหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
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ซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยขาดแคลนงบประมาณในการจดัหาและบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตั ิ จงึส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิในหลายดา้นดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 
   4.2.4   ดา้นผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ หอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัซอฟตแ์วร์มาโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยมปีญัหามากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้ซอฟตแ์วร์
ส าเรจ็รปูมาใช้  และหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องเพราะว่า เมือ่น าซอฟตแ์วรม์าใช้
โดยทีไ่มเ่สยีค่าใชจ้า่ยหอ้งสมดุจะตอ้งเป็นผูบ้ ารงุรกัษาระบบเอง  แต่จากผลการวจิยัพบว่าบุคลากร
ภายในหอ้งสมดุส่วนใหญ่ไมม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอร์มากพอทีจ่ะดแูลทัง้ระบบได ้ จงึท าใหก้ารใช้
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิไมร่าบรืน่เท่าทีค่วร  นอกจากนี้ผลการวจิยัพบว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีซ่ือ้
ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใชม้ปีญัหาค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงูมากกว่าหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันา
ซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  ทัง้นี้เนื่องจากซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูเป็นซอฟตแ์วรเ์ชงิพาณชิยจ์งึมคี่าใชจ้า่ยใน
การบ ารงุรกัษาสงู  และบุคลากรของหอ้งสมดุขาดความรู้ดา้นคอมพวิเตอรด์งัขา้งตน้ท าใหต้อ้งใช้
บรกิารจากผู้พฒันาหรอืผูข้ายเท่านัน้  ต่างกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนทีพ่ฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้องทีม่ ี
บุคลากรสามารถบ ารงุรกัษาระบบไดเ้อง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน  
  โรงเรยีนควรจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการส าหรบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
โดยเฉพาะเพื่อรองรบัภาระงานทีอ่าจมปีรมิาณมากขึน้ในอนาคต ส าหรบัดา้นบุคลากรควรไดร้บัการ
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความรูค้วามช านาญ ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ควรเพิม่บุคลากรทางดา้นคอมพวิเตอรส์ าหรบัดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละระบบคอมพวิเตอร์
ของหอ้งสมดุ 
            2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัหวัหน้างานหอ้งสมดุ  
 หอ้งสมดุโรงเรยีนควรมรีะบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในฐานขอ้มลูระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัทิีด่ าเนินงานอยูใ่นระบบเครอืขา่ย  ไดแ้ก่ การตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสั   การ
เลอืกใชโ้ปรแกรมป้องกนัไวรสัทีเ่หมาะสมตามจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุหรอืโรงเรยีน 
และการใหค้วามรูใ้นการรกัษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย นอกจากนี้ควรใหค้วามส าคญัใน
การใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในการใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ครแูละนกัเรยีน และการ
สรา้งความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุโรงเรยีนในดา้นต่าง ๆ เช่น การท าสหบรรณา นุกรมทรพัยากร
สารสนเทศของหอ้งสมดุโรงเรยีน การบรกิารแลกเปลีย่นสารสนเทศ การยมื-คนืระหว่างหอ้งสมดุ 
เป็นตน้   
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาความรูค้วามสามารถด้านคอมพวิเตอรข์องครู
บรรณารกัษ์และบุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของ
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละการบรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ 
 2.  ควรศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชซ้อฟตแ์วรร์หสัเปิด  (Open source software)  กบั
งานหอ้งสมดุโรงเรยีน  เช่น  Koha,  Evergreen,  PhpMyLibrary  เป็นตน้  เพื่อเป็นทางเลอืกใน
การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัสิ าหรบัหอ้งสมดุโรงเรยีนทีป่ระสบปญัหาดา้นงบประมาณ 
 3.  ควรศกึษาการวางแผนกลยทุธใ์นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของหอ้งสมดุ
โรงเรยีน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละการบรกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุ 

 4.  ควรศกึษาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนเอกชน  เพื่อ
เปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาและหาขอ้สรปุทีส่ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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แบบสอบถามการวิจยั 
เรื่อง 

สภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติัของ 
ห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามชุดน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตัขิองหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น  4  ตอน  ดงันี้ 
  ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  ชื่อผูต้อบ
แบบสอบถาม  หมายเลขโทรศพัท ์ ต าแหน่ง  และสาขาวชิาของวุฒกิารศกึษา 
     ตอนที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา  ประกอบดว้ย  ชื่อ
โรงเรยีน  และบุคลากร   
  ตอนที ่ 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินด้านต่างๆ  คอื  ดา้น
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 
  ตอนที ่ 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่างๆ  คอื  ดา้น
ฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และ
ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
 3.  กรณุาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  โดยเตมิขอ้ความหรอืเลอืกค าตอบทีต่รงกบั
สภาพความเป็นจรงิกบัสภาพและปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองท่านมากทีสุ่ด  ขอ้มลูทีไ่ด้
จะเกบ็เป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์เฉพาะการวจิยัครัง้นี้เท่านัน้  โดยจะน าเสนอผลการวจิยัใน
ภาพรวม   
 
