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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใช และปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยชินวตัร ดวยวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
กับกลุมผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม ไดแก ผูบริหาร บรรณารักษและผูใช 
 ผลการวิจัย มีดังน้ี 
  1.  แนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาพบวา 
ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แหง ใหเหตผุลตรงกันวา ระบบอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยี
ใหมที่มีขอดีและประโยชนตอการนํามาประยุกตใชในงานหองสมุดใหเกิดประสทิธิภาพ และมีความทนัสมัย 
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานบรกิาร เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก 
และสนบัสนนุใหผูใชสามารถยืม-คืนดวยตนเอง รวมถึงการนําระบบอารเอฟไอดีมาชวยลดภาระงาน และ
จํานวนคนในการปฏบิัติงานของเจาหนาที่หองสมุด 
  2.  การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาพบวา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้ง 3 แหง ไดนําระบบอารเอฟไอดีเขามาใชกับงานหองสมุด 3 งาน ไดแก งานเตรียมตัวเลมกอนออกให 
บริการ งานบริการยืม- คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง และงานรักษาความปลอดภัย แตไมพบ
การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 
3 แหง 
  3.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาพบวา หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แหง มีปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีแตกตางกัน ไดแก ปญหาการเสื่อม
ของปายระบุอิเล็กทรอนิกส ปญหาคุณภาพและขนาดของปายระบุอิเล็กทรอนิกส ปญหาปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสมีราคาสูง ปญหาความแรงของสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ปญหาของเครื่องรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง ปญหาของตัวเลมและวัสดุที่ใชทําหนังสือ และปญหาขอผิดพลาด 
ที่เกิดจากคน 
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 This research aimed to study the usage of RFID and its practical problems in         
3 academic libraries namely, Peuy Ungphakorn Library (Thammasat University, Rangsit 
Campus), Central Library (Center of Academic Resources) and the Office of Library and 
Information Services (Shinawatra University) By qualitative analysis, the study was conducted 
using semi-structured interview and three groups of key informants including administrators, 
librarians and library patrons. 
 The results was summarized as follows: 
  1.  The administrators of all three academic libraries have implemented RFID 
system because it has many library applications as well as to enhance workflow in the library 
setting, particularly for self check-in and check-out, and for taking burden off staff enabled the 
reduction of staff size. 
  2.  The RFID system was being used primarily for three library tasks including 
material preparation, self check-in and check-out, and as a security device. However, they 
made no use of RFID system with inventory management. 
  3.  The problems of using RFID technology are considerably varied among the 
three academic libraries ranging from technical/practical problems to human errors. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความเมตตากรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย   
สมชาย วรัญญานุไกร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยบุญยืน จันทรสวาง และอาจารย  
ดร.อารีย ชื่นวัฒนา กรรมการสารนิพนธที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ตลอดจนเสียสละเวลาในการตรวจแกไขรายละเอียดตางๆ 
จนสารนิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอรทัย วารีสะอาด คุณสุภาภรณ บุตรดีวงษ และคุณหทัยชนก วัฒนา 
ที่ใหความกรณุาเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร บรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด ของสํานักหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหสัมภาษณ พรอมใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยดวยความเต็มใจ และขอขอบคณุนิสิต นักศึกษาที่กรุณาใหความรวมมือในการสัมภาษณ 
เพ่ือใหผูวิจัยไดขอมูลครบถวนในการทําสารนิพนธจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทุกทาน ที่ใหความรูในสาขาวิชา
ตางๆ แกผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยตระหนักอยูเสมอวาความรูทีผู่วิจัยมีอยู เกิดจากการปลูกฝงและบมเพาะ
ดวยความเอาใจใสจากอาจารยทุกทาน เพ่ือใหสามารถนําความรูน้ันไปบูรณาการใหเกิดประโยชน 
พรอมกับสามารถพัฒนาจิตใจควบคูไปกบัความรูที่มีอยูได 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม พี่ชายและญาติตระกูลกิจเวช ที่ใหความรักและ
กําลังใจเปนอยางดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี นอง ทุกทานที่ใหกําลังใจ และมีสวนรวมผลักดันและชวยเหลอืผูวิจัย
ตลอดเวลาทีศ่กึษาและทํางานวิจัยน้ี ขอขอบคุณอยางยิ่ง 
 
           ฐนียา กิจเวช 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สังคมยุคสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชากรทุกสาขา
อาชีพ และเปนไปในลักษณะการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของขอมูล ขาวสารและสารสนเทศในรปูแบบที่
หลากหลาย การสรางองคกรแหงการเรียนรู หรือสถาบันที่มีหนาที่จัดการศึกษาจะมีบทบาทมากที่สุด  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หองสมุดที่มีการจัดเก็บ รวบรวม บริการและเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตาง  ๆ
ตามความตองการของผูใชทีห่ลากหลายและมปีริมาณมากขึ้น การใหความสะดวกรวดเรว็ในการเขาถึง 
สารสนเทศทีต่รงตอความตองการของผูใชจึงเปนสิ่งสาํคัญสําหรับหองสมุด ดังน้ัน หองสมุดจึงตองมี
กระบวนการดานการจัดการสารสนเทศ การคนคืนที่มีประสิทธิภาพ และบริการอันหลากหลาย เพ่ือ 
ใหผูใชพึงพอใจมากที่สุด จากความสําคัญของภารกิจดังกลาว สงผลใหเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามี
บทบาทในหองสมุด และบุคลากรสามารถนําเทคโนโลยไีปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการจัดเก็บ 
การรวบรวม การประเมินผลและการวิเคราะห รวมทั้งการจัดระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการ เพ่ือให
ผูใชไดรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย 
 ปจจุบันหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไดปรับปรุงและเปลีย่นแปลงการใหบริการ 
ไปสูหองสมุดอัตโนมัติ กลาวคือ หองสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางเปนระบบ เพ่ือให
ผูใชสามารถคนคืนสารสนเทศที่ตองการไดในระบบออนไลน และชวยลดภาระงานประจําของบุคลากรใน
การจัดเก็บและการเผยแพรสารสนเทศ ดวยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ระบบเครือขาย
ฐานขอมูล คอมพิวเตอร ซีดีรอม วารสารอิเล็กทรอนิกส อินทราเน็ต อินเทอรเน็ต ระบบบารโคด เปนตน 
ซ่ึงเทคโนโลยสีารสนเทศดังกลาวไดมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมที่มีประสิทธภิาพมากขึ้น และลดขอจํากัดบางประการของเทคโนโลยีเดิม เทคโนโลยี
ใหมที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบันและมีแนวโนมวาอาจนํามาใชแทนเทคโนโลยีบารโคด คือ 
เทคโนโลยีอารเอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) ที่ใชคลื่นความถี่วทิยุเปนคลื่นพาหะ 
ในการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย (Wireless) ระหวางอุปกรณสองชนิด คือ ปายระบอิุเล็กทรอนิกส (Tag) 
และตัวอานขอมูล (Reader) โดยการนําขอมูลที่ตองการสงมาปรับคลื่น (Modulation) กับคลื่นวทิยุ 
แลวจึงสงออกผานทางสายอากาศที่อยูในตัวรบัขอมูล (สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.); และ ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค).  2549: 14) 
อารเอฟไอดีไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของหองสมุด ดวยคุณลักษณะเดนของ    
อารเอฟไอดีที่สามารถรองรับความตองการของผูใชในสวนที่บารโคดไมสามารถตอบสนองได 
เน่ืองจากบารโคดไมสามารถเขียนทบั หรือเขียนซ้ําขอมูลเดิมได การจัดเก็บขอมูลทําไดจํากัด การอาน
ขอมูลจากบารโคดจําเปนตองอานผานเครื่องอานขอมูลโดยตรง หรือตองอยูระยะใกลมากๆ และทําได
เพียงครั้งละหนึ่งรายการ อีกทั้งบารโคดไมสามารถรองรับการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัย
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ไดโดยลําพัง ตองอาศัยระบบรักษาความปลอดภัยของวัสดุสารสนเทศเขามาเสริม จากขอจํากัด
ดังกลาวของบารโคด หองสมุดจึงเริ่มนําระบบอารเอฟไอดีเขามาใชในการดําเนินงาน เชน หอสมุด  
ปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยชินวตัร เปนตน ระบบอารเอฟไอดีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับงานตางๆ ของหองสมุด และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบรรณารักษ 
และเจาหนาทีห่องสมุดในงานบริการ ไดแก การลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการใหบริการยืม-คนื 
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีผูใชบริการจํานวนมาก การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชจะชวยใหผูใชสามารถ 
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดดวยตนเองโดยไมตองผานเจาหนาที่หองสมุด และระบบอารเอฟไอดี
ยังสามารถชวยประหยัดเวลาของบรรณารักษในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวโนมที่จะนาํระบบ 
อารเอฟไอดีมาใชแทนระบบบารโคดในอนาคต อยางไรก็ตามระบบอารเอฟไอดียังเปนเทคโนโลยี
ใหมสําหรับหองสมุดที่กําลังพัฒนาอยางตอเน่ือง และการติดตั้งระบบอารเอฟไอดีตองใชงบประมาณสูง 
อีกทั้งงานวิจัยและเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมดุยังมีปริมาณนอย จึงยังไมมี
การกลาวถึงการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดมากนัก หัวขอดังกลาวจึงเปนประเด็นทีค่วร
ศึกษาวิจัยอยางจริงจังตอไป ดังน้ัน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีโครงการจะนําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
จึงควรศึกษารายละเอียดในดานตาง  ๆของระบบอารเอฟไอดีอยางรอบคอบ เพ่ือใหการใชระบบอารเอฟไอดี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนาํระบบอารเอฟไอดีมาใช  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายของการวิจัยไว ดังน้ี 
  1.  เพ่ือศึกษาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
  2.  เพ่ือศึกษาปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางแกหองสมุดที่ใชระบบอารเอฟไอดีในปจจุบัน 
ใหสามารถใชระบบไดอยางมีประสทิธิภาพ และสามารถปรบัปรงุการใชระบบ หรือแกไขปญหาทีพ่บ
จากการใชระบบไดอยางเหมาะสม ตลอดจนเปนแนวทางใหกับหองสมุดอ่ืนที่ตองการนําระบบอารเอฟไอดี
มาใช 
  

คําถามการวิจัย 
 1.  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีแนวคิดอยางไรตอการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดี
มาใชในงานหองสมุด  
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 2.  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานหองสมุด อยางไร 
 3.  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีปญหาการใชระบบอารเอฟไอดี อยางไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ปรากฏการณที่ศึกษา 
  ปรากฏการณที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คอื ปรากฏการณเกี่ยวกับหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานหองสมุด โดยศึกษาจากหนังสือ งานวิจัย บทความ
วารสารและเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษและผูใชที่เปนสมาชกิของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่นําระบบ
อารเอฟไอดีมาใช ทั้งหมด 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัชนิวตัร ซ่ึงหองสมุดทั้ง 3 แหงนี้ เปนหองสมุดที่เริ่มนําระบบอารเอฟไอดมีาใชในงานหองสมุด 
เปนแหงแรกๆ ของประเทศไทย การวิจัยในครั้งน้ีจะนาํเสนอขอมูลเชิงคุณภาพในดานตางๆ ไดแก 
แนวคิดของผูบริหารหองสมุดตอการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช การติดตั้ง การบํารุงรักษา 
งบประมาณ การเตรียมความพรอมของบุคลากรและผูใช การใชงาน ประโยชนของระบบอารเอฟไอดี 
ตลอดจนปญหาการใชระบบอารเอฟไอดี เพ่ือเปนแนวทางสําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ะนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานหองสมุดในอนาคต 
  
 ผูใหขอมูลหลัก 
  กลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารหองสมุด จํานวน 3 แหง ไดแก      
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร จํานวนแหงละ 1 คน 
บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชระบบอารเอฟไอดี จํานวน     
แหงละ 3 คน รวมถึงผูใช คอื นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนแหงละ 5 คน รวมจํานวน 27 คน 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุด หมายถึง การนําระบบการใชคลื่นความถี่
วิทยเุปนตวัรบั-สงสัญญาณระหวางขอมูลวัสดุสารสนเทศและฐานขอมูลในระบบหองสมุด มาใชกบังาน 
ตางๆ ในหองสมุด ไดแก (1) งานเตรียมตวัเลมกอนออกใหบริการ (2) งานบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยตนเอง (3) งานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ (4) งานรักษาความปลอดภัย 
  2.  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หองสมุดมหาวิทยาลัย 3 แหง ทั้งของรัฐ
และเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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(ศูนยรังสติ) หอสมุดกลาง ศนูยวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั และสาํนักหอสมุดและเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัชนิวตัร ที่ใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย แก 
นิสิต นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ในการศึกษาคนควา วิจัย ตลอดจนเปนแหลงใหบริการทาง
วิชาการและสงเสริมศิลปวฒันธรรมแกบคุคลทัว่ไป  
  3.  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งจาก
สถาบันอุดมศกึษาตนสังกัด ใหมีอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา รับผิดชอบหนวยงานหองสมุด 
ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนางานหองสมุด  
  4.  บรรณารักษ หมายถึง บุคลากรที่มีคณุวุฒิทางดานบรรณารักษศาสตร หรือ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบกลุมงานที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชใน
หองสมุด ไดแก บรรณารักษฝายงานเทคนิค และบรรณารักษฝายงานบริการ 
  5.  ผูใช หมายถึง นิสิต นักศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ที่เขามารับ
บริการสารสนเทศจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชนทัง้ 3 แหง ไดแก หอสมุด 
ปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรพัยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร 
  6.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดี หมายถึง ขอขัดของตางๆ ที่พบจากการนําระบบ 
อารเอฟไอดีมาใชในหองสมุด เชน ปญหาที่เกิดจากระบบ หรืออุปกรณ ปญหาที่เกิดจากคน เปนตน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ 
ดังน้ี 
  1.  การนําเทคโนโลยีมาใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   1.1  ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   1.2  พัฒนาการของเทคโนโลยีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   1.3  การนําระบบบารโคดมาใชในงานหองสมุด 
    1.3.1  ความหมายของระบบบารโคด 
    1.3.2  ประโยชนของระบบบารโคดในงานหองสมุด 
    1.3.3  ขอจํากัดของระบบบารโคดในงานหองสมุด 
  2.  ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบอารเอฟไอดี 
   2.1  ความหมายของระบบอารเอฟไอดี 
   2.2  สวนประกอบของระบบอารเอฟไอดี 
   2.3  การทํางานของระบบอารเอฟไอดี  
   2.4  มาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบอารเอฟไอดี 
   2.5  การประยุกตใชงานระบบอารเอฟไอดี 
             2.6  การประยุกตใชงานระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมุด 
   2.7  ประโยชนของระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมุด 
   2.8  ขอจํากัดของระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมุด  
  3.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
   3.1  งานวิจัยในตางประเทศ 
   3.2  งานวิจัยในประเทศ 
 

การนําเทคโนโลยีมาใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือ หองสมุดที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศกึษา เพ่ือทํา
หนาที่โดยตรงในการใหบรกิารวชิาการแกสถาบันตนสังกัด ไดแก การสงเสริมการเรยีนการสอน และ
การวิจัยทุกสาขาวิชาของสถาบัน การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาอาจเปนหองสมุดแหงเดียวของสถาบัน หรือประกอบดวยหองสมุดกลาง
และหองสมุดสาขาสําหรับคณะ สถาบัน วิทยาเขต ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ การบริหารเปนไป
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ในลักษณะรวมอํานาจบริหาร (Centralization) มีผูอํานวยการเปนผูบริหารหองสมุด มีคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษา ประกอบดวยผูแทนจากคณะ สํานัก สถาบนัและศูนยตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
และมีคณะกรรมการบริหารหองสมุดรวมบริหารงาน ในปจจุบันหองสมุดระดับอุดมศึกษาเริ่มมีการรวม
ระบบงานวิทยบริการ (Academic resources) อาทิ งานหองสมุด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฯลฯ 
เขาดวยกัน เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกสถาบัน โดยมีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน สถาบันวทิยบรกิาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร เปนตน (มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.  2538: 22) 
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคญัในการสงเสริมการศึกษารปูแบบตางๆ ทั้ง
ดานการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังที่ ลักขณา คมขํา (2548: 12) 
และ อัปสร มีสิงห (2530: 30) ไดกลาวถึงความสาํคัญของหองสมุดวา เปนหัวใจสาํคญัของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากหองสมุดเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสารและความรูในสาขาวิชาตางๆ ทั้ง
ในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนวัสดุตางๆ ที่นิสิต นักศึกษา อาจารยและบุคลากรสามารถเขามา
ศึกษาคนควา นอกจากนี ้หองสมุดยังมีหนาที่สงเสริมและสนบัสนนุการคนควาดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูที่นอกเหนือจากในชั้นเรียนอยางเสรี หองสมุดมีความสําคัญยิ่งตอการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ 
ระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาระดับสรางความรู ดวยการผลิตงานวิจัย กอปรกับปรัชญาการศึกษา 
ในปจจุบันเนนกระบวนการเรียนมากกวาเนื้อหา เนนการสอนใหคิดและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการเปนแหลงรวบรวมความรู ความคิดของผูรู
ในสาขาวชิาตางๆ  
  หนาที่สําคัญของการดําเนินงานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา คือ การจัดหา การวเิคราะห 
การเก็บรวมรวม การจัดทําเครื่องมือชวยการคนคืนทรพัยากรสารสนเทศที่อยูในรูปแบบตางๆ ใหแก
ผูใชหองสมุด เพ่ือผูใชสามารถนําสารสนเทศทีต่รงกับความตองการไปใชประโยชนในการศึกษาวจัิย 
ตลอดจนการประกอบอาชพีทั้งตอตนเองและสังคม  
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาจัดเปนหองสมุดขนาดใหญ ดังน้ัน การดําเนินงานของ
หองสมุดสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ดังน้ี (ทวีศักดิ์ ตังพานิชกุล.  ม.ป.ป.: 50-82; ธาดาศักดิ์    
วชิรปรีชาพงษ.  2522: 87-127) 
   1.  งานบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารหองสมุด บรรณารักษ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการ อาทิ การวางแผน การจัดองคกร การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ เพ่ือ
พัฒนาหองสมุดใหบรรลวุัตถปุระสงคที่กาํหนดไว 
   2.  งานเทคนคิ หมายถึง งานที่ตองใชความรูทางวิชาการและวธิีการบางอยางใน   
การปฏิบัติ โดยเฉพาะงานเทคนิคของหองสมุดเปนงานสําคัญที่ตองใชบุคคลที่มีความรูในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร หรือไดรับการฝกฝนอบรมทางดานนั้นมาโดยเฉพาะเปนผูปฏิบัติงาน เพ่ือให  
การดําเนินงานของหองสมุดเปนไปดวยดีและมีประสทิธิภาพ โดยงานเทคนิคของหองสมุดอาจ
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แบงเปน งานดานการเลือก งานดานจัดหา งานดานการเตรียม งานวเิคราะหหมวดหมูและทํา
บัตรรายการ งานจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น งานระวังรักษาทรัพยากรสารสนเทศ งานซอมทรัพยากร
สารสนเทศ งานสํารวจหนังสือ เปนตน 
   3.  งานบริการ หมายถึง การจัดบริการและหาวิธตีางๆ ที่อํานวยความสะดวกและ 
จูงใจใหผูใชมาใชบริการ เพ่ือการศึกษาคนควา การวิจัยและการหาความรู ความเพลิดเพลินจาก
หนังสือ สิ่งพิมพและโสตทศันวัสดุทุกประเภทที่มีอยูในหองสมุด ดังน้ัน งานบริการจึงเปรียบเสมือน
หัวใจของงานหองสมุด เพราะเปนงานที่เกี่ยวกับผูใชโดยตรง และเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูใชเขา
มาใชหองสมุดมากขึ้น รวมถึงเปนการประชาสัมพันธใหผูบริหารและบุคคลภายนอกเห็นความสําคัญ
ของหองสมุด งานบริการของหองสมุดอาจแบงเปน งานบริการยืม-คืน งานบริการหนังสือจอง
หรือหนังสือสาํรอง งานบรกิารตอบคําถามและชวยการคนควา งานบรกิารแนะแนวและสงเสริมการอาน 
งานบริการแนะนําการใชหองสมุด งานจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 
    