อธิบายศพัท ์
 โปรดอ่านค านิยามต่อไปนี้เพื่อความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  วิธีการจดัหาระบบห้องสมุดอตัโนมติั  หมายถงึ  วธิกีารน าระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัเิขา้มาใชใ้น
หอ้งสมุดโรงเรยีนจ าแนกได ้ 3  วธิ ี ดงันี้    
  1.1  การซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาใช ้ หมายถงึ  ซอฟตแ์วรเ์ฉพาะดา้นทีบ่รษิทัหรอืบุคคลสรา้งขึน้
เพื่อจดัจ าหน่ายส าหรบัน าไปใชใ้นการด าเนินงานของหอ้งสมุด  โดยระบบพรอ้มตดิตัง้และน าไปใชง้านไดท้นัท ี  
  1.2  การพฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  หมายถงึ  ซอฟตแ์วรท์ีม่กีารออกแบบ  การพฒันา  การ
ตดิตัง้  การทดสอบระบบตลอดจนจดัท าเอกสารคู่มอืการใชง้านขึน้ใชเ้องภายในหอ้งสมุด 



 

 

  1.3  การไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  หมายถงึ  ซอฟตแ์วรท์ีห่อ้งสมุดน ามาตดิตัง้และ
ใชง้านโดยทีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่าย  เป็นประเภทซอฟตแ์วรท์ีท่ าส าเนาและแจกใหใ้ชฟ้รโีดยถูกกฎหมาย   
 2.  สภาพการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติั  หมายถงึ  สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิในดา้นการปฏบิตังิาน  
การจดัการ  การบรกิาร  และสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัเิขา้มาใช้
งานดา้นต่างๆ ภายในหอ้งสมุดโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ดา้นฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  
คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
 3.  ปัญหาในการใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมติั  หมายถงึ  ขอ้ขดัขอ้ง  สภาพทีเ่ป็นอุปสรรคหรอืความ
ไม่สามารถด าเนินการใช ้ รวมถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเกดิจากการใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัทิีส่ง่ผลต่อการ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดโรงเรยีน  ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ บุคลากร  
คู่มอืการใชง้าน  งบประมาณ  และผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
 4.  ซอฟตแ์วร ์ หมายถงึ  โปรแกรมประยุกตส์ าหรบังานหอ้งสมุดทีช่่วยการปฏบิตังิานและการบรกิาร
ของหอ้งสมุด  เช่น  งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  งานวเิคราะหห์มวดหมู่และท ารายการ  งานสบืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศ  งานบรกิารยมื-คนื  งานควบคุมวารสาร  เป็นตน้  โดยผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ/หรอืระบบ
เครอืขา่ยทีใ่ชก้บังานหอ้งสมุดโรงเรยีนมธัยมศกึษา   
 5.  ฮารด์แวร ์ หมายถงึ  เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รอบขา้ง (Peripherals) ทีส่นบัสนุนการท างาน
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัภิายในหอ้งสมุดโรงเรยีน 
 6.  เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ หมายถงึ  การใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัโิดยผ่านเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่
เชื่อมโยงกนัภายในหอ้งสมุดโรงเรยีนเพื่อใชท้รพัยากรสารสนเทศร่วมกนั   
 7.  บุคลากร  หมายถงึ  ครบูรรณารกัษ์หรอืเจา้หน้าทีห่อ้งสมุดหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้าน
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัใินการปฏบิตังิานหอ้งสมุด 
 8.  คู่มือการใช้งาน  หมายถงึ  เอกสารหรอืหนงัสอืซึง่อธบิายรายละเอยีดการท างานของระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมตั ิ ทีจ่ะช่วยใหบุ้คลากรเรยีนรูแ้ละท างานเกีย่วกบัระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัไิดง้่ายและเรว็ขึน้   
 9.  งบประมาณ  หมายถงึ  เงนิส าหรบับรหิารจดัการภายในหอ้งสมุดโรงเรยีน  แบ่งเป็น  3  ประเภท
ตามวธิกีารไดม้า  ไดแ้ก่  เงนิงบประมาณ  เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  และเงนิรายได้
อื่นๆ  เช่น  ค่าปรบัหนงัสอืเกนิก าหนด  เป็นตน้ 
 10.  ผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมุดอตัโนมติั  หมายถงึ  บรษิทัผูข้าย  หรอืบุคคลที่
เป็นผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบอตัโนมตัใิหก้บัหอ้งสมุด  โดยจะมหีน้าทีห่ลกัทีส่ าคญัคอื  การทดสอบ  การตดิตัง้  
การฝึกอบรมและการบ ารุงรกัษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง และท าเครือ่งหมาย    ลงใน  [  ]  หน้าค าตอบทีต่รง 
              กบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัท่าน 