  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ คือ งานบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ทั้งน้ี การแบงงาน
หองสมุดออกเปนประเภทดังกลาวชวยใหการดําเนนิงานของหองสมุดเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และ
มีโครงสรางที่ชัดเจน 
 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง และเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงาน   
เชนเดียวกับองคกรตางๆ ในสังคม ดังที่ พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (2537: 3) ไดกลาววา เทคโนโลยีมี
พัฒนาการอยางตอเน่ือง และนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบตอบุคคลและองคกร โดยมี
ขอพิจารณาวา เทคโนโลยีคอนขางมีบทบาทในการจัดองคกร การแบงสรรกาํลังคน และสงผลตอ
เปาหมายขององคกร ดวยสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหหองสมุดพยายามนําเทคโนโลยีตางๆ มา
ประยุกตใชกบัการดําเนินงานของหองสมุด ทั้งในงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใหหองสมุดบรรลุวัตถปุระสงคสําคัญในงานบริการ คือ การตอบสนอง
ความตองการสารสนเทศของผูใชไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเรว็ 
  ในระยะแรก หองสมุดไดนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการประมวลผลตางๆ จากนัน้ 
ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาประยุกตใชในการปฏบิัติงานดานงานเทคนิคและงานบริการของ
บรรณารักษ เพ่ือชวยลดขั้นตอนการดําเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางเทคโนโลย ีรวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกบัผูใชในการเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว จากนั้นเม่ือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแพรหลาย หองสมุดไดเริ่มพัฒนาเว็บไซต
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ของหองสมุด เพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารกับผูใชไดตลอดเวลา ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา หองสมุด 
ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาชวยในงาน
จัดหา จัดเก็บ ใหบริการยืม-คืน และคนคนืสารสนเทศ ตอมาไดนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาชวย
ในงานบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการ และสามารถเผยแพรสารสนเทศไปยังผูใชได
อยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ (วชิราภรณ คลังธนบูรณ.  2549: 11; พิมลพรรณ เรพเพอร; และ 
หทัยชนก วัฒนา.  2546: 2) 
  นอกจากนี้ สจวต (2537: 17-18) ไดกลาวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีในหองสมุดวา 
การเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศของหองสมุดในสมัยกอนยังใชบัตรรายการเปนเครื่องมือหลัก และมี
การใชเครื่องจักรกล เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอานไมโครฟลม ตอมาในป ค.ศ. 1960 เริ่มมีการนํา
เทคโนโลยสีมัยใหมเขามาชวยในการปฏบิตัิงานและการเขาถึงสารสนเทศ มีการใชเครื่องถายเอกสาร
เพ่ือชวยทําสําเนาเอกสารทีผู่ใชตองการ ความกาวหนาอีกประการหนึ่งในยุคนี้ คือ การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ในป ค.ศ. 1970 หองสมุดกาวสูธุรกิจการคนคืนออนไลน มีการใชอินเทอรเน็ตและ
โปรแกรมการประมวลผลคาํสําหรับงานเอกสาร ในระยะนี้หองสมุดไดใหความสําคัญกับการพฒันา
ความรวมมือระหวางหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอร เริ่มเกิดขายงานหองสมุด คือ โอซีแอลซี (Ohio 
College Library Center: OCLC) หรือศูนยกลางหองสมุดวิทยาลยัในมลรัฐโอไฮโอ เพ่ือชวยอํานวย
ความสะดวกในเรื่องการยืมระหวางหองสมุดและการใชทรัพยากรรวมกัน ตอมาเม่ือมีจํานวนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นและไมไดจํากัดอยูเฉพาะมลรัฐโอไฮโอเทานั้น โอซีแอลซี จึงเปลี่ยนชื่อเปนศูนยกลางของ
หองสมุดออนไลน (Online Computer Library Center) จากนั้นในป ค.ศ. 1980 ไดมีการนําออปติคลั
เทคโนโลยี (Optical technology) โดยเฉพาะซีดีรอมเขามาใช เพ่ือประโยชนในการเขาถึงสารสนเทศ
จากฐานขอมูล นอกจากนี้ วารด (Ward.  2007: 2-3) ไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในหองสมุด
วา หองสมุดเปนองคกรแรกๆ ที่มีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการดําเนินงานขององคกร 
ดังเชน ในป ค.ศ. 1950 เฮนเรียต ดี เอแวรม (Henriette D. Avram) และเพื่อนรวมงานไดคิดคน 
การลงรายการทางบรรณานุกรมแบบมารค (Machine Readable Cataloging: MARC) เพ่ือการใช
ขอมูลทางบรรณานุกรมรวมกันระหวางหองสมุด ตอมาในป ค.ศ. 1970 ไดมีการใชขายงานหองสมุด
โอซีแอลซี เพ่ือทํารายการสหบรรณานุกรมออนไลน และในยุคนี้การทํารายการบรรณานุกรมออนไลน 
ไดเขามาแทนที่การทําบัตรรายการแบบกระดาษ ในป ค.ศ. 1980 มีการใชระบบคนคืนรายการ
บรรณานุกรมออนไลน หรือโอแพ็ก (Online Public Access Catalog: OPAC) อยางแพรหลาย    
ในยุคนี้ไดมีการพัฒนาระบบการยืม-คืนใหเปนแบบอัตโนมัติ ดวยการนําเทคโนโลยีบารโคดมาใช
เปนตวัแทนของเลขประจําทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเปนตัวเชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศและฐานขอมูล รวมถึงการใชบารโคดในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พรอมดวย 
ระบบปองกันการโจรกรรม คือ แถบแมเหล็กและประตูรักษาความปลอดภยั ในป ค.ศ. 1990 บรรณารักษได
ใชคอมพิวเตอรในการทํางานและติดตอกับผูใช เชน การจัดซื้อจัดหา การลงรายการ การยืม-คืน เปนตน 
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นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถคนคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทางเวบไซตของหองสมุดไดทุกวันตลอด   
24 ชั่วโมง จนกระทั่งปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
หองสมุด และเปนที่คาดการณวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีอาจเขามาแทนที่เทคโนโลยบีารโคดใน
อนาคต 
 
 การนําระบบบารโคดมาใชในงานหองสมุด 
  ความหมายของระบบบารโคด 
   บารโคด (Barcode) หรือ รหัสแทง เปนสัญลักษณพิเศษที่ถูกออกแบบเพื่อ
ประโยชนในการบนัทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร เชน ขอมูลที่ซํ้ากัน หรือขอมูลที่อาจทําใหเกิด
การผิดพลาดไดงาย รวมถึงความตองการความรวดเรว็ในการบันทกึขอมูลตางๆ แตวตัถุประสงค
หลักของบารโคด คือ การใชแทนการบันทึกขอมูลจากการกดแปนพิมพของคอมพิวเตอร (ธาวินทร 
ลีลาคุณารักษ.  2539: 184) 
   ประสิทธิ์ ทีฆพุทธิ และ ไพโรจน ไววานิชกิจ (2549: 16-17) ไดกลาวถึงระบบ
บารโคดวา เปนเทคโนโลยีในการแสดงตัวตน โดยมีแนวคิดมาตรฐาน คือ การใชรหัสที่ประกอบดวย
แถบสีดําเขม มีความกวางยาวตางๆ พิมพเรียงตัวกัน โดยมีชองวางที่มีความกวางแตกตางกัน
เชนเดียวกบัขัน้ระหวางแตละแถบสี มีการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือใชเปนรหัสแทนตวัอักษรและตัวเลข
ตางๆ  
   สารานุกรมบริททานิกา (Britanica.  2008: Online) ไดใหความหมายของบารโคด
โดยสรุปวา เปนการพิมพชุดรหัสแทงในลักษณะขนานกัน เพ่ือใชสําหรับบันทึกขอมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร แทงของบารโคดจะมีลักษณะเปนสีดําอยูบนพ้ืนขาว โดยบารโคดแตละแทงจะใชแทน
คาตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสอง และการเรียงลําดับความตอเน่ืองของแทงจะใชแทนคา
ตัวเลข 0 ถึง 9 
   ดังน้ัน จากความหมายขางตนสรุปไดวา บารโคด หรือรหัสแทง เปนเทคโนโลยีใน
การแสดงตัวตนที่พัฒนาจากระบบคอมพิวเตอร โดยใชสัญลักษณที่กําหนดขึ้นแทนขอมูลที่เปนตัวเลข 
หรือตัวอักษร สัญลักษณดังกลาว คือ รหัสที่มีลักษณะเปนแทงสีดําเขมพิมพเรียงตัวกันตามแนวตั้ง 
มีชองวางระหวางแทงเปนสขีาว หรือสีพ้ืนที่มีความกวางแตกตางกนั ซ่ึงความกวางยาวของชองและ
ความหนาของแทงสีดําขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลทีบ่ันทึกลงไป วตัถุประสงคของการออกแบบ 
บารโคด เพ่ือใชประโยชนในการบันทึกและปองกันความผิดพลาดของขอมูลที่ซํ้ากัน หรือความตองการ 
ความรวดเรว็ในการบันทึกขอมูล 
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  ประโยชนของระบบบารโคดในงานหองสมุด 
   หองสมุดเปนหนวยงานที่เห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีเขามา
ประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการดําเนินงาน โดยเฉพาะงานบริการที่เปนหัวใจสําคญั  
ของงานหองสมุด และดวยปริมาณทรัพยากรสารสนเทศและปริมาณผูใชที่เพ่ิมขึ้น หองสมุดจึงได  
นําระบบบารโคดมาใช เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชและบรรณารักษ ดังน้ี 
    1.  เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดไดนําระบบ
บารโคดเขามาใชเปนตัวแทนของเลขประจําทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลของหองสมุด บารโคด
ของทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ อาจระบุขอมูลของหนังสือ เชน ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง เลขเรียก
หนังสือ เปนตน การนําระบบบารโคดมาใชจะชวยใหบรรณารักษสามารถดึงขอมูลทรพัยากรสารสนเทศ 
มาแกไข ปรับปรุง ไดสะดวกรวดเร็ว 
    2.  ประหยัดเวลาในการใหบริการยืม-คืน เน่ืองจากบรรณารักษสามารถเรียกดู
ขอมูลผูใชจากบัตรสมาชิกที่เปนแบบบารโคด ทําใหทราบถึงสิทธิการยืมไดทันที และเม่ือผูใชตองการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษเพียงใชเครื่องอานขอมูลบารโคดที่ติดอยูที่ทรัพยากรสารสนเทศ 
จากนั้นรายการของทรัพยากรสารสนเทศ เชน ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง เลขเรียกหนังสือ จะปรากฏขึ้น 
บรรณารักษจึงไมตองเสียเวลาพิมพชื่อผูใชลงในคอมพวิเตอร ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
บริการยืม-คืน 
    3.  ลดความผดิพลาดในการทํางาน เน่ืองจากการอานบารโคดดวยเครื่องอานขอมูล
มีความถูกตองและแมนยํามากกวาการพมิพดวยมือ จึงชวยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพิมพ
ผิดไดเปนอยางดี 
    4.  ปรับปรุงงานบริการและเพิ่มประสิทธภิาพใหกับการดําเนินงานของ
หองสมุดโดยรวม ดวยการนําระบบบารโคดมาใชกับงานดานตางๆ เชน การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 
เปนตน 
  
  ขอจํากัดของระบบบารโคดในงานหองสมุด 
   ขอจํากัดของการนําระบบบารโคดมาประยุกตใชกับงานดานตางๆ พบวา ระบบ 
บารโคดเปนระบบที่อานไดอยางเดียว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อยูบนบารโคดได การอานบารโคด 
ตองทําทีละรายการ และไมสามารถสื่อสารผานตัวกลาง เชน นํ้า พลาสติก หรือวัสดุทึบแสงได 
เหมือนกับระบบอารเอฟไอดี ดังน้ัน การอานบารโคด แสงจากเครื่องอานขอมูลตองสัมผัสกับแถบ
บารโคดโดยตรง ประสิทธิ์ ทีฆพุทธิ และ ไพโรจน ไววานิชกิจ (2549: 17) ไดกลาวถึง ขอจํากัด
ของระบบบารโคดวา ตองใชเครื่องอานขอมูลในลักษณะจอยิง เพ่ืออานคาขอมูลจากสินคา ครั้งละ   
1 รายการ เชน ลูกคาตองเขาแถวรอใหเจาหนาที่ขายสินคาอานรหัสบารโคดของสินคาตางๆ ทลีะชิ้น 
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ซ่ึงตองใชเวลามาก โดยเฉพาะเม่ือมีสินคาจํานวนหลายชิ้น นอกจากนี้ เครื่องอานขอมูลบารโคด   
ไมสามารถอานคารหัสจากแถบบารโคดที่มีรอยเปอน หรือมีการฉีกขาดได ทําใหตองพิมพปอนรหัส 
สินคาเอง จึงกอใหเกิดความลาชาในกระบวนการทํางาน เปนตน 
   จากขอจํากัดของระบบบารโคดดังที่ไดกลาวขางตน สงผลใหหองสมุดที่นําระบบ     
บารโคดมาประยุกตใชงานตองพบกับขอจํากัดตางๆ ของระบบบารโคดในงานหองสมุด ดังน้ี 
    1.  การอานรหัสบารโคดทีต่ิดอยูกับทรัพยากรสารสนเทศตองทําทีละรายการ 
ไมสามารถอานทรัพยากรสารสนเทศไดทลีะหลายรายการพรอมๆ กัน ดังน้ัน หากเปนชวงเวลาที่มี
การยืม-คืนมาก จะทําใหเกดิความลาชาในการใหบริการและผูใชตองเขาแถวรอ 
    2.  การอานบารโคดตองอานในลักษณะทีแ่สงจากเครื่องอานขอมูลสัมผัสกับ
แถบบารโคดโดยตรง เพราะบารโคดและเครื่องอานขอมูลไมสามารถสื่อสารผานตัวกลางได 
บรรณารักษจึงตองเปดปก หรือกลองทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออานแถบบารโคดที่ติดอยูดานใน 
หรืออยูในบริเวณที่เครื่องอานขอมูลสามารถอานได ทําใหเกิดความไมสะดวกในการทํางาน 
    3.  ระบบบารโคดไมสามารถรองรับการทาํงานของเทคโนโลยีบางอยางได 
เชน ระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน ซ่ึงตางจากระบบอารเอฟไอดี ที่
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสสามารถเปด-ปดสัญญาณการรักษาความปลอดภัยทันทีที่ทรัพยากรสารสนเทศนั้น 
ผานเขาสูระบบการยืม-คืน แตในระบบบารโคด บรรณารักษตองนําเครื่องอานขอมูลไปอานแถบ
บารโคดบนทรพัยากรสารสนเทศ จากนั้นจึงนําทรัพยากรสารสนเทศไปลบสัญญาณรกัษาความปลอดภัย 
ทําใหบรรณารักษตองทํางานหลายขั้นตอน 
    4.  แถบบารโคดเปนเพียงแถบเสนที่มีความกวางยาวของชองและความหนา
ของแถบเสนสดํีาตางกันไป เพ่ือใชเปนสญัลักษณแทนตวัเลขแตละหลกั ซ่ึงหองสมุดไดนําแถบบารโคด 
มาใชเปนตัวแทนของเลขประจําทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล แตไมสามารถใสขอมูลอ่ืนที่ตองการได 
เชน รหัสการปองกันการนําทรัพยากรสารสนเทศที่ไมผานระบบการยืมออกนอกหองสมุด เปนตน 
    5.  เครื่องอานขอมูลบารโคดไมสามารถอานแถบบารโคดที่ชํารุด หรือฉีกขาด
ได และหากแถบบารโคดนัน้มีสภาพที่ไมสมบูรณอาจกอใหเกิดความผิดพลาดจากการอานได 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบอารเอฟไอดี 
 ความหมายของระบบอารเอฟไอดี 
  จากการศึกษาเอกสารตางๆ พบวา มีผูใหความหมายของระบบอารเอฟไอดีไวใน
ลักษณะตางๆ ดังน้ี สํานักงาน กทช. และ ศูนยเนคเทค (2549: 7-10) ไดใหความหมายของระบบ 
อารเอฟไอดี (Radio Frequency Identification) วา เปนระบบระบุลกัษณะของวตัถุดวยคลื่นความถี่
วิทยุ มีสวนประกอบ คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกส (Transponder/Tag) เครื่องสําหรับอานและเขยีน
ขอมูลภายในปายระบุอิเล็กทรอนิกสดวยคลื่นความถี่วิทยุ (Interrogator/Reader) และระบบประยกุต 
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ใชงาน หรือมิดเดิลแวร (Middleware) มีลักษณะเดน คือ สามารถอานขอมูลจากปายไดหลายๆ ปาย  
แบบไรสัมผัสและสามารถอานขอมูลไดดวยความเร็วสูง โดยขอมูลจะถูกเกบ็ไวในไมโครชปิที่อยูในปาย   
ระบุอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันมีการนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน การผลิต
อุตสาหกรรม ระบบคลังสินคา ระบบการขนสง การทหาร การแพทยและสาธารณสุข การเกษตร
กรรมและปศสุัตว ระบบหองสมุด เปนตน  
  ประสิทธิ์ ทีฆพุทธ ิและ ไพโรจน ไววานชิกิจ (2549: 27-28) ไดสรุปความหมายของ
ระบบอารเอฟไอดีวา เปนการผสมผสานศาสตรทางดานวิศวกรรมไฟฟาหลายประการเขาดวยกัน 
เชน การสื่อสารโดยใชคลื่นวิทยุ การสงพลังงานผานคลืน่วิทยุโดยใชทฤษฎีของเรดาร เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เปนตน โดยระบบอารเอฟไอดีจะใชคลื่นความถีว่ิทยุเปนชองทางในการติดตอสือ่สาร 
แลกเปลีย่นขอมูลกบัเครื่องอานโดยไมสัมผัสกัน (Contactless) 
  พิมลพรรณ เรพเพอร และ หทัยชนก วัฒนา (2546: 3-5) และ วชิราภรณ คลังธนบรูณ 
(2549: 11-13) ไดกลาวถึงความหมายของระบบอารเอฟไอดีวา เปนลักษณะการใชคลื่นความถี่วิทยุเพ่ือ
ระบลุักษณะเฉพาะของวตัถแุตละชิ้น มีสวนประกอบ 2 สวน คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกส และเครือ่ง
อานสัญญาณความถี่วิทยุ ทําใหทราบประวัติและรายละเอียดขอมูลของวัตถชุิ้นนั้นๆ เริ่มตั้งแตขั้นตอน
การผลิตของวัตถุน้ันวามีลักษณะ คุณสมบัติอยางไร ตวัอยางการนําไปใชงานของระบบอารเอฟไอดี 
เชน บัตรคาทางดวน บัตรตดิหนารถ บัตรโดยสารรถไฟใตดิน หรือเครื่องติดตามทีต่ิดบนตวัสตัว 
เปนตน 
  ฮาลีย จาคอบเซน และ ร็อบกิน (Haley; Jacobsen; & Robkin.  2007: 1-2) กลาววา 
อารเอฟไอดี เปนการใชคลืน่ความถีว่ิทย ุเพ่ือระบุลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษ คือ การอานปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสไมจําเปนตองอยูในระยะสายตา และสามารถอานไดแมในขณะวตัถุเคลื่อนที่ และ
ดวยลักษณะพิเศษดังกลาว ทําใหอารเอฟไอดีเปนที่ยอมรับในวงการการผลิตและคลังสินคา สวน 
วารด (Ward.  2007: 1-2) ไดกลาวถึงความหมายของระบบอารเอฟไอดีวา เปนเทคโนโลยีระบุ
ลักษณะเฉพาะของวัตถุ โดยการสงผานขอมูลจากวัตถไุปยังเครื่องอานขอมูลดวยคลื่นความถี่วทิยุ 
และขอมูลจะเดินทางไปยังฐานขอมูลในลักษณะเรยีลไทม (Real time) นอกจากปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ของวัตถุจะมีลักษณะเฉพาะแลว ขอมูลทีบ่รรจุอยูในปายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเตมิได  
  ดังน้ัน จากความหมายขางตนสรุปไดวา ระบบอารเอฟไอดี หมายถึง ระบบทีใ่ชคลืน่
ความถีว่ิทยุในการระบุลักษณะเฉพาะของวัตถุ ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 2 สวน คือ ปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องอานขอมูลภายในปาย การทํางานของระบบอารเอฟไอดีเปนการสงผาน
ขอมูลระหวางปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูล โดยเครื่องอานขอมูลจะสงคลื่นความถี่
วิทยุเพ่ือไปอานขอมูลที่เก็บอยูภายในปายระบุอิเล็กทรอนิกส ทําใหทราบถึงรายละเอียดของวัตถุน้ัน 
ลักษณะเดนของระบบอารเอฟไอดี คือ ขอมูลทีบ่รรจุอยูในปายระบุอิเลก็ทรอนกิสสามารถเปลี่ยนแปลง 
แกไข เพ่ิมเตมิได และสามารถอานขอมูลจากปายระบอิุเล็กทรอนิกสไดหลายๆ ปายดวยความเร็วสูง
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โดยไมสัมผัสกัน ปจจุบันมีการนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานดานตางๆ โดยเฉพาะงาน
ดานการจัดการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและจัดสงไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน อุตสาหกรรมการผลิต 
ระบบคลังสินคา การแพทยและสาธารณสขุ การเกษตรกรรมและปศุสตัว เปนตน ตลอดจนการนาํระบบ 
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานหองสมุด  
 