1.1  ชื่อผูต้อบแบบสอบถาม .......................................................................................................... 
1.2  หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ะดวกในการตดิต่อ ................................................................................  
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 [   ]  หวัหน้างานหอ้งสมดุ  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบ ุ.......................................) 
1.4  ส าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิา 
 [   ]  สาขาบรรณารกัษศาสตร ์และ/หรอื สารสนเทศศาสตร์ 
 [   ]  สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 [   ]   สาขาวชิาอื่นๆ  (โปรดระบุ ....................................................................................) 
 
 
ตอนท่ี 2   ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษา   
ค าช้ีแจง   โปรดเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง และท าเครือ่งหมาย    ลงใน  [  ]  หน้าค าตอบทีต่รง   
              กบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัสภาพการด าเนินงานหอ้งสมดุของท่าน 

2.1  ชื่อโรงเรยีน ................................................................................................................. .......... 
2.2  จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในหอ้งสมดุทัง้หมด  ..........................................................คน 
      จ าแนกตาม 
      2.2.1.  วุฒกิารศกึษา 

    [   ]  บรรณารกัษศาสตรห์รอืสารสนเทศศาสตร ์ จ านวน .........................................คน 
    [   ]  วทิยาการคอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศหรอือื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง    
   จ านวน ............................................................... ......................................... ......คน 
    [   ]  อื่นๆ (โปรดระบุ ..................................................................)  จ านวน ...........คน 

                  (โปรดระบ ุ..................................................................)  จ านวน ...........คน 
     2.2.2   ต าแหน่ง 
    [   ]  ครบูรรณารกัษ์  จ านวน .................................................................................คน 
    [   ]  เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ  จ านวน ...........................................................................คน 
    [   ]  ครชู่วยงานหอ้งสมดุ  จ านวน .........................................................................คน 
     [   ]  ครคูอมพวิเตอร ์ จ านวน ................................................................................คน 
    [   ]  ต าแหน่งอื่นๆ  (โปรดระบุ ....................................................)  จ านวน ..........คน 

 



 

 

ตอนท่ี 3   ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ 
ค าช้ีแจง   โปรดเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง และท าเครือ่งหมาย    หรอืใหเ้ลขล าดบัความส าคญั  
                 ของขอ้ค าตอบลงใน  [  ]  หน้าค าตอบ หรอืเขยีนค าตอบในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็น   
              จรงิเกีย่วกบัสภาพการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินหอ้งสมดุของท่าน 

3.1  ด้านฮารด์แวร์ 
    3.1.1  คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)     [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.2  คอมพวิเตอรส์ าหรบัยมื-คนืทรพัยากร   [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.3  คอมพวิเตอรส์ าหรบัสบืคน้ทรพัยากร  [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.4  คอมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากรหอ้งสมดุ   [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.5  เครือ่งอ่านบารโ์คด้   [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.6  เครือ่งสแกนเนอร ์  [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.7  เครือ่งพมิพ ์    [   ]  ม ี จ านวน ..................เครือ่ง      [   ]  ไมม่ ี
    3.1.8  อื่น ๆ  (โปรดระบุ ...............................................................)  จ านวน ..................เครือ่ง 

      (โปรดระบุ ...............................................................)  จ านวน ..................เครือ่ง 
      (โปรดระบุ ...............................................................)  จ านวน ..................เครือ่ง  

 

3.2  ด้านซอฟตแ์วร์ 
    3.2.1  ซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีใ่ชง้านอยู ่มชีื่อว่า ..................................................... 
    3.2.2  จดัหาหรอืไดม้าโดยวธิใีด 
  [   ]   ซือ้ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู (โปรดระบุชื่อบรษิทั/ผูจ้ดัจ าหน่าย...................................... 

    ..........................................................และราคา ............................................บาท) 
  [   ]   พฒันาซอฟตแ์วรข์ึน้ใชเ้อง  (โปรดระบุราคา .................................................บาท) 
  [   ]   ไดร้บัซอฟตแ์วรม์าโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  (ไดร้บัมาจาก .........................................) 