 สวนประกอบของระบบอารเอฟไอดี 
  วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาระบบอารเอฟไอดี คือ การนําไปใชงานเสริมกับระบบ   
บารโคด เพราะลักษณะการใชงานของระบบอารเอฟไอดีกับระบบบารโคดมีความคลายคลึงกัน แต
ระบบอารเอฟไอดีสามารถรองรับความตองการบางอยางที่ระบบบารโคดไมสามารถตอบสนองได 
เชน ระบบบารโคดเปนระบบที่อานไดอยางเดียว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อยูบนบารโคดได 
แตระบบอารเอฟไอดีสามารถอานและบันทึกขอมูลที่อยูบนปายระบุอิเล็กทรอนิกสได นอกจากนี้  
การสื่อสารขอมูลระหวางปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูลของระบบอารเอฟไอดี สามารถ
สื่อสารผานตัวกลางไดหลายชนิด เชน นํ้า พลาสติก และวัสดุทึบแสง เปนตน ซ่ึงระบบบารโคดไม
สามารถทําได 
  ดังน้ัน การที่ระบบอารเอฟไอดีสามารถตอบสนองความตองการบางอยางที่ระบบ   
บารโคดไมสามารถทําไดน้ัน เม่ือศกึษาจากเอกสารพบวา ระบบอารเอฟไอดีประกอบดวยสวนประกอบ
หลัก 2 สวน ที่ชวยสงเสริมใหการทํางานของระบบสามารถรองรับการทํางานบางอยางได คือ 
   1.  ปายระบุอิเล็กทรอนิกส (Tag/Transponder) สวนประกอบภายในปาย คือ 
ชิปสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor chip) ซ่ึงเชื่อมตออยูกับสายอากาศ ทําหนาทีส่งสัญญาณ หรือ
ขอมูลที่บันทกึอยูในปายระบุอิเล็กทรอนกิสไปยังเครื่องอานขอมูล ในลักษณะการสื่อสารแบบไรสาย
ผานอากาศ ชิปที่อยูในปายระบุอิเล็กทรอนิกสจะมีหนวยความจําแบบอานไดอยางเดียว เรียกวา รอม (ROM) 
มักใชสําหรบัเก็บขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย หรือหนวยความจําแบบทั้งอานและเขียน 
เรียกวา แรม (RAM) มักใชเก็บขอมูลชั่วคราวในระหวางที่ปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูล
ติดตอสื่อสารกัน นอกจากนี้มีหนวยความจําแบบอีเอ็ปรอม (EEPROM) สําหรับกรณีที่ตองการเก็บ
ขอมูลในระหวางที่ปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูลดําเนินการสื่อสาร และขอมูลยังคงอยู
ถึงแมจะไมมีพลังงานไฟฟาปอนใหแกปายระบุอิเล็กทรอนิกส   
   ลักษณะของปายระบุอิเล็กทรอนิกสอาจมีรูปแบบแตกตางกันไปตามลักษณะ    
การใชงาน เชน ปายที่มีลักษณะเหมือนบตัรเครดติในการใชงานทั่วไป หรือเล็กขนาดไสดินสอยาวเพียง 
10 มิลลิเมตร เพ่ือฝงเขาไปใตผิวหนังสัตวในการใชงานดานปศุสัตว หรือปายที่มีลักษณะใหญ
สําหรับใชติดกับเครื่องจักรขณะขนสง เปนตน สําหรับวัสดุที่นํามาทาํปายระบุอิเลก็ทรอนิกสอาจเปน 
กระดาษ แผนฟลม พลาสตกิ ที่มีขนาดและรูปรางแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวัสดุที่จะนําไปติด 
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   ประเภทของปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบงเปน 2 ชนิด คือ 
    1.1  ปายระบอิุเล็กทรอนิกสชนิดแอ็กทีฟ (Active tag) ปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ชนิดนี้สามารถมีหนวยความจําภายในขนาดใหญไดถึง 1 เมกะไบต และสามารถอานไดระยะไกลสูงสุด 
ประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ ยังมีแบตเตอรี่อยูภายใน เพ่ือปอนพลังงานไฟฟาใหปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ทํางานโดยปกติ สามารถอานและเขียนขอมูลลงในปายชนิดนี้ได และจากการใชแบตเตอรี่ทําใหปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดนี้มีอายุการใชงานจํากัดตามอายุของแบตเตอรี่ เม่ือแบตเตอรี่หมดจึงตองทิ้ง
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสไป ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เน่ืองจากมีการปดผนึก (Seal) ที่ตวัปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได 
    ปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดแอ็กทีฟมีขอดี คือ กําลังสงสูงและระยะการรับสง
ขอมูลไกลกวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟ อีกทั้งสามารถทาํงานในบริเวณที่มีสัญญาณ
รบกวนไดดี ขอจํากัดของปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดแอ็กทีฟ คือ มีราคาตอหนวยสงู มีขนาดคอนขาง
ใหญ และมีอายุการใชงานประมาณ 3-7 ป ตามความจาํกัดของอายุแบตเตอรี ่
    1.2  ปายระบอิุเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟ (Passive tag) โดยทั่วไปโครงสราง
ภายในสวนทีเ่ปนไมโครชิปของปายระบุอิเล็กทรอนกิสชนิดพาสซีฟ ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
สวนควบคุมการทํางานของภาครับ-สงสัญญาณวิทยุ (Analog front-end) สวนควบคุมภาคลอจกิ 
(Digital control unit) สวนของหนวยความจํา (Memory) ซ่ึงอาจเปนแบบรอม หรืออีเอ็ปรอม ไมโครชิป 
ของปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟจะมีขนาดและรปูรางตั้งแตแบบแทง หรือแผนขนาดเลก็จน
แทบมองไมเห็นและแบบทีมี่ขนาดใหญ ทั้งน้ีการเลือกใชขึ้นอยูกับความเหมาะสมสําหรับการใชงาน
ที่แตกตางกัน 
    ปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟไมมีแบตเตอรี่อยูภายใน แตสามารถ
ทํางานโดยอาศัยพลังงานไฟฟาที่เกิดจากการเหนี่ยวนําคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเครื่องอานขอมูล จึง
ทําใหปายระบอิุเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟมีนํ้าหนักเบากวาปายระบอิุเล็กทรอนิกสชนิดแอ็กทีฟ ขอดี
ของปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟ คือ ราคาถูก และมีอายุการใชงานไมจํากัด ทําใหเปนทีนิ่ยม
มากกวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดแอ็กทีฟ สวนขอจํากัด คือ ระยะการรับสงขอมูลใกล และตวัอาน
ขอมูลตองมีความไวสูง และมักมีปญหาเมื่อนําไปใชงานในสิ่งแวดลอมที่มีสัญญาณแมเหล็กไฟฟา
รบกวนสูง 
   การแบงประเภทของปายระบุอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะแบงตามที่ไดกลาวไว
ขางตนแลว ยังสามารถแบงตามรูปแบบการใชงาน 3 แบบ คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบบที่สามารถ
อานและเขียนขอมูลได (Read-write) ปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบบที่เขียนไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น 
แตอานไดหลายครั้ง (Write-Once Read Many : WORM) และปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบบอานได
เพียงอยางเดียว (Read-only) 
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ภาพประกอบ 1 ตัวอยางปายระบุอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ 
 

 ที่มา: สํานักงาน กทช.; และ ศูนยเนคเทค.  (2549).  รายงานการศึกษา “แนวทาง          
การพัฒนา RF-ID สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ”.  หนา 16. 
 
   2.  เครื่องอานขอมูล (Reader/Interrogator) ภายในเครื่องอานขอมูล ประกอบดวย  
เสาอากาศที่ทาํจากขดลวดทองแดงเพื่อใชรับสงสัญญาณ ภาครับและภาคสงสัญญาณวิทยุ วงจร
ควบคุมการอาน-เขียนขอมูล ซ่ึงมักเปนวงจรไมโครคอนโทรลเลอร และสวนของการติดตอกับ
คอมพวิเตอร หลักการทาํงานเบื้องตนของเครื่องอานขอมูล คือ เครื่องอานขอมูลจะปลอยคลื่นแมเหลก็ 
ไฟฟาออกมาตลอดเวลา และคอยตรวจจับวามีปายระบุอิเล็กทรอนิกสเขามาอยูในบริเวณสนามแมเหล็ก 
ไฟฟาหรือไม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การคอยตรวจจับวามีการปรับคลืน่สัญญาณเกิดขึ้นหรือไม ปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสจะไดรับพลังงานไฟฟาที่เกิดจากการเหนี่ยวนําของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพ่ือใหปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสเริ่มทํางาน และจะสงขอมูลในหนวยความจําที่ผานการปรับคลืน่กับคลื่นพาหะแลว
ออกมาทางสายอากาศที่อยูภายในปายระบุอิเล็กทรอนกิส คลื่นพาหะที่ถูกสงออกมาจากปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แอมพลิจูด ความถี่ หรือระยะ ขึ้นอยูกับวิธีการปรับคลื่น 
เครื่องอานขอมูลจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลืน่พาหะ เพ่ือแปลงออกมาเปนขอมูล แลวจึง
ถอดรหัสเพื่อนําขอมูลไปใชงาน  
   เครื่องอานขอมูลที่ดีตองมีระบบปองกันเหตุการณ เชน กรณีที่ปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ถูกวางทิ้งอยูในบริเวณสนามแมเหล็กไฟฟาที่เครื่องอานขอมูลสรางขึ้น หรืออยูในระยะการรับ-สง 
อาจทําใหเครื่องอานขอมูลรับ หรืออานขอมูลจากปายระบุอิเล็กทรอนิกสซํ้าอยูเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด ดวย
สาเหตุดังกลาว ทําใหตองมีระบบหยุดการสงขอมูล เพ่ือใหเครื่องอานขอมูลสั่งใหปายระบุอิเล็กทรอนิกส
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หยุดการสงขอมูล หรือในกรณีที่ปายระบอิุเล็กทรอนิกสจํานวนหลายปายอยูในบริเวณสนามแมเหล็ก
ไฟฟาพรอมกัน เครื่องอานขอมูลควรมีความสามารถในการจัดลําดับการอานปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ทีละปายได  
   หนาที่สําคัญของเครื่องอานขอมูล คือ รับขอมูลที่สงมาจากปายระบุอิเล็กทรอนิกส
แลวตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูล ถอดรหัสขอมูล และนําขอมูลผานเขาสูกระบวนการตอไป 
เครื่องอานขอมูลจะมีลักษณะ ขนาด และรปูรางแตกตางกันไปตามประเภทการใชงาน เชน แบบมือถือ
ขนาดเล็ก หรือติดผนัง แบบขนาดใหญเทาประตู เปนตน (วชิราภรณ คลังธนบูรณ.  2549: 12-13; 
สํานักงาน กทช.; และ ศูนยเนคเทค.  2549: 15-20) 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ตัวอยางเครื่องอานขอมูลแบบตางๆ 
 

 ที่มา: สํานักงาน กทช.; และ ศูนยเนคเทค.  (2549).  รายงานการศึกษา “แนวทาง          
การพัฒนา RF-ID สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ”.  หนา 20. 
 
  จากการศึกษาเอกสารบางฉบับพบวา มีการอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกบัสวนประกอบของ
ระบบอารเอฟไอดี ดังน้ี  
  สวนประกอบของระบบอารเอฟไอดี ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 
   1.  ปายระบุอิเล็กทรอนิกส หรือเดตา แครเีออร (Data carrier) เปนสวนของการเกบ็
ขอมูลและถูกติดตั้งกับวัตถทุี่ตองการบงชี้ (Identify) แบงตามโครงสรางภายในไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
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ปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบบใชวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic circuit) และแบบทีไ่มมีวงจร
อิเล็กทรอนิกส หรือแบบทีท่ําหนาที่ตอบสนองตอคลื่นสัญญาณเทานั้น (Physical effect)  
   กรณีที่ปายระบุอิเล็กทรอนกิสไมมีแบตเตอรี่ในตวั และอยูนอกพื้นที่ที่มีสัญญาณ 
จะไมมีการทํางานเกิดขึ้น ดังน้ัน ปายระบอิุเล็กทรอนิกสจะทํางานตอเม่ือปายเขามาในพื้นที่ที่มี
สัญญาณ ซ่ึงปายจะไดรับพลังงานจากการคลองของสัญญาณสนามแมเหลก็ไฟฟาและสรางแรงดัน 
ไฟฟาขึ้นจํานวนหนึ่งที่มีปริมาณเพียงพอที่จะใชในการทํางาน 
   2.  เครื่องอานขอมูล ประกอบดวย ภาครบั-สงสัญญาณวิทยุ สวนควบคุม และเสา
อากาศ (Antenna) ทําหนาที่คลองสัญญาณกับปายระบุอิเล็กทรอนกิส และสวนของการติดตอสื่อสาร   
กับอุปกรณควบคุมภายนอก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการสื่อสารที่ผูใชตองการ (เทคโนโลยี RFID.  
2546?: 9, 25) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 องคประกอบของระบบอารเอฟไอดี 
 

 ที่มา: Haley, Connie K.; Jacobsen, Lynne A.; & Robkin, Shai.  (2007).  Radio 
Frequency Identification Handbook for Librarians.  p. 58. 
 
  ดังน้ัน จากขอความขางตนสรุปไดวา ระบบอารเอฟไอดีมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน 
คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกส หรือบางเอกสารเรียก ฉลากอิเล็กทรอนิกส ปายระบุขอมูลของวัตถุ แบงออก 
เปนชนิดแอ็กทีฟและชนิดพาสซีฟ ซ่ึงมีคณุสมบตัิและลกัษณะแตกตางกันไปตามการใชงานของผูใช 
สวนประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งของระบบอารเอฟไอดี คือ เครื่องอานขอมูล ทําหนาที่รับขอมูลจาก
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรผลตอไป 
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 การทํางานของระบบอารเอฟไอดี 
  ระบบอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีที่ชวยจัดการระบบจดัเก็บและจัดสงขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากขอความขางตนในหัวขอสวนประกอบของระบบอารเอฟไอดี แสดงใหเห็นถึงการทํางาน 
ของระบบอารเอฟไอดีพอสังเขป คือ การจัดเก็บขอมูลที่ระบุคุณลักษณะของวัตถุแตละชิ้นลงบนปาย ซ่ึง
มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามเอกสารแตละประเภท เชน ปายระบุอิเล็กทรอนิกส ฉลากอิเล็กทรอนิกส 
ปายระบุขอมูลของวัตถุ เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดคําในงานวิจัยฉบับน้ีเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
ผูวิจัยขอใชคําวา “ปายระบุอิเล็กทรอนิกส” เม่ือกลาวถึงปาย หรือฉลากอิเล็กทรอนิกส หลังจากเก็บขอมูล
ลงในปายระบอิุเล็กทรอนิกสแลว ปายจะถูกนําไปติดกบัวตัถุทีต่องการบงชี้ เม่ือตองการเรียกดูขอมูล
ของวัตถุ ระบบอารเอฟไอดีจะเร่ิมทํางาน โดยเครื่องอานขอมูลสงสัญญาณความถี่วิทยุผานเสาอากาศ
ของเครื่องไปยังสายอากาศของปายระบุอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงความถี่ที่เหมาะสมจะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะการใชงาน 
  ระบบอารเอฟไอดีไดจัดสรรคลื่นความถี่ในการใชงาน แบงออกเปน 4 ยานความถี ่
ไดแก  
   1.  ยานความถี่ต่ํา (Low Frequency: LF) 125 kHz และ 13 kHz ระยะอาน 
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร นิยมใชสําหรับควบคุมการเขาออกสถานที่ และการลงทะเบียนสตัว 
   2.  ยานความถี่สูง (High Frequency: HF) 13.56/27.125 MHz ระยะอาน 
ประมาณ 15-100 เซนติเมตร นิยมใชในสมารทการดแบบไรสัมผัส หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส 
และเปนยานความถี่ที่ใชในหองสมุด (วชิราภรณ คลังธนบูรณ.  2549: 19) 
   3.  ยานความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) 433/868/915 MHz  
ระยะอานประมาณ 1-10 เมตร นิยมใชในการบริหารคลงัสินคาและการจัดการลอจิสติกส คลืน่ความถี่น้ี
มีความถี่เพียงพอสําหรับการใชงานแบบแอ็กทีฟ แตกฎกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนดใหใชงานไดเพียงเฉพาะดาน เชน ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในบริเวณเฉพาะ การควบคุม
การทํางานระยะไกล และเครื่องมือทางการแพทย เปนตน 
   4.  ยานความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Frequency) 2.45/5.8 GHz เปนยาน
ความถี่ที่กําลงัวิจัยและพัฒนา เพ่ือใชงานในระบบคลงัสินคา 
  ยานความถีต่ามที่กลาวขางตน เปนยานความถี่ที่ไดรับการจัดสรรในประเทศไทย แต
ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เปนตน และอีกหลายประเทศในเอเชียแปซฟิก ไดมีการจัดสรร 
ยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) 800-900 MHz เพ่ือใชในการบรหิารคลังสินคาและการจัดการลอจิสติกส 
โดยเฉพาะการใชงานรหัสสนิคาอิเล็กทรอนิกส (สํานักงาน กทช.; และ ศูนยเนคเทค.  2549: 15, 38) 
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ภาพประกอบ 4 การทํางานของระบบอารเอฟไอดี 
 

 ที่มา: สํานักงาน กทช.; และ ศูนยเนคเทค.  (2549).  รายงานการศึกษา “แนวทาง          
การพัฒนา RF-ID สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ”.  หนา 14. 
 
  จากภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นแผนผังการทํางานของระบบอารเอฟไอดี ระหวาง
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูล ดังน้ี เม่ือสายอากาศของปายระบุอิเล็กทรอนิกสไดรับ
สัญญาณความถี่วิทยุที่เพียงพอจะผลิตไฟฟา เพ่ือสรางพลังงานใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสทํางาน 
โดยการอานขอมูลที่บรรจุอยูภายในชิป ขอมูลที่อานไดจะถูกเขารหัส และสงกลับไปยังเครื่องอานขอมูล
ผานทางเสาอากาศ จากนั้นเครื่องอานขอมูลจะตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ถอดรหัสขอมูลและ
ตรวจสอบความถูกตองกอนสงไปยังเคร่ืองคอมพวิเตอรเพ่ือประมวลผลตอไป 
 
 มาตรฐานที่เก่ียวของกับระบบอารเอฟไอดี 
  การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการใชงาน เพ่ือใหผูผลิต
และผูใชสามารถบริหารและจัดการการใชงานระบบอารเอฟไอดีไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
และสามารถใชงานไดในทุกประเทศ เชน มาตรฐานของปายระบุอิเล็กทรอนิกส และเครื่องอานขอมูล
ที่สามารถทํางานไดที่ความถี่ที่เขากันได เปนตน โดยองคกรระหวางประเทศทีว่าดวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) ไดกําหนดมาตรฐานที่เกีย่วของกับระบบ
อารเอฟไอดี ดังน้ี 
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   1.  ไอเอสโอ 15693 (ISO 15693) เปนมาตรฐานการกําหนดลักษณะทางกายภาพ 
และการสื่อสารขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนิกสซ่ึงตองทํางานรวมกันกับซอฟตแวรของเครื่องอาน
ขอมูล ไอเอสโอ 15693 ทํางานที่ยานความถี่สูง 13.56 MHz ในระยะที่อานไดไกลประมาณ 1.5 เมตร 
ผลิตภัณฑอารเอฟไอดีสวนใหญ รวมถึงผลิตภัณฑอารเอฟไอดีที่ใชในหองสมุดไดใชไอเอสโอ 15693 
เปนตวักําหนดมาตรฐานการใชงาน 
   2.  ไอเอสโอ 18000-3 (ISO 18000-3) เปนมาตรฐานการอานและเขียนปาย   
ระบุอิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟ ทํางานที่ยานความถี่สูง 13.56 MHz แตจํากัดระยะที่อานไดไกล
ประมาณ 24 น้ิว ซ่ึงปายระบุอิเลก็ทรอนกิสทีใ่ชงานในหองสมุดไดใชไอเอสโอ 18000-3 เปนตัวกาํหนด
มาตรฐาน โดยผูผลิตแตละแหงจะตัดสินใจวา ควรมีหมายเลขและองคประกอบใดของขอมูลที่จะบรรจุ
ในปายระบุอิเล็กทรอนิกสของตน ดังน้ัน ปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ผลติจากผูผลติทีแ่ตกตางกันอาจ
ไมสามารถทํางานรวมกันได 
  นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของกับระบบอารเอฟไอดี คือ ซิป2 (SIP2) เปน
มาตรฐานเกี่ยวกบัการสื่อสารระหวางระบบอารเอฟไอดแีละระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือชวยตรวจสอบ
สิทธิการยืมของผูใช และขอมูลการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ดําเนินการผานระบบอารเอฟไอดี
และระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Boss.  2009: Online) 
 