    3.2.3  ชุดค าสัง่งานหอ้งสมดุของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีใ่ชง้านอยูใ่นปจัจบุนัมชีุดค าสัง่ใดบา้ง   
             (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  [   ]  ชุดค าสัง่งานจดัหาทรพัยากร  (Acquisitions Module) 
  [   ]  ชุดค าสัง่งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการ  (Cataloging Module) 

  [   ]  ชุดค าสัง่งานสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศแบบออนไลน์  หรอืโอแพก 
          (Online Public Access Cataloging Module--OPAC) 

  [   ]  ชุดค าสัง่งานบรกิารยมื-คนื  (Circulation Module)  
  [   ]  ชุดค าสัง่งานควบคุมวารสาร (Serials Control Module) 
  [   ]  ชุดค าสัง่งานอื่นๆ  (โปรดระบุ .............................................................................) 



 

 

    3.2.4  เหตุผลใดในการใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ (ใหเ้ลขล าดบัความส าคญั) 
  [   ]  เพื่อรองรบัภาระงานหอ้งสมดุทีเ่พิม่มากขึน้ 
  [   ]  เพื่อสามารถใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
  [   ]  เพื่อประหยดังบประมาณในการด าเนินงานหอ้งสมดุ  
  [   ]  เพื่อใหห้อ้งสมดุมบีรกิารทีท่นัสมยัแก่ผูใ้ช ้
  [   ]  เพิม่ช่องทางการสบืคน้สารสนเทศทีห่ลากหลาย 
  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ .................................................................................................) 

    3.2.5  หอ้งสมดุของท่านใชเ้กณฑ์อะไรในการพจิารณาคดัเลอืกซอฟตแ์วรร์ะบบหอ้งสมดุ  
             อตัโนมตั ิ (ใหเ้ลขล าดบัความส าคญั) 
  [   ]  ชื่อเสยีงของซอฟตแ์วร ์
  [   ]  ความเหมาะสมกบังานหอ้งสมดุ 
  [   ]  ความงา่ยในการใชซ้อฟตแ์วร์ 
  [   ]  บรษิทัทีผ่ลติและขายซอฟตแ์วร์ 
  [   ]  งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ .................................................................................................) 
    3.2.6  หอ้งสมดุของท่านใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินการด าเนินงานมาแลว้กีปี่ 

  [   ]  1 - 5 ปี    [   ]  6 - 10 ปี                                                                                       
  [   ]  11 - 15 ปี    [   ]  มากกว่า 15 ปี 

 
3.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
    3.3.1  เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุของท่านมกีารเชื่อมโยงเป็นระบบเครอืขา่ยหรอืไม่  

  [   ]  ม ี     [   ]  ไมม่ ี
    3.3.2  การใชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุของท่านเป็นแบบใด   

  [   ]  เป็นแบบคอมพวิเตอรเ์ดีย่ว (Stand-alone) 
  [   ]  เป็นระบบเครอืขา่ยภายใน (LAN) ไมส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้
  [   ]  เป็นระบบเครอืขา่ยภายใน (LAN) สามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได้ 

    3.3.3  หอ้งสมดุใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุดว้ยวธิกีารใด   
             (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  [   ]  สบืคน้ผ่านหน้าจอโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัขิองหอ้งสมดุ  
  [   ]  สบืคน้ผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ 
  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ .................................................................................................) 
 
 



 

 

3.4  ด้านบคุลากร 
    3.4.1  ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบในการดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิคอืใคร 

  [   ]  หวัหน้างานหอ้งสมดุ    
   [   ]  ครบูรรณารกัษ์ 
  [   ]  ครชู่วยงานหอ้งสมดุ   
   [   ]  ครคูอมพวิเตอร ์
  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ..................................................................................................) 

    3.4.2  บุคลากรหอ้งสมดุไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ   
             จากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  [   ]  การฝึกอบรมโดยผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ  

  [   ]  การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในโรงเรยีน 
  [   ]  การฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ 
   [   ]  การศกึษาดว้ยตนเอง 
  [   ]  อื่น ๆ  (โปรดระบ.ุ................................................................................................) 

 
3.5  ด้านคู่มือการใช้งาน 
    3.5.1  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีท่่านใชอ้ยูน่ัน้มคีู่มอืการใชง้านหรอืไม่  

  [   ]  ม ี      [   ]  ไมม่ ี(ขา้มไปตอบข้อ 3.6) 
    3.5.2  คู่มอืการใชง้านไดม้าจากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  [   ]  จากผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์หอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
  [   ]  หอ้งสมดุจดัท าขึน้มาใชเ้อง 
  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ .................................................................................................) 

    3.5.3  คู่มอืการใชง้านทีห่อ้งสมดุท่านใชอ้ยูเ่ป็นภาษาใด 
  [   ]  ภาษาไทย     [   ]  ภาษาต่างประเทศ  

 
3.6  ด้านงบประมาณ (ประจ าปี 2552) 
    3.6.1  หอ้งสมดุของท่านไดร้บังบประมาณในการบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัแิละ   
             คอมพวิเตอรเ์ป็นจ านวนเท่าใด 
   [   ]  10,001 - 50,000  บาท  [   ]  50,001 - 100,000  บาท 
  [   ]  100,001 - 200,000 บาท     [   ]  มากกว่า 200,000 บาท 

 
 
 



 

 

    3.6.2  หอ้งสมดุของท่านมกีารจดัเตรยีมงบประมาณค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ  
             และคอมพวิเตอรใ์นดา้นใดบา้ง  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
   [   ]  ค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษาฮารด์แวรเ์พิม่เตมิ    
   [   ]  ค่าใชจ้า่ยในการจดัซือ้และบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ   

  [   ]  ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมบุคลากร            
   [   ]  ค่าใชจ้า่ยในการเช่าสายสื่อสาร   

  [   ]  อื่นๆ  (โปรดระบุ..................................................................................................) 
 
3.7  ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
    3.7.1  หอ้งสมดุของท่านไดร้บับรกิารภายหลงัจากการตดิตัง้ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิากผูพ้ฒันา  
             หรอืผูข้ายซอฟตแ์วรห์รอืไม่ 
  [   ]   ไดร้บัการบรกิารเฉพาะช่วงเวลาประกนัสนิคา้ 
  [   ]   ไดร้บัการบรกิารทัง้ช่วงเวลาประกนัสนิคา้และหลงัหมดประกนั 
  [   ]   ไมไ่ดร้บัการบรกิาร  (ตอบขอ้นี้ใหข้า้มไปตอบตอนท่ี 4)   
    3.7.2  การใหบ้รกิารของผูพ้ฒันาหรอืผูข้ายซอฟตแ์วร์ใชว้ธิใีด  (ตอบไดม้ากกว่า  1  ขอ้) 

  [   ]  ใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท์หรอือเีมล ์  
  [   ]  ส่งบุคลากรเขา้มาดแูลหรอืแกไ้ขปญัหาทีห่อ้งสมดุ 
  [   ]  ดแูลและแกไ้ขออนไลน์ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
  [   ]  อื่น ๆ  (โปรดระบ.ุ............................................................. ............................) 

    3.7.3  ความถีใ่นการบรกิารและบ ารงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิเป็นอยา่งไร  
  [   ]  เมือ่ตดิต่อหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งเท่านัน้ 
  [   ]  ทุกเดอืน 
  [   ]  ทุก  3  เดอืน     
  [   ]  ทุก  6  เดอืน 
  [   ]  อื่น ๆ  (โปรดระบ.ุ.........................................................................................) 

    3.7.4  เมือ่ระบบเกดิขดัขอ้ง  หลงัการแจง้เหตุหอ้งสมดุจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหาภายใน  
            ระยะเวลาเท่าใด 

  [   ]  ภายใน  1  วนั    
  [   ]  ภายใน  1  สปัดาห ์
   [   ]  ภายใน  2  สปัดาห ์    
  [   ]  ภายใน  1  เดอืน 
  [   ]  อื่น ๆ  (โปรดระบ.ุ............................................................. ............................) 

 



 

 

ตอนท่ี 4   ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาการใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัใินดา้นต่างๆ   
ค าช้ีแจง   โปรดใส่เครือ่งหมาย    ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความส าคญัของปญัหาทีเ่กดิขึน้จาก 
              การใชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตัติามความคดิเหน็ของท่าน  ตามเกณฑค์ะแนนต่อไปนี้   

    ระดบั  5   หมายถงึ    เป็นปญัหาทุกครัง้ทีใ่ชง้าน หรอืมปีญัหาในระดบัมากทีสุ่ด  
    ระดบั  4  หมายถงึ    เป็นปญัหาบ่อยครัง้ทีใ่ชง้าน  หรอืมปีญัหาในระดบัมาก 
    ระดบั  3  หมายถงึ    เป็นปญัหาบา้งเป็นครัง้คราว  หรอืมปีญัหาในระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2  หมายถงึ    เป็นปญัหานานๆ  ครัง้  หรอืมปีญัหาในระดบัน้อย 
    ระดบั  1   หมายถงึ    แทบไมเ่ป็นปญัหาเลย  หรอืมปีญัหาในระดบัน้อยทีสุ่ด   

   
4.1  ด้านฮารด์แวร์ 
   

ปัญหา 
ระดบัปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนน้อย      
2.  เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นรุน่เก่าหรอืมสีมรรถนะต ่า      
3.  เครือ่งคอมพวิเตอรข์ดัขอ้งและเสยีบ่อย      
4.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยมสีมรรถนะต ่า      
5.  เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยขดัขอ้งและเสยีบ่อย      
6.  เครือ่งส ารองไฟฟ้ามไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี      
7.  เครือ่งพมิพม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี      
8.  เครือ่งสแกนเนอรม์ไีมเ่พยีงพอ/ไมม่ ี      
 