 การประยุกตใชงานระบบอารเอฟไอดี 
  อารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยทีี่มีมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เม่ือทหารอังกฤษได
ใชระบบอารเอฟไอดี เพ่ือที่จะระบุวาเครือ่งบินที่บินกลบัมาจากการรบเปนของฝายเดียวกัน หรือเปน
ของฝายตรงขาม จนกระทั่งในป ค.ศ. 1980 เทคโนโลยีอารเอฟไอดีถูกพัฒนามาใชในดานการผลิต
อุตสาหกรรม ระบบคลังสินคาและขยายไปยังงานดานอ่ืนๆ ในเวลาตอมา (Haley; Jacobsen; & 
Robkin.  2007: 1-2) 
  ปจจุบันมีการนําระบบอารเอฟไอดีไปประยุกตใชในงานหลายดาน ดังที่ ประสิทธิ์ ทีฆพุทธ ิ
และ ไพโรจน ไววานชิกิจ (2549: 128-162) และ สํานักงาน กทช. และ ศูนยเนคเทค (2549: 2-9) ได
สรุปไว ดังน้ี 
   1.  การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply chain) และลอจิสตกิส (Logistics) ไดนําระบบ  
อารเอฟไอดีเขามาเปนเทคโนโลยีสําคัญทีช่วยพัฒนาการจัดการหวงโซอุปาทาน และลอจิสติกสใหมี
ประสิทธิภาพในกิจกรรมตางๆ เชน 
    1.1  การผลิต ใชในการตรวจสอบชิ้นสวนการผลิตไดอยางอัตโนมัติ เพราะ
เม่ือชิ้นสวนทกุชิ้นติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสจะสามารถควบคุมคุณภาพไดงายขึ้น 
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    1.2  การขนสงและการกระจายสินคา ใชในการตรวจสอบสินคาที่เขาและออก
คลังสินคา รวมถึงสินคาคงคลังไดสะดวกรวดเร็วกวาการใชบารโคด นอกจากนี้ ยังสามารถเตือนภัย
อัตโนมัติไดในกรณีที่สินคาเปนวัตถุอันตรายที่ไมควรวางไวใกลกัน 
    1.3  การคาปลีก ชวยใหรูพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค ดวยการติด 
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ชั้นวางสินคาทุกชนิด ทําใหการบริหารสนิคาคงคลัง การวางแผนการขาย
และการจัดวางสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยใหการชําระเงินของลูกคาสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
    ตัวอยางผูคาปลีกรายใหญที่ไดรับการกลาวถึงมากในการเปนผูนําระบบ    
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชในการจัดการลอจิสติกส คือ หางวอลมารท (Wal-Mart) ของสหรัฐอเมริกา 
ไดนําระบบอารเอฟไอดี และระบบรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกสมาใช โดยใหผูสงสินคา หรือผูจัดหา
สินคา (Supplier) รายใหญตกลงใชปายสินคาแบบอารเอฟไอดีติดหีบหอสินคาทุกแทนวางสินคา (Pallet) 
ที่สงเขาศูนยกระจายสินคาของวอลมารท จากนั้นหางรานชั้นนําอีกหลายแหง เชน หางเทสโก (TESCO) 
และรานมารกแอนดสเปนเซอร (Mark & Spencer) ในประเทศอังกฤษ หางเสื้อผาปราดา (PRADA) ใน
กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใช เพ่ือชวยลดตนทุนและเพิ่มความพึงพอใจ 
ใหกับลูกคา 
   2.  การแพทยและการสาธารณสุข ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกบัเครือ่งมือแพทย
ที่มีราคาสูง ทาํใหสามารถตรวจสอบการเก็บรักษาเครื่องมือแพทยไดสะดวก รวดเรว็ อีกทัง้มีการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาเสริมในการผลิตยา เพ่ือตรวจสอบยาปลอม ชวยใหผูผลติสามารถปองกันความสญูเสยี
จากสินคาเลียนแบบ และปองกันไมใหผูปวยไดรับยาที่ไมมีคุณภาพ หรือยาปลอม นอกจากนี้ โรงพยาบาล
บางแหงในสหรัฐอเมริกา ไดฝงปายระบอิุเล็กทรอนิกสไวใตผิวหนังบริเวณทอนแขนของคนไข เพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจรักษา และติดตามขอมูลการรักษาของผูปวย 
   3.  ระบบตรวจสอบการเขา-ออก ไดประยุกตระบบอารเอฟไอดีมาใชในการจัดทํา
บัตรตางๆ เพ่ือควบคุมการเขาออกอาคาร หรือสถานที่ ทําใหสามารถตรวจสอบสทิธิของผูที่สามารถ
ผานเขาออกได อาทิ 
    3.1  ควบคุมการเขา-ออกอาคาร (Building access control applications) 
    3.2  ควบคุมการเขา-ออกอาคารจอดรถ (Parking access control applications) 
    3.3  ความปลอดภัยในสนามบิน (Airport security) 
    3.4  เครื่องตรวจสอบการเขา-ออกอัตโนมัติ (Passive entry and hands-free 
access control) 
    นอกจากนี้ระบบอารเอฟไอดีสามารถนําไปประยุกตใชกับการตรวจสอบเวลา
เขา-ออก การเขารหัสเพื่อใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีลักษณะการใชงาน คือ การนําบัตรไปแตะ 
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หรือแสดงผานหนาเครื่องอานขอมูล ทําใหการใชบตัรแบบอารเอฟไอดีมีอัตราการชํารุดต่ํากวาบตัร
แถบแมเหล็ก  
   4.  การปศุสัตว ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาพัฒนาเปนปายประจําตัว (ID tag) 
สําหรับติดตวัสัตวเลี้ยงในฟารม เพ่ือระบุขอมูลจําเพาะของสัตว เชน วนั เดือน ปเกิด นํ้าหนัก การไดรับ 
วัคซีนหรือยา ชื่อและสถานที่ตั้งของฟารมปศสุัตว เปนตน ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีความสําคัญตอขั้นตอน       
การตรวจสอบสายพันธุ การผลิต การขนสง การฆาสัตว กระบวนการขนสงสินคา ทําใหสามารถลด
ตนทุนแรงงาน และความผดิพลาดที่เกิดจากคนได 
   5.  การขนสงมวลชน ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชกบับตัรโดยสารใน
รูปแบบสมารทการดไรการสัมผัส เชน รถไฟใตดิน รถประจําทาง เปนตน โดยผูโดยสารสามารถพก
บัตรโดยสารในกระเปา และไมจําเปนตองหยิบบัตรขึ้นมาแตะ หรือสัมผัสกับเครื่องอานขอมูลเม่ือ
ระยะหางระหวางบัตรโดยสารและเครื่องอานขอมูลยังอยูในพิกัดการสื่อสารเดียวกัน ระบบอารเอฟไอดี
สามารถประมวลผล และตรวจสอบยืนยันขอมูลวงเงินของบัตรโดยสารไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งรูปแบบ
สมารทการด มีอายุการใชงานนานประมาณ 10 ป ชวยลดตนทุนในการออกบัตรโดยสารใหม อีกทั้ง
ไมตองกังวลกบัปญหาความสกปรก สภาพแวดลอมทีเ่กิดจากฝน หรือคราบตางๆ เพราะเปนการติดตอ 
สื่อสารโดยใชคลื่นความถี่วทิยุ  
   6. การปองกันการโจรกรรมรถยนต ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชสําหรับการตรวจ
ยืนยัน (Authenticate) ความถูกตองของรหัสลูกกุญแจ ซ่ึงจะมีการฝงเครื่องลูกขายอารเอฟไอดีไวใน
กุญแจสําหรับไขสตารทเครือ่ง ภายในกุญแจประกอบดวย ชิปและสายอากาศ สวนเครื่องอานขอมูล   
อารเอฟไอดีจะติดตั้งกับชุดสตารทของตวัรถ เม่ือมีการเสียบกุญแจในชองสตารท อุปกรณการตรวจสอบ
ในรถยนตจะอานคาหมายเลขรหัสกุญแจที่ถูกตอง ซ่ึงจะมีอยูเฉพาะภายในกุญแจดอกจริงเทานั้น 
กอนที่จะยอมใหระบบจุดเครื่องยนตพรอมทํางานทันทีที่มีการเสียบกุญแจ 
  ดวยลักษณะงานดานตางๆ ที่มีความหลากหลายแตกตางกันไป การนาํระบบอารเอฟไอดี
มาประยุกตใชจึงควรคํานึงถงึความเหมาะสมเปนสําคัญวา เม่ือนําระบบอารเอฟไอดีมาใชแลวจะ
คุมคากับการลงทุนหรือไม และจะนําระบบอารเอฟไอดีมาใชอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
 การประยุกตใชงานระบบอารเอฟไอดีในหองสมุด 
  หองสมุดเริ่มนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชประมาณปลาย ค.ศ. 1990 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือมาแทนที่ระบบบารโคดเดิม ดังเชน ในป ค.ศ. 1998 หองสมุดหลายแหงในอเมริกา
เหนือไดเริ่มนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง จากนั้น
ในป ค.ศ. 1999 หองสมุดตางๆ ในอเมริกาไดนําระบบอารเอฟไอดีมาติดตั้งเพ่ือใหบริการจริง เชน 
หองสมุดมหาวิทยาลัยร็อกกี้เฟลเลอร (Library of Rockefeller University) ในนิวยอรก และหองสมุด
ประชาชนแหงแรกที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใช คือ หองสมุดประชาชนฟารมิงตัน (Farmington 
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Community Library) ในรัฐมิชิแกน เปนตน (Singh; Brar; & Fong.  2006: 24; Ayre.  2009: 
Online) และ พิมลพรรณ เรพเพอร และ หทัยชนก วัฒนา (2546: 3) ไดกลาววา หองสมุดตางหันมา
พิจารณาเทคโนโลยีใหมที่จะใชแทนระบบบารโคด เพ่ือแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการทํางานกับ
ระบบบารโคด และเทคโนโลยีที่หองสมุดในตางประเทศไดนํามาใช คือ เทคโนโลยีอารเอฟไอดี ที่ชวย
ใหการทํางานของเจาหนาที่งายขึ้น และชวยใหผูใชไดรับความสะดวก รวดเร็วจากงานบริการมากขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับ ฮาลีย จาคอบเซน และ ร็อบกิน (Haley; Jacobsen; & Robkin.  2007: 8-11) ได
กลาววา เทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะชวยลดจํานวนบุคลากรที่ตองใชในการปฏิบัติงาน และประหยัด 
เวลาของเจาหนาที่ในงานใหบริการยืม-คืน งานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ รวมถงึชวยพัฒนาประสทิธิภาพ 
งานบริการใหผูใชสามารถยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง โดยไมตองเขาแถวรอรับบรกิาร
จากเจาหนาที่หองสมุด   
  ประเทศไทยเริม่มีการนําระบบอารเอฟไอดเีขามาใชงานในหองสมุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดดังกลาว คือ หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสติ) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั และ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร จากขอความขางตนสรุปไดวา วัตถุประสงคของการนํา 
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดแทนระบบบารโคดนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการและ
งานบริการของหองสมุด ไดแก การอํานวยความสะดวกใหผูใชในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ดวยตนเอง ประหยัดเวลาและลดภาระงานประจําของบรรณารกัษและเจาหนาที่หองสมุด รวมถึงการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาแทนที่ระบบบารโคดในอนาคต 
  ปจจุบันมีการนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชกับงานหองสมุดดานตางๆ ดังน้ี 
(Singh; Brar; & Fong.  2006: 26-27; Ward.  2007: 46-55; Yu.  2007: 59-61) 
   1.  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบอารเอฟไอดีสามารถบันทกึสถานะ  
การยืม-คืน และแหลงทีต่ั้งของทรัพยากรสารสนเทศทีอ่ยูในหองสมุดลงบนปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ของทรัพยากรสารสนเทศแตละรายการ เพ่ือชวยจัดการใหทรัพยากรสารสนเทศที่จําเปนมารวมกนั
อยูในปายระบอิุเล็กทรอนิกสเพียง 1 ปาย เปรียบเสมือนการรวมบารโคด และแถบแมเหล็กเขาไว
ดวยกัน ซ่ึง บอส (Boss.  2009: Online) ไดกลาวเพ่ิมเติมวา ปายระบุอิเลก็ทรอนกิสของหองสมุดจะ
เปนชนิดพาสซีฟ และขอมูลที่บันทึกลงในปายจะเปนเพียงหมายเลขรหัสของรายการทรัพยากร
สารสนเทศทีเ่ปนหมายเลขเดียวกบัหมายเลขบารโคด สวนขอมูลผูใชและขอมูลทรพัยากรสารสนเทศ  
ที่ถูกยืมจะบันทึกแยกไวในรายละเอียดการยืม-คืนในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ตามที่
คณะกรรมการเสรีภาพทางปญญา สมาคมหองสมุดอเมรกิัน ไดกําหนดไวในขอเสนอแนะการใช
เทคโนโลยีอารเอฟไอดีในป ค.ศ. 2006 วา หองสมุดตองไมใชระบบอารเอฟไอดีในการติดตาม     
ความเปนสวนตวัของผูใช และตองม่ันใจวาจะไมมีการนาํขอมูลสวนบคุคลของผูใชบนัทึกลงในปาย 
ระบุอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันปญหาสิทธิสวนบคุคลและความปลอดภัยของขอมูล 
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   การติดปายระบุอิเลก็ทรอนกิสกับทรัพยากรสารสนเทศ ควรพิจารณาถึงตําแหนงที่
จะติดปายเปนสําคัญ เพราะตําแหนงที่ตดิปายจะสงผลตอการอานขอมูลของเครื่องอานขอมูลในระบบ
อารเอฟไอดี เชน การติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสในตําแหนงเดียวกันอาจสงผลใหปายหนึ่งไปบังสัญญาณ
ปายอ่ืน ทําใหเครื่องอานขอมูลไมสามารถอานสัญญาณจากปายที่ถูกบังได และผูผลิต หรือผูแทน
จําหนายไดใหคําแนะนําการติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสวา ควรติดในระยะหางจากดานลางของตวัเลม
อยางนอย 3 น้ิว เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ เพราะชั้นวาง
หนังสือที่เปนโลหะอาจสงผลใหเกิดปญหาการรบกวนของสัญญาณ เปนตน นอกจากนี้ ในหองสมุด
สวนใหญจะไมติดปายระบอิุเล็กทรอนิกสกับทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดภายในครั้งเดียว แตจะเปน
ลักษณะการวางแผนทยอยติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสใหกับทรพัยากรสารสนเทศในแตละสวน ซ่ึงอาจ
ตองใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน เพ่ือที่จะใหทรพัยากรสารสนเทศสวนใหญไดรับการติดปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส  
   ฮาลีย จาคอบเซน และ ร็อบกิน (Haley; Jacobsen; & Robkin.  2007: 17) ได
กลาวเพิ่มเติมวา หองสมุดตางสนับสนุนการทํางานของทั้งระบบอารเอฟไอดีและระบบบารโคด และ
ยังคงที่จะรักษาระบบบารโคดไว เพราะนอกจากจะเปนสัญลักษณแทนเลขประจํารายการทรัพยากร
สารสนเทศแลว บารโคดยังเปนสวนสําคัญในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
ทั้งนี้เพราะหองสมุดบางแหงยังไมเปลีย่นเปนระบบอารเอฟไอดี การใชบารโคดจึงเปนเสมือนมาตรฐาน
กลางสําหรับงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
   2.  การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ 
ที่โตะบริการยมื-คืน จากเดิมที่ใชระบบบารโคด เจาหนาที่หองสมุดตองอานบารโคดของทรัพยากร
สารสนเทศครั้งละรายการ จากนั้นจึงนําทรพัยากรสารสนเทศแตละเลมไปลบสัญญาณรักษาความปลอดภัย 
และหากปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืมมีมาก เจาหนาที่หองสมุดตองใชเวลานานใน   
การอานบารโคด และลบสญัญาณรักษาความปลอดภยั แตในระบบอารเอฟไอดี เจาหนาที่หองสมุด
ไมจําเปนตองเปดทรัพยากรสารสนเทศครั้งละเลมเพ่ืออานรายการ เพราะการใชคลื่นความถีว่ิทยุใน
ระบบอารเอฟไอดี ชวยใหเจาหนาที่หองสมุดสามารถอานรายการทรัพยากรสารสนเทศไดครั้งละ
หลายรายการไปพรอมกับการปดสัญญาณรักษาความปลอดภัยในคราวเดียวกัน ทําใหประหยดัเวลา 
ผูใชที่ไมตองเขาแถวรอ และเจาหนาที่หองสมุดสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสทิธภิาพ 
   3.  การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง ระบบอารเอฟไอดีจะมี
เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองตดิตั้งไวใกลกับบริเวณโตะใหบริการยืม-คืน 
เพราะหากเกดิขอขัดของในการยืม ผูใชสามารถติดตอกับเจาหนาที่หองสมุดไดทันที ขั้นตอนการยืม 
ผูใชสามารถอานคําแนะนําที่หนาจอของเครื่องใหบริการยืมซ่ึงเปนระบบสัมผัส (Touch screen) 
จากนั้นผูใชตองระบุขอมูลของตนเองเขาสูระบบโดยใชบัตรสมาชิก แลวจึงนําหนังสือที่ตองการยืมไป
วางไวบนแผนรับสัญญาณ ระบบจะอานขอมูลของทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือตรวจสอบสิทธิการยมื 
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หนังสือที่ยืมจะถูกบันทึกลงไปในฐานขอมูลการยืม ระบบจะพิมพใบแสดงรายการยืมออกมา และ
ระบบรักษาความปลอดภัยของหนังสือจะปดสัญญาณรักษาความปลอดภัย เพ่ือไมใหประตูรักษา
ความปลอดภยัดัง  
   นอกจากนี้ หองสมุดจะติดตั้งเคร่ืองใหบริการรบัคืนทรพัยากรสารสนเทศอตัโนมัติ 
ไวภายนอกหองสมุด ในบริเวณที่สะดวกสําหรับผูใชเม่ือตองการคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาทําการ
ของหองสมุด เม่ือผูใชนําหนังสือมาคืน เครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติจะอานขอมูลจากปายทันที 
เพ่ือตรวจสอบขอมูลและเปลี่ยนสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบขอมูลพิเศษ เชน การจอง
หนังสือ เปนตน จากนั้นจึงปรับปรุงขอมูลการยืม-คืนของผูใชในฐานขอมูลทันที พรอมเปดสัญญาณ
รักษาความปลอดภัย และระบบจะพิมพใบแสดงรายการรับคืนออกมา โดยสรุป คือ เครื่องใหบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองนัน้ นอกจากจะอํานวยความสะดวกใหกับผูใชดานการประหยัด 
เวลาในการยืม-คืนแลว ยังชวยลดภาระงานประจําของเจาหนาที่หองสมุด ทําใหเจาหนาที่หองสมุด
สามารถพัฒนางานบริการอื่นใหเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
   4.  การตรวจสอบชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ เปนการตรวจสอบหมายเลขชั้นที่
เปนที่อยูของทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนําทรัพยากรสารสนเทศวางบนแผนตรวจสอบชั้นวาง 
(Sorting pad) ซ่ึงแผนตรวจสอบจะรับขอมูลจากปายระบุอิเล็กทรอนิกสทีต่ิดอยูกับทรัพยากรสารสนเทศ 
จากนั้นขอมูลที่ไดจะถูกสงไปแสดงผลยังหนาจอ เพ่ือแจงใหทราบวาทรพัยากรสารสนเทศนั้นอยูที่ชัน้ใด 
และเครื่องตรวจสอบชั้นวางจะแยกทรพัยากรสารสนเทศออกไปตามทีอ่ยูของแตละรายการ เพ่ือชวยให
เจาหนาที่หองสมุดสามารถนําทรัพยากรสารสนเทศกลบัไปเรยีงบนชัน้ไดอยางถกูตองและรวดเร็ว 
   5.  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ ระบบอารเอฟไอดีสามารถนําเครื่องอาน
สัญญาณความถี่วิทยุแบบมีดามจับมาใชในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น โดยไมจําเปนตอง
เปดหนังสือเพ่ืออานสัญญาณทีละเลม วิธีการสํารวจ คือ การนําเครื่องอานขอมูลไปอานทรัพยากร
สารสนเทศที่อยูบนชั้น เครื่องอานขอมูลจะทําหนาที่จายสัญญาณไปยังปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
จากนั้นขอมูลที่อยูในปายจะถูกสงกลบัมายังเครื่องอานขอมูลเพ่ือตรวจสอบ หากพบความผิดปกติ 
เชน ทรัพยากรสารสนเทศวางอยูผิดตําแหนง เปนตน เครื่องอานขอมูลจะสงขอความ หรือสัญญาณ
เตือนใหเจาหนาที่หองสมุดทราบ ระยะเวลาในการอานขอมูลขึ้นอยูกบัขนาดของหนวยความจํา และ
ความเร็วของเครื่องอานขอมูล โดยความเร็วเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2-20 เลมตอวินาที (พิมลพรรณ เรพเพอร; 
และ หทัยชนก วัฒนา.  2546: 8) ดังน้ัน ระบบอารเอฟไอดีจึงชวยใหการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
รวดเร็วขึ้นและสามารถทําไดบอยครั้ง 
   6.  การจัดการชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนําเครื่องอานขอมูลแบบมี 
ดามจับมาชวยจัดการชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงมีวิธีการเดียวกันกับการสาํรวจทรัพยากร
สารสนเทศ เม่ือเครื่องอานขอมูลสงสัญญาณแจงใหทราบวา ทรัพยากรสารสนเทศนั้นอยูผิดที่ 
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เจาหนาที่หองสมุดจะดึงทรัพยากรสารสนเทศนั้นออกมา และนํากลบัไปเรียงไวบนชั้นที่ถูกตอง   
เพ่ือลดปญหาทรัพยากรสารสนเทศอยูผิดที่ และปญหาผูใชหาทรัพยากรสารสนเทศไมพบ 
   7.  ประตูรักษาความปลอดภัย เปนระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย
ใหกับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด กลาวคือ หากผูใชนําทรัพยากรสารสนเทศที่ไมผานระบบ
การยืมที่ถูกตองออกไปนอกหองสมุด เม่ือผูใชเดินผานประตูรักษาความปลอดภัยซ่ึงจะวางกั้นไวที่
ทางออกของหองสมุด ประตูจะสงสัญญาณ หรือเสียงเพ่ือแจงใหเจาหนาที่หองสมุดทราบวาพบสิ่ง
ผิดปกติ จากนั้นเจาหนาที่หองสมุดจึงเขามาตรวจสอบเพิ่มเติมวาเปนเพราะเหตุใด และเม่ือทราบ
สาเหตุแลวจึงจะดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม ประโยชนของระบบรกัษาความปลอดภัยน้ีจะ
ชวยลดการสญูหายของทรพัยากรสารสนเทศในหองสมุด 
  หองสมุดที่นําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชตางคํานึงถึงงบประมาณ ประโยชนและ
ความจําเปนของงานเปนสําคัญ ดังน้ัน จึงพบวาหองสมุดอาจนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับบางงานที่
สาํคัญกอน เชน การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
การสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน จากนั้นจึงเริ่มขยายการใชงาน
ระบบอารเอฟไอดีในสวนงานอ่ืนตอไป นอกจากนี้ หองสมุดที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชตางให
ความสําคัญกบัการเตรียมความพรอมของหองสมุดในดานตางๆ กอนจะเร่ิมใชงานระบบอารเอฟไอดี 
ดังน้ี (Haley; Jacobsen; & Robkin.  2007: 13-15, 102) 
   1.  การตัดสินใจเลือกผูผลติ หรือผูแทนจําหนาย ควรพจิารณาจากผูผลิต ผูแทน
จําหนายที่มีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มีความเชี่ยวชาญและความสามารถ      
ในการแกไขปญหาระบบ และสามารถตอบสนองความตองการใชระบบอารเอฟไอดีในแตละสวนงาน
ของหองสมุดไดเปนอยางดี โดยหองสมุดสามารถเลือกซื้อปายระบุอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานขอมูล 
เครื่องใหบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง รวมถึงซอฟตแวรระบบอารเอฟไอดีจาก
ผูผลิต ผูแทนจําหนายตางกันได เพราะจะชวยใหหองสมุดสามารถควบคุมระบบอารเอฟไอดีที่จะ
นํามาใชใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด แตขอจํากัดของวิธีการนี้ คือ หองสมุดตองติดตอกับผูผลติ 
ผูแทนจําหนายหลายแหงจึงจะไดระบบอารเอฟไอดีที่ทํางานเขากันไดดีทั้งระบบ และอีกวธิีการหนึ่ง 
คือ การเลือกผูผลิต ผูแทนจําหนายเพียงแหงเดียวใหจัดหาอารเอฟไอดีทั้งระบบสาํหรับหองสมุด 
ขอดีของวิธีการนี้จะชวยใหหองสมุดไมตองติดตอกับผูผลิต ผูแทนจาํหนายจากหลายแหง แต
ขอจํากัด คือ หองสมุดมีทางเลือกนอยที่จะคัดเลือกผลติภัณฑ และหากในอนาคตมทีางเลือกใหม  
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอารเอฟไอดี จะเปนเรื่องที่ตองนํามาพิจารณาหากหองสมุด
ตองการเปลี่ยนผูผลิต ผูแทนจําหนายใหม 
   2.  การบํารุงรกัษาระบบ ควรพิจารณาคาใชจายในการบาํรงุรักษาระบบทั้งในสวน
ฮารดแวรและซอฟตแวรใหอยูในรายจายประจําปของหองสมุด ซ่ึงอาจแตกตางกนัไปตามขอตกลง
ระหวางหองสมุดกับผูผลิต ผูแทนจําหนาย เชน ผูขายอาจรวมคาบํารุงรักษาของปแรกอยูในราคา
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ตอนจัดซื้อระบบ และเตรียมที่จะคงราคาคาบํารุงรักษาระบบไวอยางนอย 5 ป หรือผูผลิต ผูแทน
จําหนายบางแหงอาจใชวิธกีารคํานวณจากอัตรารอยละซึ่งอาจสูงถึงรอยละ 18 ของราคาซื้อ หรือ
ราคาอุปกรณในสวนตางๆ เปนตน 
   3.  การใหความรูกับบุคลากรและผูใช เม่ือนําระบบอารเอฟไอดีมาติดตั้ง เปนเรื่อง
สําคัญที่หองสมุดควรใหความรูกับทั้งบุคลากรและผูใชถงึความหมาย ประโยชน ขอจํากัด และการนาํ
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูในเร่ืองสิทธสิวนบคุคล ความปลอดภัย
ของขอมูล และขอพึงระวังในการใชระบบอารเอฟไอดีใหกับผูใช เพ่ือใหผูใชเกิดความระมัดระวังและ
สามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นได 
  การใหความสาํคัญกับการเตรียมความพรอมของหองสมุดที่จะนําระบบอารเอฟไอดีมา
ใช จะชวยใหหองสมุดสามารถบริหารจัดการในเรื่องการวางแผน งบประมาณ และการสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางหองสมุดและผูใช เพ่ือใหการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชระบบอารเอฟไอดีในอนาคต 
     
  ประโยชนของระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมุด 
  จากการศึกษาการนําระบบอารเอฟไอดีไปประยุกตใชกับงานดานตางๆ ดังที่ไดกลาว
ไวขางตน สามารถสรุปจุดเดนของระบบอารเอฟไอดีไดวา เปนระบบที่รองรับความตองการบางอยาง
ที่ระบบบารโคดไมสามารถตอบสนองได เชน ระบบอารเอฟไอดีสามารถอานและบนัทึกขอมูลที่อยู
บนปายระบุอิเล็กทรอนิกสได อีกทั้งระบบอารเอฟไอดีสามารถอานขอมูลจากปายระบุอิเล็กทรอนกิส
ไดหลายๆ ปาย ดวยความเรว็สูงแบบไรสัมผัส สามารถอานไดแมในขณะวัตถุเคลื่อนที่ มีระยะการรับสง
ขอมูลระหวางปายระบุอิเล็กทรอนิกสและเครื่องอานขอมูลในระยะไกล ตลอดจนสามารถทนตอการกระทบ
กระแทก แรงสัน่สะเทือน และความเปยกชืน้ได เปนตน ดวยจุดเดนดังกลาว ทําใหระบบอารเอฟไอดี
สามารถนําไปใชประโยชนในงานหองสมุด ดังน้ี 
   1.  ประหยัดเวลาในการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ระบบอารเอฟไอดี
สามารถชวยเจาหนาที่หองสมุดประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการใหบริการยืมคืน เพราะระบบอารเอฟไอดี
ใชคลื่นความถี่วิทยใุนการทํางาน เจาหนาที่หองสมุดสามารถอานขอมูลจากปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ของหนังสือหลายเลมพรอมกัน ดวยความเร็วที่มากกวาระบบบารโคด (Boss.  2009: Online) พรอม
กับการปดสัญญาณรักษาความปลอดภัยในคราวเดียวกัน ชวยใหผูใชไมตองรอแถวนานเมื่อมารับ
บริการ และเจาหนาที่หองสมุดสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2.  ผูใชสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดดวยตนเอง โดยนําทรัพยากร
สารสนเทศที่ตองการยืมไปยังเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง ปฏิบัติตาม
คําแนะนําและขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอของเครื่องใหบริการ จากนั้นเครื่องจะดําเนินการยืม  
พรอมปดสัญญาณรักษาความปลอดภัยทันที หรือหากผูใชตองการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชไม
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จําเปนตองรอหองสมุดเปดทําการ หรือเขาหองสมุดเพียงเพื่อคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพราะผูใช
สามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศผานเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติที่เปด
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง แมในขณะที่หองสมุดปดทําการ ซ่ึงกระบวนการยมื-คืนดังกลาว เปนวิธทีี่
งายและไมซับซอน ผูใชจึงมีอิสระในการใชบริการ และชวยประหยัดเวลาใหกับเจาหนาที่หองสมุด ทํา
ใหเจาหนาที่หองสมุดนําเวลาไปปรับปรุงพัฒนางานบริการดานอ่ืนไดมากขึ้น 
   3.  ประหยัดเวลาในการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ ระบบอารเอฟไอดีชวยเจาหนาที ่
หองสมุดสํารวจทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นไดรวดเร็วขึ้น โดยไมจําเปนตองหยิบออกมาจากชั้น 
เพราะเมื่อเจาหนาที่หองสมุดถือเครื่องอานขอมูลเดินไปตามชั้น จะทราบไดทันทีวาทรัพยากรสารสนเทศนั้น
อยูถูกตําแหนงตามลําดับเลขเรียกหนังสือหรือไม หรือมีทรัพยากรสารสนเทศใดบางที่หายไปจากชั้น 
วิธีการดังกลาวทาํใหการสาํรวจชัน้วางทรัพยากรสารสนเทศทาํไดงาย และบอยครั้งตามความตองการ เปน
การตรวจสอบและปรับปรุงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ สามารถลดปญหาการหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ไมพบ และปญหาทรัพยากรสารสนเทศอยูผิดที่ไดเปนอยางดี 
   4.  ประหยัดเวลาในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือผูใชคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ผานเครื่องใหบริการรบัคืนทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติ เครื่องจะคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศไปตาม
ประเภทโดยอตัโนมตัิ เจาหนาที่หองสมุดจึงประหยัดเวลาในการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ ทาํให
การเก็บทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นเปนไปอยางรวดเร็ว 
   5.  มีความนาเชื่อถือดานความปลอดภัย ผูจําหนายระบบอารเอฟไอดี หลายแหง
อางวา อารเอฟไอดีมีระบบรักษาความปลอดภัยทรัพยากรสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือสูงแตยังไม
ปรากฏขอมูล หรือเอกสารทางสถิติใดที่สามารถนํามาสนับสนุนการอางถึงดังกลาว (Boss.  2009: 
Online) อยางไรกต็าม ระบบอารเอฟไอดสีามารถแจงใหเจาหนาที่หองสมุดทราบไดทันทีวา ในขณะน้ี
ทรัพยากรสารสนเทศรายการใดที่ถูกยืมออกจากหองสมุด หรือทรัพยากรสารสนเทศใดที่ผูใชนําออก
จากหองสมุดโดยไมผานกระบวนการยืมที่ถูกตอง รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศทีห่ายไปจากชั้นวาง 
ทําใหเจาหนาที่หองสมุดสามารถแกไขปญหา หรือดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายได
ทันท ี
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของหองสมุดโดยรวม ระบบอารเอฟไอดีชวยให
เจาหนาที่หองสมุดประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทํางาน ทําใหเจาหนาที่หองสมุดทํางานไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผูใชยังไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเปนอิสระซึ่งชวยสราง  
ความพึงพอใจใหผูใชไดเปนอยางดี 
   7.  ปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดีมีอายุการใชงานนานกวาบารโคด 
ผูจําหนายระบบอารเอฟไอดีสวนใหญอางวา ปายระบุอิเล็กทรอนิกส 1 ชิ้น สามารถผานการใชงาน
ยืม-คืนอยางนอยที่สุด 100,000 ครั้ง กอนจะถึงเวลาทีต่องเปลี่ยนเปนชิ้นใหม ทั้งน้ี เพราะปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสมีความคงทนตอสภาพแวดลอมไดดีกวาบารโคด 
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  จากขอความขางตนสรุปไดวา การนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานหองสมุด 
มีประโยชนสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกใหกับผูใชใหไดรับบรกิารที่สะดวก รวดเร็วและตรงกับ
ความตองการ นอกจากนี้ยังชวยลดภาระงานประจําของเจาหนาที่หองสมุด และนําเวลาที่มีไปพัฒนา
งานหองสมุดดานอ่ืนใหเกิดประสิทธิภาพได 
 
 ขอจํากัดของระบบอารเอฟไอดีในงานหองสมุด 
  ปจจุบันถึงแมจะมีการนําระบบอารเอฟไอดีเขามาประยกุตใชในการทาํงานดานตางๆ 
แตเน่ืองจากอารเอฟไอดียังเปนเทคโนโลยีใหม และยังตองศึกษาพฒันาอีกมาก ขอจํากัดที่เห็นได
ชัดเจน คือ เรื่องราคา ดังที่ สํานักงาน กทช. และ ศูนยเนคเทค (2549: 12-13) ไดระบุวา ขอจํากัด
ของระบบอารเอฟไอดีในปจจุบัน คือ ราคาที่สูงเม่ือเทียบกับบารโคด เน่ืองจากอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยี
ใหม ซ่ึงราคาเปนปจจัยสําคัญที่สดุในการยอมรับของตลาดที่จะนํามาลงทุน แตมีการคาดการณวา 
หากมีจํานวนผูใชเพ่ิมขึ้น และมีการกําหนดมาตรฐานทีช่ัดเจนจะทําใหราคาของปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องอานขอมูลและอุปกรณอ่ืนๆ ของระบบอารเอฟไอดีมีราคาต่ําลง นอกจากนี้ ธวัช วราไชย 
(2551: ออนไลน) ไดสรุปเพ่ิมเติมถึงขอจํากัดทั่วไปของระบบอารเอฟไอดี ดังน้ี 
   1.  ความถีท่ี่ใชงานของระบบอารเอฟไอดีพบวา ระบบอารเอฟไอดีไมสามารถใช
งานขามระบบความถี่ได ดังน้ัน รานคาปลกี หรือโรงงานที่ใชระบบอารเอฟไอดีเพ่ือตรวจสอบขอมูล
สินคาจะไมสามารถตรวจสอบไดดีนักเม่ือสินคาอยูนอกเขตคลื่นวิทยุ อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีและ
คลื่นความถี่ทีใ่ชรับสัญญาณที่เปนยานความถี่สูงยิ่งในแตละประเทศมีความแตกตางกันมาก และใน
บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส และโปแลนด เปนตน ยังคงสงวนคลื่นความถี่ไวสําหรับกิจการทางทหารและ
ความมั่นคงเทานั้น นอกจากนี้คลื่นความถีว่ิทยทุี่ใชในการรับสงขอมูลของระบบอารเอฟไอดีตองอยูภายใต
การควบคุมของหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใชยานความถี่ ทําใหการเลือกใชปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีความสามารถในการสงสญัญาณไดดีถูกจํากัดลง และการใชความถี่ที่ต่ําจะมีผลทําใหถูกรบกวน
จากคลื่นวิทยใุกลเคยีงไดงาย ดังน้ัน จึงมีการหาวิธีแกไขปญหา โดยพยายามสรางเครื่องอานขอมูล 
ที่สามารถอานขอมูล และแปลสัญญาณจากอารเอฟไอดีของคลื่นที่แตกตางกันและในสิ่งแวดลอมที่
ตางกันได 
   2.  มาตรฐานของระบบอารเอฟไอดีพบวา ผูผลิตระบบอารเอฟไอดีในปจจุบันตาง
มีมาตรฐานเปนของตนเองทั้งความถี่ทีใ่ชงาน หรือโปรโตคอล (Protocol) ทําใหไมสามารถนําปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสของผูผลติตางแหงมาใชรวมกันได 
   3.  วัสดุที่นําปายระบุอิเล็กทรอนิกสไปตดิตั้งพบวา คลื่นความถีว่ิทยุมีคุณสมบัติ     
การสะทอนกลบั (Reflection) การแพรกระจายคลื่น (Diffraction) การหกัเห (Refraction) การแทรกสอด
ของคลื่น (Interference) ทําใหคลื่นที่สงออกไปจะสะทอนกลบัเม่ือกระทบโลหะ และคลื่นความถี่จะถูก
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ดูดซับดวยน้ํา ทําใหผลิตภัณฑบางอยาง เชน ผลิตภัณฑที่มีนํ้าบรรจุอยูสูง ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ 
เปนตน ไมสามารถนํามาติดปายระบุอิเลก็ทรอนิกสได 
   4.  สิทธสิวนบุคคลพบวา ขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลประจําตวัผูใช ประวตั ิ
การรักษาทางการแพทย หรือประวตัิการซือ้สินคาทีถ่กูบนัทึกลงในปายระบุอิเล็กทรอนิกส เม่ือเคร่ืองอาน
ขอมูลอานปายระบุอิเล็กทรอนิกสจะทําใหขอมูลดังกลาวนั้นถูกเปดเผย ความกาวหนาของเทคโนโลยี
ทําใหสิทธิสวนบุคคลถูกละเมิด อันอาจกอใหเกิดปญหาอ่ืนตามมาไดงาย 
   5.  ความปลอดภัยของขอมูลพบวา การปลอมแปลงขอมูลจากปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ในระบบอารเอฟไอดีทําไดงาย เพียงมีเครื่องอานขอมูลและเครื่องเขยีนขอมูลลงบนบตัรสมารทการด
ก็สามารถปลอมแปลงขอมูลสวนบุคคลไดทันที 
  จากขอจํากัดทั่วไปของระบบอารเอฟไอดีทําใหหนวยงานหรือองคการตางๆ ที่ตองการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใช ตองพิจารณาถึงการเตรียมความพรอมในดานตางๆ และผลกระทบ 
ตอการใชงาน เชนเดียวกับหองสมุดที่นําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใช ซ่ึง บอส  ฮาลีย จาคอบเซน 
และ ร็อบกิน (Boss.  2009: Online; Haley; Jacobsen; & Robkin.  2007: 11-20) ไดกลาวถึง
ขอจํากัดของระบบอารเอฟไอดีที่ใชกับงานหองสมุดสามารถสรปุได ดังน้ี 
   1.  ปายระบุอิเล็กทรอนิกส มักมีขนาดใหญและเปนที่สงัเกต จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
ถูกดึงออกไดงาย ดังน้ัน ผูผลิตจึงพยายามพัฒนาและปรับปรุงใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็กลง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ปายระบุอิเล็กทรอนิกสยังมีขอจํากัดเรื่องคุณภาพ ในการผลิต
ปายแตละครั้งจะมีการประเมินความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิต ซึ่งควรอยูในอัตราไมเกิน 
รอยละสองของจํานวนการผลิต ดังน้ัน ทางผูผลิตจะเพิ่มปายระบุอิเล็กทรอนิกสไวสําหรับเผื่อการเสีย 
หรือชํารุดไวในแตละมวน 
   2.  ปญหาของเครื่องเซ็นเซอรตรงทางออก (Exit sensor) พบวา เครื่องเซ็นเซอร
ตรงทางออกจะทํางานไดมีประสิทธิภาพตอเม่ือเสาอากาศที่อยูในปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีขนาดใหญ 
หรือทางออกควรมีขนาด 36-42 น้ิว ซ่ึงเปนระยะที่เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องเซ็นเซอร 
   3.  ปญหาเรื่องการสงสัญญาณพบวา หากมีการนาํกระดาษฟอยลมาหุมทรัพยากร 
สารสนเทศทีต่ิดปายระบุอิเล็กทรอนิกสประมาณ 2-3 ชั้น จะเกิดการสกัดสัญญาณขึ้น เชนเดียวกับ
การนําหนังสือที่มีปายระบุอิเล็กทรอนิกสจํานวน 2 เลม มาวางทับกันในตําแหนงที่ปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ของหนังสือทั้งสองเลมน้ันอยูในตําแหนงเดียวกัน จะทําใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสปายหนึ่งไปบังสัญญาณ 
ของอีกปายหน่ึง และเกิดการยกเลิกสัญญาณขึ้น เปนผลใหประตูรักษาความปลอดภัยไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาทรัพยากรสารสนเทศนั้นไดผานการยืมอยางถูกตองหรือไม 
   4.  ราคาสูง เน่ืองจากระบบอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีใหมที่กําลังพัฒนา ดังน้ัน 
จึงทําใหระบบอารเอฟไอดีมีราคาสูงเม่ือเทียบกับระบบบารโคด ดังขอมูลเม่ือกลางป ค.ศ. 2009 ระบุ
วา ราคาปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดีมีราคาประมาณ 0.50 ดอลลารสหรัฐ ตอ 1 ชิ้น และ
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หองสมุดเห็นวาหากนําระบบอารเอฟไอดีมาใช สวนที่มีคาใชจายสูงที่สดุ คือ คาปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ดังน้ัน เรื่องราคาจึงเปนประเด็นสําคัญที่หองสมุดควรพิจารณา หากตองการนําระบบอารเอฟไอดี  
มาใช เพราะไมใชแคเพียงเรื่องราคาของระบบ หากยังตองพิจารณาถึงคาใชจายเมื่อตองเปลี่ยนจาก
ระบบบารโคดไปยังระบบอารเอฟไอดี 
   5.  มาตรฐานของระบบอารเอฟไอดีที่ใชในหองสมุด ยังไมมีมาตรฐานชัดเจน 
เพราะการกําหนดมาตรฐานสําหรับเทคโนโลยีใหมยังตองอาศัยระยะเวลา ดังน้ัน ในระหวางนี้จึงเกิด
ชองวางระหวางมาตรฐานของอารเอฟไอดี และผลิตภัณฑของอารเอฟไอดี คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณจากผูขายที่แตกตางกัน ไมสามารถนํามาใชงานรวมกันไดแมวาจะผลิตจากแหลงเดียวกัน 
ทั้งน้ีเปนเพราะรูปแบบการเขารหัสขอมูล และซอฟตแวรของแตละผูผลิตมีความแตกตางกัน การที่
หองสมุดจะเปลี่ยนระบบอารเอฟไอดีจากผูผลิต ผูแทนจําหนายเดิมไปใชระบบอารเอฟไอดีจากผูผลิต 
ผูแทนจําหนายแหงใหม จําเปนตองเปลี่ยนซอฟตแวรใหมทั้งหมด ดังน้ัน มาตรฐานจึงเปนเรื่องสําคัญ
ที่ตองเรงพัฒนา เพ่ือใหปายระบุอิเล็กทรอนิกส อุปกรณและซอฟตแวรระบบอารเอฟไอดีจากผูผลิต
ตางกันสามารถทํางานเขากนัได 
     6.  ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลพบวา อาจมีการใชเครื่องอานขอมูล
จากปายระบุอิเล็กทรอนิกสทีอ่ยูบนบัตรสมาชิกของผูใช หรือจากปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ติดไวที่ทรัพยากร 
สารสนเทศ ทาํใหทราบขอมูลสวนบคุคลของผูใช หรือขอมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรสารสนเทศนั้น 
  จากขอจํากัดขางตนของระบบอารเอฟไอดี ทําใหหองสมุดที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใช
ตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงปญหาทีอ่าจพบไดในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องราคาที่สูงและมาตรฐาน
ของระบบอารเอฟไอดีที่ยังตองอาศัยระยะเวลาในการพฒันา 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยในตางประเทศ พบงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการนําระบบ
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานหองสมุด ธุรกิจ และอุตสาหกรรมตางๆ เชน ออนเดอโก (Onderko.  
2004: Online) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของปายระบุอิเล็กทรอนิกสในระบบอารเอฟไอดีทีใ่ชกบั
บรรจุภัณฑเน้ือววัแชเย็นและเน้ือววัแชแขง็ งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการสํารวจความเปนไปไดในการนาํระบบ
อารเอฟไอดีมาใชในการจัดการบรรจุภัณฑเน้ือสด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประเมินผลการสื่อสารขอมูล
ของระบบอารเอฟไอดีในบรรจุภัณฑเน้ือสดที่มีอุณหภูมิแตกตางกัน ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยนํา
บรรจุภัณฑเน้ือสดมาแชเย็นและแชแข็ง เพ่ือจําลองสภาพการจัดเก็บที่แตกตางกัน จากนั้นจึงนํา
บรรจุภัณฑเน้ือสดทั้งแบบแชเย็นและแบบแชแข็งมาทดสอบ เพ่ือประเมินยานความถี่ของระบบ   
อารเอฟไอดีที่ใชในการอานบรรจุภัณฑ ผลการศึกษาพบวา การสงผานขอมูลระหวางระบบอารเอฟไอดี 
และบรรจุภัณฑทั้งแบบแชเย็นและแบบแชแข็ง ในยานความถี่ 13.56 MHz ไมพบการสูญหายของขอมูล 
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สวนการสงผานขอมูลในยานความถี่ 915 MHz สามารถทําไดกบับรรจุภัณฑแบบแชแข็ง แตเม่ือ
นํามาใชกับบรรจุภัณฑแบบแชเย็นจะพบการสูญหายของขอมูล 
  ทาเซลา (Tazelaar.  2004: Online) ไดศึกษาเรื่องการวางตําแหนงของปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส และประเภทของผลิตภัณฑที่มีผลตอการอานขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบอารเอฟไอดี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาผลความแตกตางของประเภทผลติภัณฑ และตําแหนง
การวางปายระบุอิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑที่อยูในแทนวางสินคา ที่มีผลตอความสามารถในการอาน
ขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนิกสในระบบอารเอฟไอดี ผูวจัิยไดทําการทดลองทีย่านความถี่ 915 MHz โดย
นําปายระบุอิเล็กทรอนิกสไปติดไวที่บรรจุภัณฑในตําแหนงที่แตกตางกัน เชน ดานใน ดานนอก 
ดานหนา ดานบน และดานลาง เปนตน และนําไปติดไวบนผลิตภัณฑที่มีประเภทแตกตางกัน เชน 
โฟม ขาว ขวดเปลา และขวดที่มีนํ้า เปนตน ผลการศึกษาพบวา ตําแหนงการวางปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
และประเภทของผลิตภัณฑมีผลตอความสามารถในการอานขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนิกส คือ 
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ และผลิตภัณฑที่มีลกัษณะเปนน้ําจะมีผลในเชิงลบตอความสามารถ
ในการอานขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนกิส การวางตาํแหนงปายระบุอิเล็กทรอนกิสดานใน และ
ดานลางของบรรจุภัณฑในสนิคาทกุประเภทจะมีผลใหไมสามารถอานขอมูลของปายระบุอิเล็กทรอนกิส
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  มัทธา (Matta.  2008: Online) ไดศึกษาการคาดการณการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช
ในหวงโซอุปทาน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในองคกร 
ปจจัยที่ถกูนํามาศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้มี 4 ปจจัย ไดแก การสนับสนนุจากผูบริหารระดับสูง แรงกดดัน
จากภายนอก การวิเคราะหคาใชจาย และขนาดขององคกร เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม
ซ่ึงจะถูกสงไปยังกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารขององคกร ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากผูบริหาร
ระดับสูง และแรงกดดันจากภายนอกมีผลตอการนําระบบอารเอฟไอดมีาใชในองคกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิคาใชจายมีผลเพียงเลก็นอยตอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในองคกร และขนาดขององคกร
ไมมีผลตอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในองคกร 
  ตอง (Tong.  2009: Online) ไดศึกษาเรื่องระบบอารเอฟไอดีสําหรับหองสมุด โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อออกแบบระบบอารเอฟไอดีที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานบริการในหองสมุด ผูวิจัยได
ศึกษาการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชกับงานบริการในหองสมุดรัน รัน ชอว (Run Run Shaw) 
ซ่ึงเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในฮองกง ผลการศึกษาพบวา เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยตนเองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังพบปญหาบางประการ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรขัดของและหยุดใหบริการ เครื่องใหบริการยืมทํางานชา เน่ืองจากในขณะนั้นมีจํานวน
ผูใชใชบริการเครือขายมากจนทําใหเกิดปญหาจราจรทางเครือขายขึ้น  
  จากงานวิจัยในตางประเทศขางตนสรุปไดวา ตัวอยางการศึกษาเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ในหองสมุดจะเปนหัวขอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานบริการ สําหรับการศกึษาเทคโนโลยี
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อารเอฟไอดีในดานธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ จะเปนลักษณะการใหความสําคัญกับหัวขอการสื่อสาร
ในระบบอารเอฟไอดี เชน ยานความถี่ การรับ-สงขอมูลระหวางปายระบุอิเล็กทรอนิกส และเครื่องอาน
ขอมูลในระบบอารเอฟไอดี ประเภทของผลิตภัณฑที่มีผลตอการรับ-สงขอมูล เปนตน นอกจากนี้ ยัง
มีงานวิจัยที่กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในองคกรซึ่งจะเปนประโยชนตอ
องคกรที่ตองการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในอนาคต 
  
 งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยในประเทศยงัไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําระบบ 
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชในหองสมุดโดยตรง แตพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอารเอฟไอดีในดาน  
การนํามาประยุกตใชกบังานดานตางๆ ดังน้ี 
   ยงยทุธ หาญธารีรักษ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาวิธีการนาํเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชใน
ภาคปศุสตัวของประเทศไทย ดวยการเกบ็ขอมูลทตุิยภูมิ และแบบสอบถามจากการสัมภาษณ กลุม
ตัวอยาง คือ ผูที่ไดนําอารเอฟไอดีมาใชจริง ปจจัยที่มีผลตอการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในภาคปศุสัตว 
ผลการศึกษาพบวา มีฟารมที่นําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาใชงานจริงเพียงหนึ่งแหง คือ ฟารมเลี้ยง
สุกรแมพันธุ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุน ลดความผิดพลาดที่เกดิจากคนงาน และลดความเครียด
ของแมสุกรเม่ือเกิดความหิว ดวยการใชงานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีในระบบปอนอาหารอัตโนมัติ แต
โดยทัว่ไปแลวการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชจริงในภาคปศุสตัวยังไมแพรหลาย เน่ืองจากอารเอฟไอดี
เปนเทคโนโลยีใหมซ่ึงมีราคาสูง และยังไมมีการนําไปใชอยางตอเน่ืองในวงจรหวงโซเน้ือสัตวจริง ทํา
ใหผูประกอบการบางสวนยังไมแนใจวาอารเอฟไอดีจะชวยลดตนทุนการผลิตไดจริงหรือไม จึงทําให
ลังเลที่จะนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชงาน 
  สมเกียรติ ชอเหมือน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงใชการชี้เฉพาะดวยคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชงานและ
พัฒนาระบบอารเอฟไอดีบนพีดีเอ (Personal Digital Assistant: PDA) ที่ใหบริการนําเสนอรายละเอียด
ของวัตถใุนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของนักทองเที่ยว การออกแบบและพัฒนาระบบแบงออกเปน 2 สวน 
คือ สวนของมิดเดิลแวร (Middle ware) ทาํหนาที่ตรวจสอบหมายเลขจากปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ติด
กับวตัถุ และเขียนคาในปายระบุอิเล็กทรอนิกส หรืออานคาจากปายระบุอิเล็กทรอนิกส แลวเชื่อมโยง
กับระบบของพิพิธภัณฑ ตามหลักการทํางาน ดังนี้ (1) การขึ้นทะเบยีนวัตถุ (2) การจัดแสดงวัตถุเขา
พิพิธภัณฑ (3) การเยี่ยมชมของผูเขาชม โดยแสดงรายละเอียดของวัตถุกลับมายงัหนาจอ สวนที่สอง 
คือ สวนของเว็บ แอพพลิเคชัน (Web application) ที่ใชประมวลผลบนเครื่องแมขาย เพ่ือรองรับการติดตอ
จากมิดเดิลแวร การจัดการเบื้องตนของพิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวา การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
ไปใชในงานดานพิพิธภัณฑ สามารถนําปายระบุอิเล็กทรอนิกสของอารเอฟไอดีมาตดิไวกับวตัถทุี่จัดแสดง 
และใหบริการนักทองเที่ยวผานระบบเครือขายไดน้ัน สิ่งทีจํ่าเปน คือ การจัดเกบ็ขอมูลที่ถูกตอง เพ่ือให
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นักทองเที่ยวแตละเชื้อชาติ ภาษา ไดรับความรูและเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของไทย แกนักทองเที่ยว 
แตปญหาที่พบในระหวางพัฒนาระบบ ไดแก ชวงเวลาในการเขียน หรืออานปายระบุอิเล็กทรอนกิส
จะมีการชนกัน ดังน้ัน ในชวงเวลาที่จะเขยีนหรืออาน ควรเลือกปายระบุอิเล็กทรอนิกสปายใดปาย
หน่ึงกอน หรืออาจจัดลําดับการเขียน หรืออานในชวงเวลานั้น นอกจากนี้ การจัดการขอมูลที่มี
จํานวนมาก หรือขอมูลที่มีภาษาแตกตางกัน จําเปนตองมีความรูในเรื่องนั้นและภาษานั้นเปนอยางดี 
เพ่ือใหขอมูลที่นํามาใชมีประโยชนและนาสนใจ 
  สิริวัจนา แกวผนึก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการปองกัน 
การชนกันของขอมูลในระบบอารเอฟไอดี โดยศึกษาถึงปญหาในการระบุปายระบุอิเล็กทรอนิกส มี
การปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพของอีพีซี คลาส 1 เจเนอเรชัน 2 (EPC Class 1 Generation 2) 
ซ่ึงใชโปรโตคอลแบบสล็อต อโลฮา (Slotted ALOHA) โดยลดระยะเวลาในการระบุปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ใหนอยลง วิธกีาร คือ หากมีการชนกันเกิดขึ้นในสล็อต เครื่องอานขอมูลจะสงคํารองขอในรอบถัดไป
เฉพาะสล็อตที่เกิดการชนกันเทานั้น จากการศึกษาพบวา โปรโตคอลในตระกูลของปายระบุอิเล็กทรอนิกส
แบบสล็อต อโลฮา จะใชการสุมคาตวัเลขขึน้มาเพื่อสงไอดี (Identification : ID) ไปในสลอ็ตที่กําหนดขึ้น
โดยเครื่องอานขอมูล หากจาํนวนปายระบอิุเล็กทรอนิกสมีมากกวา 1 และสงขอมูลไปในสล็อตเดียวกัน
ในเวลาพรอมกัน จะทําใหเกิดการชนกันเกิดขึ้น โดยทั่วไปวธิีการแกไขปญหาของโปรโตคอลแบบนี้ 
คือ ทําการสงใหมในรอบตอไป แตสล็อต อโลฮา จะเปนการปรบัปรงุประสิทธิภาพโดยการเลือกเฉพาะ
สล็อตทีเ่กิดการชนกนัเทานัน้ที่จะสงใหมในรอบถัดไป ลกัษณะการคนหาปายระบุอิเล็กทรอนิกส ของ
โปรโตคอลจะเปนไปตามโครงสรางแบบตนไม (Tree structure) เม่ือมีการชนกันของปายระบุอิเล็กทรอนิกส
เกิดขึ้นในสล็อตจะเริ่มรอบใหมของสล็อตที่เกิดการชนกันนั้น โดยการเพิ่มโหนดใหมเขาไปในทรี และ
ขนาดของรอบใหมที่เกิดขึน้จะถูกกําหนดใหม ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดจะทําซ้ําจนกวาจะไมเจอการชนกัน
เกิดขึ้นในปายระบุอิเล็กทรอนิกส ผลการทดสอบจากการจําลองการทํางานพบวาโปรโตคอลที่นํามา
พัฒนา หรืออแดปทฟี สล็อต อโลฮา (Adaptive Slotted ALOHA) มีความเรว็โดยเฉลี่ยคิดเปน 1.4 เทา
ของอีพีซี คลาส 1 เจเนอเรชัน 2 ในประเด็นเรื่องของเวลาที่ใชในการระบุปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
เน่ืองจากโปรโตคอลที่ปรับปรุงขึ้นใหมอาศัยขอดีของโปรโตคอลแบบตนไม ซ่ึงเปนโปรโตคอลที่มี
ความสามารถในการระบุปายระบุอิเล็กทรอนิกสแบบรวดเร็ว และเลือกเอาเฉพาะสล็อตที่เกิดการชน
กันเทานั้นมาสงใหมในรอบถัดไป แตโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นใหมไมเหมาะสมกับสถานการณที่มีจํานวน
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสมาก  
  ศิษฏพล หิรัญศิริ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยี 
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชในระบบจัดเก็บ ติดตามแฟมประวตัิผูปวยนอก กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเทคโนโลยีอารเอฟไอดี และเปรียบเทียบการใชงานกับเทคโนโลยีบารโคด 
ตลอดจนความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาประยกุตใชในระบบติดตามแฟมประวัติ
ผูปวย ในการศกึษาผูวิจัยไดศกึษาความเปนไปไดทางดานเทคนคิ ดานการปฏิบตัิงาน วเิคราะหและสราง
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ทางเลือกในการเลือกใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี วิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-benefit) ของแตละ
ทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเจาหนาที่
ของโรงพยาบาลศิริราช 3 หนวยงาน คือ หนวยงานเวชระเบียนกลาง หนวยตรวจ และหนวยงาน  
เวชสารสนเทศ ตลอดจนสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับแฟมประวัติผูปวยนอก รวมถึง 
การใชแหลงขอมูลทุติยภูมิซ่ึงไดจากเอกสาร หนังสือและตําราทางวิชาการ เพ่ือนํามาวิเคราะหถึง
ความเปนไปได ผลการศึกษาทางดานเทคนิคและการปฏิบัติงานพบวา เทคโนโลยอีารเอฟไอดีเปน
เทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพมากกวาเทคโนโลยีบารโคด คือ มีความเร็วในการอานขอมูลมากกวา มี
ระยะทางในการอานขอมูลที่ไกลกวา มีความคงทนมากกวา เขียนขอมูลเขาไปใหมได เก็บขอมูลได
มากกวาและอานขอมูลผานวัตถุได จากการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนพบวา การใชปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสแบบพาสซฟีที่มีความจุมากกวา 1 บิต (Bit) แบบ คลาส 1 เจน 2 (Class 1 Gen 2) ที่
ระดับความถี่แบบยานความถี่สูง (13.56 MHz) ใชเครื่องอานขอมูลอารเอฟไอดีแบบพกพาที่ระดับความถี่
แบบยานความถี่สูงในการคนแฟมประวัตผิูปวยนอก และใชอารเอฟไอดีแบบฟกส (Fixed) ที่ระดับ
ความถี่แบบยานความถี่สูงสําหรบับันทึกรับ-สงแฟมประวัติผูปวยนอก โดยติดตั้งที่ประตูทางเขา-ออก 
เปนทางเลือกที่ใหผลประโยชนที่ไดรับดีที่สุดเม่ือเทียบกับการลงทุน และเปนทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด 
  จากงานวิจัยในประเทศขางตนสรุปไดวา ตัวอยางการศกึษาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมี
ทั้งในลักษณะศึกษาการนํามาประยุกตใชกับงาน เพื่อประโยชนในการเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน   
เชน ลดขอผิดพลาดในการทํางาน ลดตนทุน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในเรื่องการออกแบบ   
การพัฒนา และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดีในรูปแบบตางๆ ที่เปนประโยชนตอหนวยงาน
ตางๆ ที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในตางประเทศ และงานวิจัยในประเทศแสดง
ใหเห็นวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในหองสมุด จะเปนหัวขอ
ดานงานบริการ นอกจากนี้ ยังพบงานวิจัยที่นําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีไปประยุกตใชกับงานดานตางๆ 
เชน ดานอุตสาหกรรม ดานหวงโซอุปทาน ดานการแพทย ดานการปศุสัตว ดานพิพิธภัณฑ เปนตน 
ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวเปนการศึกษาดานเทคนิคของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเปนสวนใหญวาจะพัฒนา
อยางไรจึงจะไดเทคโนโลยีทีส่ามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 
  1.  การกําหนดปรากฏการณที่ศึกษาและผูใหขอมูลหลกั 
  2.  ขั้นตอนการวิจัย 
  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดปรากฏการณที่ศึกษาและผูใหขอมูลหลัก 
 ปรากฏการณที่ศึกษา 
  ปรากฏการณที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คอื ปรากฏการณเกี่ยวกับหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานหองสมุด โดยศึกษาจากหนังสือ งานวิจัย บทความ
วารสารและเอกสารที่เกีย่วของ ทั้งในรูปสือ่สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนกิส โดยเกบ็รวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษและผูใชที่เปนสมาชกิของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่นําระบบ
อารเอฟไอดีมาใช ทั้งหมด 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยชินวัตร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลเชิงคุณภาพในดานตางๆ ไดแก แนวคิดของผูบริหาร
หองสมุดตอการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช การติดตั้ง การบํารุงรักษา งบประมาณ การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรและผูใช การใชงาน ประโยชนของระบบอารเอฟไอดี ตลอดจนปญหาการใช
ระบบอารเอฟไอดี เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่จะนําระบบอารเอฟไอดีมา
ใชกับงานหองสมุดในอนาคต 
 
 ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูใหขอมูลหลกัในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน โดยใชวิธีการคดัเลือกแบบมี 
จุดมุงหมาย เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลหลกัและเหมาะสมกับงานวิจัย โดยแบงออกเปน 
3 กลุม ไดแก 
   1.  ผูบริหารของหองสมุดกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร จํานวนแหงละ 1 คน รวม 3 คน 
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   2.  บรรณารักษของหองสมุดกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร จํานวนแหงละ 3 คน รวม 9 คน 
   3.  นิสิต นักศกึษาระดับปรญิญาตรีของหองสมุดกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุด     
ปวย อ๊ึงภากรณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสติ) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ 
มหาวทิยาลยั และสํานกัหอสมุดและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัชินวตัร จํานวนแหงละ 5 คน รวม 15 คน  
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ในการศึกษาวจัิยเรื่องการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง  
ผูวิจัยใชระเบยีบวธิีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  1.  ศึกษาคนควาขอมูลเกีย่วกับการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา
จากแหลงสารสนเทศตางๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย บทความวารสาร และเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งใน
รูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตางๆ ของระบบอารเอฟไอดี 
เชน ขอมูลทั่วไปของระบบอารเอฟไอดี การนําระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานหองสมุด ประโยชน 
และปญหาของระบบอารเอฟไอดี เปนตน 
  2.  วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัระบบอารเอฟไอดี การนําระบบ
อารเอฟไอดีมาประยุกตใชกบังานหองสมุด ประโยชนและปญหาของระบบอารเอฟไอดี เพ่ือนําขอมูล
ที่ไดจากการศกึษามากําหนดขอบเขตประเด็นในการวิจัย  
  3.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยสรางเปน
ขอคําถามในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักซึ่งไดจากการสุมกลุมตวัอยางตามหลกัการ  
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือนําของบัณฑิตวิทยาลัย และหนังสือ
อนุญาตของหนวยงาน เพ่ือขอความรวมมือในการสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก   
3 กลุม คือ ผูบริหาร บรรณารักษและผูใชของหองสมุดกรณีศึกษา ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร 
  5.  วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในรายละเอยีดตางๆ ไดแก 
แนวคิดของผูบริหารหองสมุดตอการตัดสนิใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช การติดตั้ง การบํารุงรักษา 
งบประมาณ การเตรียมความพรอมของบุคลากรและผูใช การใชงาน ประโยชนของระบบอารเอฟไอดี 
ตลอดจนปญหาการใชระบบอารเอฟไอดี จากนั้นจึงสรุปประเด็น เพ่ือตอบคําถามการวิจัยที่กําหนดไว 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured 
interview) แบงออกเปน 3 ชุด ดังน้ี  
  1.  แบบสัมภาษณผูบริหาร  
  2.  แบบสัมภาษณบรรณารกัษ  
  3.  แบบสัมภาษณผูใช  
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
  1.  ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทั้งในรูปสือ่สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่เกี่ยวของกับหัวขอตางๆ ของระบบอารเอฟไอดี เชน ขอมูลทั่วไปของระบบอารเอฟไอดี การนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาประยุกตใชในงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประโยชนและปญหาของระบบ
อารเอฟไอดี เปนตน 
  2.  สรางขอคาํถามจากขอมูลที่ไดศึกษามาจากขอ 1 เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง โดยผูวิจัยกาํหนดประเด็นคําถามไวลวงหนา ไดแก แบบสมัภาษณผูบรหิาร แบบสัมภาษณ 
บรรณารักษ และแบบสัมภาษณผูใช ซ่ึงมีขอคําถามในการสัมภาษณครอบคลุมเรื่องแนวคิดของผูบริหาร
หองสมุดตอการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช การติดตั้ง การบํารุงรักษา งบประมาณ การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรและผูใช การใชงาน ประโยชนของระบบอารเอฟไอดี ตลอดจนปญหาการใช
ระบบอารเอฟไอดี 
  3.  นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษา    
สารนิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุด ตรวจสอบความสมบูรณ
ของเนื้อหาและความถูกตองของการใชภาษา จากนั้นผูวิจัยดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชีย่วชาญ แลวสงใหตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
  4.  นําแบบสมัภาษณที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ
และผูเชีย่วชาญไปทดลองใชกับหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 1 แหง เพ่ือทดสอบวาขอคําถามมีความชัดเจน ครอบคลุม และมีความตอเน่ืองของ
เน้ือหาหรือไม แลวนําผลการทดลองใชรายงานตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือผูวิจัยจะไดแกไข
ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะ 
  5.  นําแบบสัมภาษณที่ปรบัปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเนื้อหาและการใชภาษา จากนั้นจึงนําแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสรางที่ไดไปใชเก็บขอมูลจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือ
ออกหนังสือถึงผูอํานวยการหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เปนกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุด  
ปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั และสํานกัหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยชนิวตัร เพ่ือขออนุญาตเขาไปศึกษาการนํา
ระบบอารเอฟไอดีเขามาใชในงานหองสมุด และขอความอนุเคราะหขอสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษ
และผูใชบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
  2.  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
   2.1  ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษและผูใชบริการของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนกรณีศึกษา 3 แหง ดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 รวม 27 คน 
   2.2  ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณในแตละครั้ง และบนัทึกขอมูล
อยางเปนระบบเพื่ออภิปรายผลตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะดําเนินการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ตามขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 
  1.  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวมรวมขอมูลในการสัมภาษณ
แตละครั้ง โดยจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแตละครั้งทนัที เปนการวเิคราะหขั้นตน เพ่ือ
ประเมินวาขอมูลที่ไดรับขณะสัมภาษณน้ันมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอกับประเด็นปญหาที่จะ
วิจัย หากพบขอผิดพลาดจะไดนําไปปรับปรุงในการดําเนินการสัมภาษณครั้งตอไป และระหวาง  
การสัมภาษณ ผูวิจัยจะจดบันทึกคําสัมภาษณอยางยอ จับประเด็นคํา หรือขอความสําคัญ และมี 
การบันทึกคําสัมภาษณประกอบ  
  2.  การวเิคราะหเน้ือหาโดยละเอียดภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ เปนการดาํเนินการ
ตอเน่ืองจากการสัมภาษณ มีขั้นตอนดังน้ี 
   2.1  การจัดระบบขอมูล เปนการนําเนื้อหาที่ไดจากการจดบันทึกการสัมภาษณ 
และเนื้อหาจากการถอดคําสัมภาษณที่ไดแกไข เพ่ิมเติมถูกตองครบถวนแลว มาจัดพิมพในรูปเอกสาร 
ตามรูปแบบการพิมพบันทึกภาคสนาม 
   2.2  การทําดชันีขอมูล หรือการเขารหัสขอมูล เปนขั้นตอนการเลือกคํา ประโยค 
หรือแนวคิดมาใชเพ่ือการจัดหมวดหมูขอมูล โดยคัดเฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธกับประเด็นปญหา
การวิจัย   
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   2.3  การแปลผลจากดัชนีขอมูลที่ได เปนขั้นตอนการแสดงหลักฐานขอมูล โดย
การวิเคราะหและตคีวามจากดัชนีขอมูล เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบอารเอฟไอดี และปญหา
การใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนกรณีศึกษาทั้ง 3 แหง 
  3.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการใช
ระบบอารเอฟไอดี และปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เปนกรณีศึกษา
ทั้ง 3 แหง 
  4.  นําขอมูลที่ไดจากการสรุปผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ มาสรุปผลแบบ
บรรยาย เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําคัญสําหรับเปนแนวทางใหหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษ 
และผูใชจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชินวตัร ตามลําดบัหัวขอ ดังน้ี  
  1.  ขอมูลทัว่ไป 
  2.  แนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
  3.  การใชระบบอารเอฟไอดี 
   3.1  งานเตรยีมตัวเลมกอนออกใหบริการ 
   3.2  งานบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
   3.3  งานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
   3.4  งานรักษาความปลอดภัย 
  4.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดี 
 ในการนําเสนอขอมูล จะนําตัวอยางคําใหสัมภาษณมาแสดงเปนหลักฐาน โดยกําหนดรหัส
สําหรับผูใหขอมูลหลักเปน 3 กลุม ดังน้ี 
  1.  A1 หมายถึง ผูบริหาร 
  2.  A2 หมายถึง บรรณารักษ 
  3.  A3 หมายถึง ผูใช 
 
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
 1.  ขอมูลทั่วไป  
  หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2542 ภายหลังการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดสรรอาคารแฮนดบอล (ยิมเนเซี่ยม 3) ใหปรับปรุงเปนหองสมุดกลุม
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือรองรบันโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขยายการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรทีางสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรจากทาพระจันทรไปที่ศนูยรังสติ ในป พ.ศ. 2543 
ทางมหาวิทยาลัยมีคําสั่งจัดตั้งฝายสงวนรักษาวัสดุสารนิเทศ สังกัดสายบริหารและพัฒนา โดยมี
หนาที่ศกึษาและหาวิธีปองกนั สงวนรกัษา ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศใหมีอายุการใชงาน
ยาวนาน และเพ่ือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ตอมาในป พ.ศ. 2544 หองสมุดไดเปลี่ยนชื่อจาก
หองสมุดกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปน หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ และเปดใหบริการในป พ.ศ. 2545 
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พรอมกับที่มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งคลังหนังสือ สําหรับจัดเก็บหนังสือที่มีปริมาณการใชนอยไวที่
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
  ปจจุบันหัวหนาหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จะเปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารงานภายใน
หองสมุด ซ่ึงเปนการบริหารงานภายใตสังกัดของสํานักหอสมุด (ทาพระจันทร) ที่มีโครงสรางการบริหาร 
งานแบบรวมศูนย โดยสวนกลาง คือ สํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนผูบริหาร เปน
ผูรับผิดชอบงานดานเทคนคิใหกับหองสมุดในสังกัด คอื ฝายงานเทคนิคของสาํนกัหอสมุดจะวเิคราะห
หมวดหมูหนังสือ พรอมลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ จากนั้นจึง
สงหนังสือที่ผานขั้นตอนดังกลาวแลวไปยงัหองสมุดสาขาตางๆ และหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เปน
หองสมุดสาขาเพียงแหงเดียวในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรที่ใชระบบอารเอฟไอดี ดังน้ัน เม่ือหอสมุด
ปวย อ๊ึงภากรณ รับหนังสือที่ผานกระบวนการทางเทคนิคจากสํานักหอสมุดแลว จึงตองดําเนินการ
ดานการเตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการในระบบอารเอฟไอดี ซ่ึงจะกลาวในตอนตอไป 
  ปจจุบันหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ หนังสือพิมพภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ และฐานขอมูลออนไลน สําหรับใหบริการแกนักศึกษา 
อาจารยและบคุลากร โดยหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดใชระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา (Library of Congress Classification System: LC) และใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน (HORIZON) เพ่ือบริหารจัดการระบบของหองสมุด ไดแก การจัดซื้อ
การวิเคราะห การคนคืน การยืม-คืน การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการวารสาร 
  หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดจัดบริการตางๆ ดังนี ้
    1.  บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
    2.  บริการยมืระหวางหองสมุด 
    3.  บริการสิ่งพิมพสํารอง 
    4.  บริการจองสิ่งพิมพ 
    5.  บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
    6.  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
    7.  บริการสื่อการศึกษา 
     8.  บริการรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหมทางอินเทอรเน็ต 
    9.  บริการหนังสือในคลัง 
   10.  บริการนําชมและแนะนําการใชหองสมุด 
   11.  บริการหองฝกฟง  
   12.  บริการหองมัลติมีเดีย 
   13.  บริการฉายภาพยนตร 
   14.  บริการใชหองกิจกรรม 
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   15.  บริการถายเอกสาร 
  ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ไปที่ศูนยรังสิต ดังน้ัน หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จึงเปนแหลงบริการทรัพยากรสารสนเทศสาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่สําคัญ ดวยการติดตั้งระบบคียการด (Key card) เพ่ือควบคุมและ
กําหนดสิทธิการเขา-ออกอาคารของบุคลากรเพื่อความปลอดภัย และระบบบารโคดบัตรนักศึกษาใช
ผานประตูทางเขาหองสมุด และดวยการสนับสนุนจากโครงการภาพลักษณใหมสูบริการที่เปนเลิศของ 
มหาวิทยาลัย หองสมุดไดปรับเปลี่ยนหนาจอคอมพิวเตอรจากแบบซีอารที (CRT) เปนแอลซีดี (LCD) 
เพ่ือคนคืนขอมูลและบริการตอบคําถาม รวมถึงการติดตัง้เครือขายไรสายภายในหองสมุดตามโครงการ 
ไรสาย (Wireless campus) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย ดังวิสยัทศัน 
ของหองสมุดวา องคกรแหงความเปนเลิศดานบริการและสงเสริมการเรียนรู บริหารโปรงใส ทันสมัย 
ดวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ (มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร.  2552: ออนไลน) 
 
 2.  แนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดมีาใช  
  หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เริ่มมีแนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดีเขามาใชกับงาน
หองสมุด จากการที่ผูบริหารหองสมุดไดติดตามและศึกษาเทคโนโลยตีางๆ ทีใ่ชกบัหองสมุดมาโดยตลอด 
และเห็นวาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีใหมทีมี่ประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับงาน
หองสมุดไดเปนอยางดี สิ่งสําคัญคือ ผูบริหารยังไดคํานึงถึงการนําระบบอารเอฟไอดีมาชวยการปฏิบตัิงาน 
ในลกัษณะประหยัดคน ประหยัดเวลา เพราะหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มีจํานวนเจาหนาที่นอย แตมี
ผูใชบริการจํานวนมาก หากนําเทคโนโลยีมาชวยจะเพิม่ประสิทธิภาพใหกับงานบริการ ทาํใหผูใช
ไดรับบริการที่สะดวกสบาย และสามารถขยายเวลาเปดบริการของหองสมุดในชวงเวลาที่ยาวขึ้น  
ดวยเหตุน้ีผูบริหารจึงเริ่มศึกษาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีอยางจริงจังจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย 
เอกสารตางๆ และติดตอประสานงานกบับรษิัทผูแทนจําหนาย เพ่ือเรียนรูและทําความเขาใจระบบ  
อารเอฟไอดี รวมถึงการไปดงูานหองสมุดที่ใชระบบอารเอฟไอดีในตางประเทศ เพ่ือนําขอมูลตางๆ 
มาจัดทําเปนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลยั ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เราไดศึกษาเทคโนโลยีของหองสมุดอยูเรื่อยๆ ชวงที่อารเอฟไอดีเริ่มเขามา ก็ดูลักษณะสําคัญทั้ง 
 หลายของตัวอารเอฟไอดี ทั้งศึกษาจากหนังสือ บทความ และไปดูงานหองสมุดที่ตางประเทศ เราดูวา 
 สามารถนําอารเอฟไอดีมาใชประโยชนไดจริงๆ อีกสวนหนึ่ง คือ ชวยในการปฏบัิติงานดวย เพราะ 
 การใหผูใชยืมเอง หมายความวาเราใชคนนอยลง” (A1) 

 
 “เมื่อไดรับมอบหมายใหมาดูแลหอสมุดปวย เทคโนโลยีอะไรที่จะชวยใหคนปฏบัิติงานไดงายขึ้น  
 ประหยัดคน ประหยัดเวลา ก็จะทํา และอารเอฟไอดีไมไดชวยแคยืม-คืนอยางเดียว ยังรวมไปถึง 
 การสํารวจหนังสือดวย เลยคิดวานาจะนําตัวนี้มาใช” (A1) 
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  หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดเริ่มติดตั้งระบบอารเอฟไอดีในป พ.ศ. 2546 ในระยะแรกนั้น 
หองสมุดไดเตรียมความพรอมดวยการสํารวจหนังสือ เพื่อใหหนังสืออยูที่หองสมุดมากที่สุด และ
ดําเนินการจัดเรียงหนังสือใหถูกตองตามระบบของหองสมุด จากนั้นจะนําหนังสือที่อนุญาตใหยมืมา
ลบสัญญาณ (Decode) แมเหล็กออกใหหมด และนาํปายระบุอิเล็กทรอนิกสมาติดเพิ่มไวที่หนังสอื 
พรอมกับเขียนขอมูลจากบารโคดลงในปายระบุอิเล็กทรอนิกส สําหรับการติดตั้งระบบอารเอฟไอดี
น้ัน จะเปนการติดตั้งในสวนงานตางๆ ดังน้ี (1) เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
จํานวน 4 เครือ่ง (2) เครื่องใหบริการรับคนืทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง (3) เครื่อง
ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ จํานวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขา
ปายระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง (5) ประตูรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ประตู ในชวงกอน
เปดใหบริการระบบอารเอฟไอดี หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดปดใหบริการประมาณ 1 เดือน เพ่ือระดม 
บุคลากรมารวมดําเนินการ และเตรียมความพรอมใหกับทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอารเอฟไอดี 
ดังน้ัน เม่ือหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เปดใชระบบอารเอฟไอดอียางเปนทางการ ความพรอมของระบบ
อารเอฟไอดีของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จึงมีความสมบูรณมาก ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “กระบวนการเริ่มแรกตองสํารวจหนังสือกอน ใหหนังสืออยูที่หองสมุดมากที่สุด และเรียงใหถูกตอง 
 มากที่สุด เสร็จแลวจึงนําหนังสือนั้นมาลบสัญญาณแมเหล็กออกใหหมด เมื่อลบสัญญาณเสร็จจึงนํา 
 อารเอฟไอดีมาติดไวที่หนังสือ ในตอนแรกนั้น พอเราไดโปรแกรมและแท็กของอารเอฟไอดีมา เรา 
 จะระดมติดหนังสือเกากอนที่จะใช เรามีเวลา 1 เดือน กอนเปดใหบริการจริง เริ่มปดหองสมุดทํา 
 เมื่อเดือนเมษายน ใชเวลาทั้งหมด 1 เดือนเสร็จ” (A1) 

 
  การติดตั้งระบบอารเอฟไอดีครั้งแรกพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ใชงบประมาณ      
13 ลานบาท ครอบคลุมถึงฮารดแวร ซอฟตแวร และปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดี 
โดยเฉพาะในสวนของปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่มีจํานวนมากถึง 200,000 ชิ้น ซ่ึงไดจัดซื้อเผื่อไว 
เพ่ือใหเพียงพอกับการใชงานในปจจุบัน และสํารองไวใชในอนาคต นอกจากนี้ หองสมุดตองขออนมัุติ
เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณสําหรับบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีเปนประจําทุกป ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “เราใชงบประมาณในการติดตั้งระบบอารเอฟไอดคีรั้งแรก 13 ลาน รวมท้ัง ซอฟตแวร (Software)  
 และฮารดแวร (Hardware) ทั้งหมด แท็ก ซื้อไวทั้งหมดประมาณ 200,000 ชิ้น เผื่อไวสําหรับอนาคต 
 ดวย” (A1) 
 

  การคัดเลือกผูผลิต หรือผูแทนจําหนายระบบอารเอฟไอดีพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
ไดเลือกระบบอารเอฟไอดีของผูแทนจําหนายเดียวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุด เพราะ
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เม่ือลองทดสอบระบบอารเอฟไอดีของผูแทนจําหนายอ่ืนแลวพบวา ไมสามารถทํางานเชื่อมโยงกับ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุดได ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ซอฟตแวรของระบบหองสมุดอัตโนมัติกับตัวซอฟตแวรของระบบอารเอฟไอดี ตองเชื่อมโยงกัน 
 ดวยโปรโตคอล แตปรากฏวาเมื่อไดทดลองระบบอารเอฟไอดีของบริษัทอื่นพบวา ไมสามารถทําให 
 ซิปทู (sip2) เพ่ือจะเจอกันได เชื่อมไมไดเลย หากเราจะใชเครื่องใหบริการยืมดวยตนเอง (Self-check)  
 ดวย ซึ่งตองไปเชื่อมโยงกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ เราจึงซื้อเครื่องกับทางบริษัทที่ดูแลระบบ 
 หองสมุดอัตโนมัติของเราเลย เพราะทางบริษัทก็ทําเรื่องระบบอารเอฟไอดีอยูดวย” (A1) 

 
  การบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีพบวา ผูแทนจําหนายจะสงเจาหนาที่ของบรษิัทมา
ดูแลระบบเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 คน คอื เจาหนาที่ดูแลในสวนระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน 
และเจาหนาที่ดูแลในสวนของระบบอารเอฟไอดี ซ่ึงจะเขามาตรวจสอบการทํางานของอุปกรณทั้ง
ฮารดแวรและซอฟตแวร รวมถึงสอบถามบรรณารักษถึงการทํางานของระบบที่ผานมา และความตองการ
ของบรรณารักษวา ตองการใหบริษทัเพิม่เติมระบบอารเอฟไอดีในสวนใด ในกรณทีี่มีปญหาเกิดขึ้น 
บรรณารักษอาจแกไขปญหาเบื้องตนกอน แตหากไมสามารถแกไขได บรรณารักษสามารถติดตอกับ
ผูแทนจําหนายผานทางโทรศัพท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดตามความเหมาะสม ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “บริษัทจะเขามาดูแลเดือนละครั้ง แตหากเรามีปญหาสามารถติดตอไดทางโทรศัพท อีเมล เวลามาดู  
 ทางบริษัทจะถามวา ที่ผานมาอารเอฟไอดีทํางานเปนอยางไร หรืออยากไดสวนไหนเพ่ิมเติมอีก  
 และเจาหนาที่ของบริษัทจะเช็คทุกครั้งวาเครื่องปกติไหม ดูโปรแกรม ซอฟตแวร ทําแบ็กอัพขอมูล     
 ตัวโปรแกรม” (A2) 

   
  การเตรียมความพรอมของบุคลากรและผูใชพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดเชิญ
บริษัทผูแทนจาํหนายเขามาอบรม สาธิตวธิีการใชงานระบบอารเอฟไอดีใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ หากมีการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่จัดโดยหนวยงานภายนอก ทางหองสมุด
จะสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาอบรม ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หากมีการอบรมภายนอกหนวยงาน หรือหากมีหัวขอการอบรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
 อารเอฟไอดี ทางหองสมุดจะสงบรรณารักษไปอบรม” (A1) 

 
 “การเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรก็เหมือนฝกงาน สอนงานตามปกติ คนที่ทําอยูกอนจะ 
 สอนวาตองทําอยางไร เหมือนกับเรียนไปพรอมๆ กัน เวลาอัพเกรดซอฟตแวรบางอยางตอง 
 อบรมใหบุคลากร ซึ่งทางบริษัทจะเขามาอบรมให ที่หอสมุดปวยจะมคีนแผนกอืน่หมุนมาอยูเวร  
 ซึ่งตองอบรมเกี่ยวกับอารเอฟไอดีดวย” (A2) 
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  การเตรียมความพรอมของผูใชพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดจัดอบรมใหกับ
นักศึกษาป 1 กอนที่จะทําบตัรหองสมุดให ดวยการนาํเสนอแบบการแนะนําระบบ ระยะเวลาประมาณ 
10 นาที โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการใชหองสมุด การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง นอกจากนี้ 
หลังจากเปดเทอมไประยะหนึ่ง หองสมุดจะนําบริการแนะนําระบบดังกลาว ไปติดตั้งไวที่เครื่องใหบริการ
คนคืนพรอมหูฟง เพ่ือใหผูใชที่ไมไดเขาอบรมในครั้งแรกไดศึกษาการใชหองสมุด หรือหากผูใช
ตองการทบทวนก็สามารถใชบริการดังกลาวได ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “นักศึกษาป 1 กอนที่จะทําบัตร หอสมุดปวย จะมีพรีเซนเทชั่นเกี่ยวกับการใชหองสมุด การยืม-คืน 
 ใหนักศึกษาดูกอนประมาณ 10 กวานาที แลวหองสมุดจึงทําบัตรให เพ่ือใหนกัศึกษาเรียนรูการใช 
 หองสมุดกอน อีกสวนคือ พอผานชวงเปดเทอมไปสักระยะ เรากจะนําพรีเซนเทชั่นไปไวที่เครื่อง 
 โอแพ็ก สําหรับใหนักศึกษาดูและใหหูฟง ใหเขาฟงเสียง แลวคอยมาทําบัตร” (A1) 

 
 “การอบรมผูใชชวงตนเราทําเปนกลุม จัดชวงเปดเทอม 1 หองสมุดจะรับนักศึกษาและใหเขาไปเปน 
 กลุม กลุมละประมาณ 30-50 คน เราจะประชาสัมพันธใหนักศึกษาป 1 มาสมัครสมาชิกไดที่หองสมุด  
 หากนักศึกษามาติดตอชาก็ยังรับอยู แตอาจจะยืมหนังสือไดชากวาคนอื่น กรณีมาเปนรายบุคคล 
 ทางหองสมุดจะถามนักศึกษาวา คนหนังสือเปนหรือยัง จากนั้นเจาหนาที่จะอธิบายวิธีการยืมดวย 
 เครื่องยืม และวิธีการคืนหนังสือ ใชเวลาประมาณ 5 นาที และจะมีคูมือใหไปศึกษา หากสงสัยอะไร 
 สามารถมาสอบถามได” (A2) 

 
 “ตอนเขามาเรียนป 1 หองสมุดจะมีอบรมการใชหองสมุด ตอนสมัครสมาชิก เขาจะใหไปฟงอบรม 
 ที่หองกิจกรรมวาตองทําอะไร อยางไรกอน บัตรนักศึกษายังใชยืมหนังสือเลยไมไดคะ เราตองมา 
 ทําตามขั้นตอนของหองสมุดกอน พอฟงอบรมเสร็จ ทําบัตรเรียบรอยแลว เราก็สามารถนําบัตรไป 
 ยืมหนังสือได” (A3) 