4.2  ด้านซอฟตแ์วร์ 

   
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  ระบบขดัขอ้งโดยไมท่ราบสาเหตุ      
2.  ระบบแสดงค าสัง่เป็นภาษาองักฤษ  ท าใหใ้ชง้านไม่
สะดวก 

     

3. การแสดงผลหรอืใชง้านภาษาไทยของระบบมปีญัหา       
4.  ประมวลผลขอ้มลูชา้      
 



 

 

4.2  ด้านซอฟตแ์วร์ (ต่อ) 
   

ปัญหา 
ระดบัปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5.  หากหอ้งสมดุเปลีย่นใชร้ะบบใหมจ่ะไมส่ามารถถ่ายโอน
ขอ้มลูจากระบบเดมิไปสู่ระบบใหมไ่ด้ 

     

6.  การบนัทกึ (Save) ขอ้มลูของระบบไมค่รบถว้น  ท าให้
ตอ้งเสยีเวลาพมิพซ์ ้า 

     

7.  ไมส่ามารถท าส ารองขอ้มลูได้      
8.  ตอ้งการการลงรายการรปูแบบ MARC format      
9.  ท างานไดจ้ ากดัและไมส่ามารถท างานตรงความ
ตอ้งการของหอ้งสมดุไดค้รบถว้น 

     

10.  ใชง้านยาก      
11.  ไวรสัคอมพวิเตอรร์บกวนการท างานของซอฟตแ์วร์      
 
4.3  ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  ระบบเครอืขา่ยขดัขอ้งไมส่ามารถใชง้านได้      
2.  การรบั-ส่งขอ้มลูระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอรช์า้      
3.  การแพรก่ระจายของไวรสัในระบบเครอืขา่ย      
4.  ไมส่ามารถเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตได้      
5.  ไมม่กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบ      
 
4.4  ด้านบคุลากร 

 
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  ขาดแคลนบุคลากรดแูลระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ      
2.  บุคลากรหอ้งสมดุไมม่คีวามรูแ้ละความช านาญในการ
ใชค้อมพวิเตอร ์

     



 

 

4.4  ด้านบคุลากร (ต่อ) 
 

ปัญหา 
ระดบัปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

3.  ไมไ่ดร้บัการสนับสนุนใหพ้ฒันาความรู้  และ
ประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

4.  ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรภายในโรงเรยีนทีม่ ี
ความรูด้า้นคอมพวิเตอร์ 

     

5.  โรงเรยีนขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทักษะในดา้น
คอมพวิเตอร ์

     

6.  ไมม่เีวลาในการพฒันางานและปฏบิตังิานดา้น
คอมพวิเตอร ์

     

 
4.5  ด้านคู่มือการใช้งาน 

   
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  ไมม่คีู่มอืการใชง้าน      
2.  ไมม่คีู่มอืการใชง้านทีเ่ป็นภาษาไทย      
3.  คู่มอืใชง้านยากหรอือธบิายการใชง้านไมค่รบถว้น      
 
4.6  ด้านงบประมาณ 

   
ปัญหา 

ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  งบประมาณส าหรบัจดัหาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิใหม่
หรอือพัเกรดระบบเดมิมไีมเ่พยีงพอ 

     

2.  งบประมาณในการจดัซือ้ฮารด์แวร์มไีมเ่พยีงพอ      
3.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาฮารด์แวร์มไีมเ่พยีงพอ      
4.  งบประมาณในการบ ารงุรกัษาซอฟตแ์วร์มไีมเ่พยีงพอ      
5.  งบประมาณในการพฒันาบุคลากรหอ้งสมดุมไีม่
เพยีงพอ 

     

 



 

 

4.7 ด้านผูพ้ฒันาหรือผูข้ายซอฟตแ์วร์ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
   

ปัญหา 
ระดบัปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.  ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาสงู      
2.  ไมม่บีรกิารหลงัการขาย      
3.  ตดิต่อกบับรษิทัหรอืผูพ้ฒันาไมส่ะดวก      
4.  ไมส่ามารถแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งได ้      
5.  ใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบทีข่ดัขอ้งนานเกนิไปหรอืไม่
ทนัท่วงท ี 

     

6.  ไมม่กีารพฒันาระบบหรอืปรบัปรงุซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยั      
7.  ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบตามความตอ้งการ
ของหอ้งสมดุได ้

     

8.  ไมม่กีารฝึกอบรมการใชซ้อฟตแ์วรใ์หก้บับุคลากร      
9.  ระยะเวลาและเนื้อหาการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอต่อการใช้
งานระบบ  

     

10.  บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์ลกิกจิการ      
 
4.8  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกบัปัญหาในการใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมติั 
............................................................................................................................. ........................  
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............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ........................  
................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................................... ...... 

**  ขอขอบคณุทุกท่านท่ีกรณุาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
 
1.  โรงเรยีนเบญจมราชาลยั      
2.  โรงเรยีนมธัยมวดัมกุฏกษตัรยิ์     
3.  โรงเรยีนสตรวีทิยา       
4.  โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั  
5.  โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร  
6.  โรงเรยีนโยธนิบรูณะ  
7.  โรงเรยีนราชวนิิต มธัยม  
8.  โรงเรยีนวดัราชาธวิาส  
9.  โรงเรยีนพุทธจกัรวทิยา  
10.  โรงเรยีนสตรวีดัมหาพฤฒาราม  
11.  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  
12.  โรงเรยีนเทพศรินิทร์  
13.  โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั 
14.  โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
15.  โรงเรยีนนนทรวีทิยา 
16.  โรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยั   
17.  โรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั   
18.  โรงเรยีนกุนนทรีทุธารามวทิยาคม   
19.  โรงเรยีนสุรศกัดิม์นตร ี  
20.  โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม   
21.  โรงเรยีนวดัสุทธวิราราม 
22.  โรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั   
23.  โรงเรยีนราชนนัทาจารยส์ามเสนวทิยาลยั 2  
24.  โรงเรยีนศลีาจารพพิฒัน์ 
25.  โรงเรยีนสุวรรณสุทธารามวทิยา   
26.  โรงเรยีนมกักะสนัพทิยา  
27.  โรงเรยีนสนัตริาษฏรว์ทิยาลยั  
28.  โรงเรยีนมธัยมวดัธาตุทอง   

 
 
 



 

 

รายช่ือโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2 
 
1.  โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั     

2.  โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ๔    
3.  โรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก    
4.  โรงเรยีนเทพลลีา  
5.  โรงเรยีนบางกะปิ  
6.  โรงเรยีนมธัยมวดับงึทองหลาง  
7.  โรงเรยีนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  
8.  โรงเรยีนสตรเีศรษฐบุตรบ าเพญ็  
9.  โรงเรยีนเทพศรินิทรร์ม่เกลา้  
10.  โรงเรยีนพรตพทิยพยตั  
11.  โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภช ลาดกระบงั  
12.  โรงเรยีนจนัทรห์ุ่นบ าเพญ็  
13.  โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ กรงุเทพมหานคร  
14.  โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2 
15.  โรงเรยีนบางกะปิสุขมุนวพนัธอุ์ปถมัภ์  
16.  โรงเรยีนหอวงั  
17.  โรงเรยีนราชด าร ิ 
18.  โรงเรยีนดอนเมอืงจาตุรจนิดา  
19.  โรงเรยีนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารงุ  
20.  โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์)  
21.  โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม  
22.  โรงเรยีนสตรวีทิยา 2 

23.  โรงเรยีนราชวนิิตบางเขน  
24.  โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั ๒  
25.  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้  
26.  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้  
27.  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ บดนิทรเดชา  
28.  โรงเรยีนบดนิทรเดชา  (สงิห ์สงิหเสนี) 
29.  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ เบญจมราชาลยั  
30.  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา 2 

 



 

 

รายช่ือโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 3 
 
1.  โรงเรยีนธนบุรวีรเทพพีลารกัษ์     
2.  โรงเรยีนศกึษานาร ี            
3.  โรงเรยีนทวธีาภเิศก      
4.  โรงเรยีนฤทธณิรงคร์อน      
5.  โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร            
6.  โรงเรยีนวดัน้อยใน  
7.  โรงเรยีนสุวรรณพลบัพลาพทิยาคม  
8.  โรงเรยีนชโินรสวทิยาลยั  
9.  โรงเรยีนมธัยมวดัดุสติาราม  
10.  โรงเรยีนมธัยมวดันายโรง  
11.  โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั  
12.  โรงเรยีนสวนอนนัต์  
13.  โรงเรยีนสุวรรณารามวทิยาคม  
14.  โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2  
15.  โรงเรยีนจนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม  
16.  โรงเรยีนวดันวลนรดศิ  
17.  โรงเรยีนวดัรางบวั 
18.  โรงเรยีนสตรวีดัอปัสรสวรรค์  
19.  โรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
20.  โรงเรยีนวมิตุยารามพทิยากร  
21.  โรงเรยีนบางมดวทิยา  "สสีุกหวาดจวนอุปถมัภ์" 
22.  โรงเรยีนวดัราชโอรส  
23.  โรงเรยีนปญัญาวรคุณ  
24.  โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล  
25.  โรงเรยีนวดัพุทธบชูา  
26.  โรงเรยีนนวลนรดศิวทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก  
27.  โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อมลูซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุอตัโนมติั 
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ช่ือซอฟตแ์วร์
ระบบห้องสมดุ

อตัโนมติั 
ช่ือผูพ้ฒันาหรือผูข้ายฯ 

ชุดค าสัง่ของซอฟตแ์วรร์ะบบห้องสมดุอตัโนมติั 
ราคา 
(บาท) 

การ
บ ารงุรกัษา
หลงัหมด
ประกนั จดัหา วิเคราะห ์

สืบค้น
ภายใน
ห้องสมุด 

สืบค้น
ผา่น
เวบ็ 

ยืม-คืน 
วารสา

ร 
สถิติ 

1. ไมท่ราบชื่อ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

       10,001-100,000  

2. Library 2001 
บรษิทั คอมพวิเน็ต  
ซสิเตม็ จ ากดั      - - 50,001-500,000  

3. Digital Librarian 
บรษิทั Digital Software 
Solution จ ากดั       - 50,001-100,000  

4. Alice for 
Windows 

บรษิทั Computer 
Systems Consulting 
จ ากดั 

       50,001-500,000  

5. E-School E-
Library 

บรษิทั G.P. Education 
จ ากดั        10,001-1,000,000  

6. Library’2002P กระทรวงศกึษาธกิาร -   -   - - - 

7. LibMan นายสมชาต ิหรัง่เจรญิ -   -    
น้อยกว่า 10,000-

50,000  



 

 

ช่ือซอฟตแ์วร์
ระบบห้องสมดุ

อตัโนมติั 
ช่ือผูพ้ฒันาหรือผูข้ายฯ 

ชุดค าสัง่ของซอฟตแ์วร ์

ราคา 

(บาท) 

การ
บ ารงุรกัษา
หลงัหมด
ประกนั จดัหา วิเคราะห ์

สืบค้น
ภายใน
ห้องสมุด 

สืบค้น
ผา่น
เวบ็ 

ยืม-คืน 
วารสา

ร 
สถิติ 

8. E-Library บรษิทั ComClub จ ากดั        10,001-100,000  
9. Library 2000 นายสรรพงศ ์จนัทเลศิ    -   - - - 
10. Star Library ไมท่ราบชื่อ -   -   - - - 

11. Impression 
Library Systems 

บรษิทั เอม็ แอนด ์
ดบับลวิ อมิเพรสชัน่ 
จ ากดั 

   -    
น้อยกว่า 10,000-

100,000  

12. ระบบ
บรหิารงาน
หอ้งสมดุ 

บรษิทั CAD/CAM 
Solutions จ ากดั 

-   -   - 10,001-50,000 - 

13. Lily บรษิทั A-Soft จ ากดั      -  10,001-100,000  
14. Happy Library ไมท่ราบชื่อ    -  - - - - 
15. Library 
Manager 

บรษิทั Easyplan98 
จ ากดั      - - -  

16. Window 
Openbib 

ไมท่ราบชื่อ -      - -  



 

 

ช่ือซอฟตแ์วร์
ระบบห้องสมดุ

อตัโนมติั 
ช่ือผูพ้ฒันาหรือผูข้ายฯ 

ชุดค าสัง่ของซอฟตแ์วร ์

ราคา 

(บาท) 

การ
บ ารงุรกัษา
หลงัหมด
ประกนั จดัหา วิเคราะห ์

สืบค้น
ภายใน
ห้องสมุด 

สืบค้น
ผา่น
เวบ็ 

ยืม-คืน 
วารสา

ร 
สถิติ 

17. ไมท่ราบชื่อ บรษิทั อวีนักรุป๊ จ ากดั -     -  -  

18. ไมท่ราบชื่อ 
บรษิทั บางกอก
ซอฟตแ์วร ์จ ากดั 

-   -  - - -  

19. ไมท่ราบชื่อ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ี

-   -  - - น้อยกว่า 10,000 - 

21. ไมท่ราบชื่อ 
บรษิทั คอมพวิท์
เทคโนโลยซีสิเตม็ จ ากดั       - 50,001-100,000  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล     นางอรรมัภา  อญัชลสิงักาศ 
วนัเดอืนปีเกดิ     30  ธนัวาคม  2525 
สถานทีเ่กดิ     อ าเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั   112  ถ.เอมอรอุทศิ 3  ต.หน้าเมอืง  อ.เมอืง   
      จ.ฉะเชงิเทรา  24000 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั บรรณารกัษ์ 
สถานทีท่ างานปจัจบุนั   ศูนยว์ทิยบรกิารศาลยตุธิรรม  ส านกังานศาลยตุธิรรม 
      อาคารศาลอาญา  ถนนรชัดาภเิษก   
      เขตจตุจกัร  กรงุเทพฯ  10900 
ประวตักิารศกึษา    
 พ.ศ. 2547   ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร)์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 พ.ศ. 2553   ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์)   
      จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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