 
 3.  การใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
  3.1  งานเตรยีมตัวเลมกอนออกใหบริการ เน่ืองดวยหองสมุดของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เปนระบบการบริหารงานแบบมีสํานักหอสมุด (ทาพระจันทร) เปนศนูยกลาง และมี
หองสมุดสาขาเปนหองสมุดลูก ฝายงานเทคนิคของสํานักหอสมุดฯ จะเปนผูดําเนินการวิเคราะห
หมวดหมูหนังสือและลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ และสงให
หองสมุดแตละแหง สําหรับหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ที่ใชระบบอารเอฟไอดี เม่ือไดรับหนังสือที่ผาน
กระบวนการทางเทคนิคจากสํานักหอสมุดแลว ตองมาดําเนินการตอในสวนของการติดปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสชนิดพาสซีฟ โดยนําหนังสือดังกลาวไปวางไวทีเ่ครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขา (RFID 
Tagging Station) ครั้งละ 1 เลม เครื่องจะอานขอมูลจากบารโคด บรรณารักษตรวจสอบขอมูลที่
ปรากฏบนหนาจอใหตรงกับตัวเลมหนังสอื เม่ือขอมูลตรงกันจึงติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสไวทีต่วัเลม 
ตามตําแหนงที่ไดตกลงกันไวในการปฏบิตัิงาน จากนั้นเครื่องจะเขียนขอมูลที่ไดจากบารโคดลงใน
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ปายระบุอิเล็กทรอนิกส และบรรณารักษจะระบุในระบบวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ีเปนของหนังสือ  
เลมน้ีโดยเฉพาะ เม่ือเขียนขอมูลปายระบุอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว บรรณารักษจะตั้งสัญญาณ 
เพ่ือใหปายระบุอิเล็กทรอนกิสทํางาน แลวจึงนําตัวเลมหนังสือออกใหบริการ 
  การติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับทรัพยากรสารสนเทศพบวา ปายระบุอิเล็กทรอนิกส  
มีราคาสูง ดังน้ัน หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จึงมีเกณฑพิจารณาในการติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับ
ทรัพยากรสารสนเทศวา จะติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสเฉพาะหนังสือที่อนุญาตใหยืมออกเทานั้น 
ไดแก หนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ นวนิยาย วทิยานิพนธ และหนังสือชั้นเปด 
ที่อนุญาตใหยืมได สําหรับหนังสือที่ไมอนุญาตใหยืมออก เชน หนังสืออางอิง เปนตน หองสมุดจะติด
เฉพาะบารโคด เพ่ือการตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล และสัญญาณแมเหล็กเพื่อรักษาความปลอดภัย
เทานั้น ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หนังสือที่ผานกระบวนการวิเคราะหจากสํานักหอสมุด ทาพระจันทร จะผานกระบวนการปกติมา พอ 
 มาถึงที่นี่ เรานําหนังสือมาติดปายอารเอฟไอดีเอง แลวจึงแท็กกิ้ง (Tagging) บารโคดกับอารเอฟไอดี 
 จากนั้นบรรณารักษจะเปล่ียนสถานภาพหนังสือวาสามารถยืมได” (A1) 

 
 “หนังสือตองติดบารโคดอยู เราแคนําแท็กมาติดเพ่ิม และแท็กขอมูลของหนังสือใหตรงกัน ใชเครื่อง
 เขียนขอมูลเขา ทําทีละเลม วิธีการคือ เราจะมโีปรแกรมแท็กกิ้งโดยเฉพาะ บรรณารักษจะวาง 
 หนังสือลงไป เพ่ือใหเครื่องอานขอมูลเลขบารโคดใสไปในแท็ก ในแท็กจะมีเฉพาะขอมูลบารโคด 
 อยางเดียว การทํางานของเครื่องเขียนขอมูล หรือเครื่องแทก็กิ้ง คือ เอาเลขบารโคดแลวดึงจาก 
 ในฐานขอมูลมันจะลิงคกัน” (A2) 

 
 “หอสมุดปวยจะติดอารเอฟไอดีกับหนังสือที่ใหยืมออก คือ หนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษา  
 อังกฤษ วิทยานิพนธ นวนิยาย และหนังสือบนช้ันเปดที่ใหยืมได” (A2) 

 
  3.2  งานบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง  
   3.2.1  งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
ไดติดตัง้เคร่ืองใหบรกิารยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองไวที่หองสมุด ใกลกบับริเวณโตะใหบริการ
ยืม-คืน จํานวน 4 เครื่อง และเปดใหผูใชเขามาใชบริการยืมดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน คือ ผูใชนําบัตร
สมาชกิไปเสยีบไวทีเ่ครื่องใหบริการ โดยใหดานที่มีบารโคดหันหนาเขาหาจอแสดงผล สักครูจะปรากฏ 
ชื่อ-สกุล และรายละเอียดของผูใช จากนั้นจึงนําบัตรออก และนําหนังสือที่ตองการยืมวางลงบนแผน
รับสัญญาณครั้งละ 1 เลม โดยวางในลักษณะใดก็ได หนาจอจะแสดงผลวาผูใชกาํลังยืมหนังสือชื่อใด 
ในระหวางนี้เครื่องจะตัดสัญญาณรักษาความปลอดภยัออก แลวขึน้แสดงผลที่หนาจอวาการยมืเสร็จ
สมบูรณ (Borrow complete) ผูใชจึงหยบิหนังสือออกได หากตองการยมืเลมใหมใหทาํซ้ําที่ขั้นตอน
การวางหนังสือลงบนแผนรับสัญญาณ เม่ือผูใชยืมครบทุกเลมแลว เครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะ
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พิมพใบแสดงรายการยืมที่มีรายละเอียดตางๆ ใหผูใชสามารถตรวจสอบ ไดแก ชื่อผูยืม ชื่อหนังสือ วัน
กําหนดสง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ผูใชหยิบหนังสือมายืมเอง และตองมีบัตรสมาชิก ขั้นตอนการยืม คือ เสียบบัตรเขาไปใหดาน 
 ที่มีบารโคดหันหนาเขาหาหนาจอ วางบัตร วางหนังสือทีละ 1 เลม ในลักษณะใดก็ได ขอมูลจะ 
 ปรากฏวา เสร็จสมบูรณ หยิบหนังสือออก หากตองการยืมเพ่ิม ใหวางเลมตอไป สําหรับบัตร 
 สมาชิก พอเครื่องอานขอมูลจากบัตรเสร็จ สามารถดึงออกไดเลย ไมตองเสียบคาง เมื่อยืมครบ 
 ตามจํานวนที่ตองการแลว เครื่องจะพิมพสลิปให พรอมทั้งแจงวันกําหนดสง ผูใชควรตรวจสอบ 
 รายละเอียดการยืมในสลิปวา ชื่อหนังสือและจํานวนหนังสือที่ยืมตรงกันไหม” (A2) 

 
 “เราเคยถามทางบริษัทวา ตัวเครื่องยืมสามารถอานพรอมกันหลายเลมไดไหม ทางบริษัทบอกวา 
 ได แตในแงพฤติกรรมผูใชไมแนะนํา อยางบางกรณี ผูใชยืมไดคนละ 20 เลม มายืมไปแลว 15 เลม 
 ครั้งนี้ถือหนังสือมา 7 เลม พอวาง 7 เลม เครื่องก็ยังอานได แตไมเลือกอาน เจอเลมไหนก็อาน 
 เขาไป เพราะฉะนั้น ผูใชถือหนงัสือมา 7 เลม เครื่องจะอานแค 5 เลม ทําใหเกิดปญหาวา เจาหนาที่ 
 ตองมาตรวจวา หนังสือเลมไหนที่ไดยืมเขาไปในระบบ หองสมุดจึงตัดปญหาใหผูใชวางทีละเลม  
 ดังนั้น ลักษณะการทํางานของอารเอฟไอดีสามารถที่จะอานหนังสือหลายเลมพรอมกันได เพราะ 
 เครื่องมีความสามารถพอ แตการใชงานจริงอาจยังไมเหมาะสม” (A2) 

 
   กรณีที่ผูใชไมสามารถยืมหนังสือที่เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวย
ตนเองได อาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน บัตรหมดอายุ ผูใชมีคาปรับในระบบ และหนังสือที่ไมเปน
ระบบอารเอฟไอดี เปนตน ในกรณีดังกลาว ผูใชตองมาติดตอกับเจาหนาที่ที่โตะใหบริการยืม-คนื 
เพ่ือดําเนินการในขั้นตอไป ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เรามีเคานเตอร 2 เคานเตอร ตอนนี้ก็ยังมีนักศึกษามาตอแถวอยู แตเรื่องที่ตอแถวไมใช 
 เรื่องยืม-คืน แตเปนเรื่องการจายคาปรับ และการตออายุบัตรสมาชิก เพราะหากผูใชม ี
 คาปรับคางอยู หรือบัตรหมดอายุ จะไมสามารถไปยืมที่เครื่องยืมได ตองมาติดตอเรากอน” (A2) 

 
   ประโยชนของเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง คอื ผูใช
สามารถยืมหนังสือดวยตนเอง โดยไมตองผานเจาหนาที่หองสมุด ทําใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ 
ประหยัดเวลาการรอเขาแถวยืมหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่มีผูใชมายืมเปนจํานวนมาก 
และประโยชนสําหรับผูปฏิบตัิงาน คือ ชวยลดภาระงาน และจํานวนเจาหนาที่หองสมุดที่ตองอยู
ประจําโตะใหบริการยืม-คืน ตลอดเวลา ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
  
 “ถาในแงบวกของระบบ คือ ความเร็ว ถาเราตั้งอารเอฟไอดี 4 ตัว เทากับเราแทนคนได 4 คน  
 ที่มาใหบริการยืม ซึ่งเทากับเปนการลดจํานวนคน เพราะผูใชสามารถมายืมกับเครื่องแทนได” (A2) 
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 “ประโยชนของเครื่องยืม สําหรับบรรณารักษ หากไมเจอปญหาเรื่องกระตุนแท็ก จะชวยลด 
 ภาระงานของเราไดพอสมควร ทําใหประหยัดเวลาไปไดมาก” (A2) 

 
 “การนําอารเอฟไอดีมาใชเปนประโยชนสําหรับงานบริการ เพราะกรณีที่มีผูใชจํานวนมากมายืม 
 หนังสือ หากเราใหเขามายืมที่เคานเตอรอยางเดียว อาจจะเสียเวลาและรอนาน ดังนั้น การที่มี 
 เครื่องยืมใหเขาทําเองจะชวยประหยัดเวลา และยืมไดรวดเร็ว” (A2) 

 
 “ตอนมายืมหนังสือกับเครื่องยืม รูสึกสะดวกตรงที่ไมตองมานั่งจดรายละเอียดในบัตรดานหลัง 
 เหมือนสมัยมัธยมที่ยืมกับเจาหนาที่ แลวเครื่องยืมเปนแบบอิเล็กทรอนิกส แควางบัตร เครื่อง 
 จะขึ้นขอมูลของเราแลว ตอนยืมเราแควางหนังสือลงบนเครื่อง ทําตามขั้นตอน พอยืมเสร็จ 
 จะมีสลิปออกมา เราจะรูวาตองคืนหนังสือวันไหน และเก็บไวดูไดดวย รวดเร็วดคีะ” (A3) 

 
 “มายืมกับเคร่ืองรวดเร็วดีคะ สะดวกและไมตองรอนานดวย อยางเวลาไปยืมกับเจาหนาที่ 
 อาจตองรอสักพัก แตไมนานมากคะ” (A3) 

    
   การยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองนั้น ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใช
และเจาหนาทีห่องสมุดไดเปนอยางดี แตยังมีขอที่ควรพงึระวังอีกประการหนึ่ง คือ ความปลอดภยั
ของผูใชในเรือ่งสิทธิสวนบคุคล เชน กรณีที่ผูใชทําบัตรสมาชิกหาย หรือมีผูแอบอางสิทธิโดยการนํา
บัตรสมาชิกของผูใชอ่ืนมายืมหนังสือ เปนตน ทางหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มีวธิีแกไขปญหาในกรณี
บัตรสมาชิกหาย คือ ผูใชจะตองแจงกบัทางเจาหนาที่ของหองสมุด เพ่ือใหระบใุนระบบฐานขอมูลของ
หองสมุดวาผูใชรายนีท้ําบตัรสมาชิกหาย และจะไมสามารถใชเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยตนเองได จนกวาผูใชจะมาติดตอกับทางเจาหนาที่หองสมุดวาไดรับบตัรสมาชิกใหมเรียบรอยแลว ดัง
คําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “กรณีบัตรหาย แลวมีคนอื่นมาหยิบบัตรของเขาไปยืมจะไมสามารถทําได เพราะระบบเรา 
 มีเรื่องการรักษาความปลอดภัยอยู ผูใชตองมาแจงเองวาทําบัตรหาย เราจะล็อกไวในระบบ 
 แตหากผูใชคนไหนที่บัตรหายแลวไมมาแจง อาจเปนปญหาไดเหมือนกัน เพราะเครื่องยืม 
 ไมสามารถรูไดวาผูใชที่มายืมเปนเจาของบัตรจริงไหม” (A2) 

 
   3.2.2  งานบรกิารรับคืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
ไดติดตั้งเครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากรสารสนเทศอัตโนมัติ (Book return) ไวทีบ่ริเวณชั้น 1 ของอาคาร
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เพ่ือใหผูใชสามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการคืน คือ ผูใช
คืนหนังสือลงไปที่เครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติ ครั้งละ 1 เลม ซ่ึงเครื่องใหบริการจะมีหนาจอดานหนา
เพ่ือแสดงใหผูใชเห็นวา เครือ่งใหบริการไดรับหนังสือคืนเรียบรอยแลว (Return complete) แตเน่ืองจาก
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ รับคืนหนังสือของทุกหองสมุด หากผูใชคืนหนังสือที่ไมใชของหอสมุด     
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ปวย อ๊ึงภากรณ และหนังสือน้ันไมไดใชปายระบุอิเล็กทรอนิกส หนาจอแสดงผลดานหนาจะไมแสดง
ขอความใดทั้งสิ้น ในสวนการทํางานของเครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติน้ัน หนังสือที่รับคืนจะเลือ่น
มาตามสายพานซึ่งจะมีเครื่องอานขอมูลฝงอยู เม่ือหนังสือผานตรงตาํแหนงดังกลาว เครื่องอานจะสง
ขอมูลไปยังฐานขอมูลวาผูใชไดคืนหนังสือชื่อน้ีมาแลว ตอนนี้ระบบจะคัดชื่อหนังสือที่รับคนืออกไป
จากรายการยืมของผูใช เจาหนาที่หองสมุดสามารถตรวจสอบการคืนหนังสือไดจากหนาจอคอมพิวเตอร
ที่จะปรากฏ ชือ่ผูยืม ชื่อหนังสือ เวลาคืน  
   ขั้นตอนตอไปของการคืนหนังสือ เจาหนาที่หองสมุดจะนําหนังสือที่รับคืนทั้งหมด
ไปตรวจสอบสถานะการคืนซํ้าอีกครั้ง (Recheck) เพ่ือใหม่ันใจวาหองสมุดไดรับหนังสือคืนมาเรียบรอย
ปองกันขอผิดพลาดในกรณีที่หนังสือยังไมไดถูกรับคืน และสามารถตรวจสอบสถานะรายการพเิศษ
ของหนังสือ จากนั้นจึงนําหนังสือที่ตรวจสอบแลวไปเตมิสัญญาณ (Shelving) พรอมกับแยกหนังสือ
ออกตามประเภทเพื่อเตรียมขึ้นชั้น ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ขั้นตอนการคืน คือ ผูใชจะหยอนหนังสือที่ตูครั้งละ 1 เลม เครื่องจะขึ้นวา การคืนเสร็จสมบูรณ 
 ตอนนี้ระบบจะเช็คชื่อหนังสือออกจากรายการยืมของผูใช แตยังไมเติมสัญญาณ ขั้นตอนการเติม 
 สัญญาณ คือ เจาหนาที่จะมาเก็บหนังสือที่รับคืนแลวไปเช็คซ้ํา คือ การรับคืนซ้ําอีกครั้ง แลวจึง 
 เติมสัญญาณใหกับหนงัสือ จากนั้นจึงแยกหนังสือเตรียมขึ้นชั้น เนื่องจากหอสมุดปวยรับคืน 
 หนังสือจากทุกหองสมุด ถาหนังสือที่คืนมาเปนของหองสมุดอื่น เราจะแจงใหผูใชทราบวา 
 หนาจอดานหนาเครื่องจะไมขึ้นขอความอะไร” (A2) 

 
 “ตอนนําหนังสือไปทํารีเช็คและเติมสัญญาณ ระบบจะบอกเลยวาหนังสือเลมนี้มีคนจอง แลวจะ 
 พรินทสลิปออกมาใหวาใครเปนผูจอง เรากจ็ะสะดวกที่ไมตองมานั่งจดเองวาเลมนี้มีคนจอง” (A2) 

 
   ประโยชนของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ คือ ผูใช
สามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง แมในขณะหองสมุดปดทําการ อํานวยความสะดวกใหกบัผูใช 
และลดปญหาการถูกปรับเนือ่งจากคืนเกินกําหนดสงได นอกจากนี้ เครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติ 
สามารถรายงานสถิติการรับคืนหนังสือซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่หองสมุดในการตรวจสอบ
ขอมูลการรับคืน ในกรณีทีมี่ผูใชอางวาไดคืนหนังสือมาครบแลว เพราะในรายงานสถิติจะระบุไววา
หนังสือที่รับคนืชื่ออะไร และคืนในวัน เวลาใด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดจะมีโปรแกรมรายงานสถิติการรับคืน ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหนังสือที่สงคืนมาที่ตู  
 ชื่อผูคืน ซึ่งเราสามารถเอามาใชเปนขอมูลสถิติการรับคืน มีประโยชนและดีในดานการตรวจสอบ  
 อยางผูใชยืมหนังสือไป ตอนมาคืน เขาถือหนังสือมาคืน 3 เลม และคิดวาหนังสือที่คืนมาเปนของ 
 เขาทั้งหมด แตจริงๆ แลวมีหนังสือที่เปนของเพ่ือน 1 เลม ในกรณีนี้เราสามารถตรวจสอบได เพราะ 
 ระบบจะแจงวา หนังสือที่เอามาคืนชื่ออะไร ผูยืมเปนใคร วัน เวลาใด” (A2) 
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 “ประโยชนของเครื่องคืน คือ เราไมตองเขามาในหองสมุด เพ่ือที่จะไปคืนหนังสือที่เคานเตอร ไมตอง 
 เขาแถวรอเจาหนาที่ หากตองการนําหนังสือมาคืนก็สามารถไปหยอนลงในตูไดทันที สะดวกและ 
 ประหยัดเวลาดี โดยเฉพาะเวลาที่ตองรีบไปเรียน” (A3) 

 
  3.3  งานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ยังไมมีการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ เน่ืองจากหองสมุดไมไดติดปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสใหกับหนังสือทุกเลม ดังนั้น หนังสือที่อยูในหองสมุดจึงมีทั้งที่เปนระบบบารโคดและ
หนังสือที่เปนระบบอารเอฟไอดี จึงทําใหไมสามารถใชระบบอารเอฟไอดีในงานสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศได ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดยังไมไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจหนังสือ เพราะเราไมไดติดอารเอฟไอดี 
 กับหนังสือทุกเลม แตเราใชวิธปีระยุกต คือ เราขอยืมซอฟตแวรจากบริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายมา 
 แลวนํามาดัดแปลง คือ เราซื้อสายไฟยาวประมาณ 15-20 เมตร เอาเครื่องคอมพิวเตอรเข็นเขาไป 
 ที่ชั้น แลวหยิบหนังสือที่จะสํารวจมาเปดอาน เพ่ือคยีบารโคดเขาไปในระบบ” (A1) 

 
  จากการสัมภาษณผูบริหารและบรรณารกัษเกี่ยวกับการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชใน
งานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา ผูบริหารและบรรณารักษสวนใหญเห็นวา เปนการคุมคาที่หองสมุด
จะนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ เน่ืองจาก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
เปนหองสมุดขนาดใหญและมีทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมาก การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชใน 
การสํารวจทรพัยากรสารสนเทศจะชวยประหยัดคนและประหยัดเวลา ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ลักษณะการสํารวจหนังสือในระบบอารเอฟไอดี จะมีโมดูลคลายกับของเรา เพียงแตวาระบบ 
 อารเอฟไอดีจะงายกวา คือ จะมเีครื่องสํารวจโดยเฉพาะ ตอนทําสํารวจหนังสือ ไมจําเปนตอง 
 เปดหนังสือเพ่ือยิงบารโคดเลย เพราะเครื่องจะใชสัญญาณวิทยุอาน กวาดไปตามชั้น ซึ่งเปน 
 ขอดีของอารเอฟไอดี” (A1) 

 
 “หากนําอารเอฟไอดีมาใชอยางเต็มระบบนาจะเปนประโยชนและคุมคากวานี้ เพราะเทาที่ทราบ 
 การนําอารเอฟไอดีมาชวยในงานสํารวจหนังสือจะเร็วกวาการที่เราตองมานั่งเปดบารโคดเพ่ืออาน 
 หรือคียลงไปในระบบ และนาจะเหมาะกับหองสมุดที่มีขนาดใหญ และมีหนังสือมาก เพราะจะชวย 
 ประหยัดเวลา แรงงานไดดี” (A2) 

 
  3.4  งานรักษาความปลอดภัยพบวา หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ไดนําประตูรักษา   
ความปลอดภยัแบบอารเอฟไอดี (RFID theft detection/Security gate) มาติดตั้งไวบริเวณทางออก
ของหองสมุดคูกับประตูรักษาความปลอดภัยแบบสญัญาณแมเหลก็ ที่เปนดังนี้เพราะหนงัสือในหอสมุด
ปวย อ๊ึงภากรณ ใช 2 ระบบ คือ ระบบรกัษาความปลอดภัยแบบสัญญาณแมเหล็ก และระบบรักษา
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ความปลอดภยัแบบคลื่นความถี่วิทยุ ดังน้ัน หองสมุดจึงตองใชประตูทั้ง 2 แบบ เพ่ือตรวจสอบ
อุปกรณทั้ง 2 ระบบ ในสวนของประตูรักษาความปลอดภัยแบบอารเอฟไอดีที่ติดตั้งเพ่ิมขึ้นมา จะ
ทํางานโดยระบบจะตรวจสอบจับสัญญาณปองกัน (Detection bit) จากปายระบุอิเล็กทรอนิกส หาก
รายการใดไมผานการยืม เครื่องจะสงสัญญาณเตือนใหทราบวา หนังสือเลมน้ันยังไมผานการยืมที่
ถูกตอง  
  ประโยชนของประตูรักษาความปลอดภัย คือ ชวยตรวจสอบและปองกันไมใหหนังสือ 
ที่ไมผานการยืมที่ถูกตองออกไปนอกหองสมุด และระบบการทํางานรักษาความปลอดภัยของประตู
เปนระบบที่ใชกับอารเอฟไอดีโดยเฉพาะ จึงมีความสามารถในการจับสัญญาณเปนอยางดี ดัง      
คําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เรามีประตู 2 ชั้น ชั้นที่ 1 คือ สําหรับตรวจสอบหนังสือที่มีสัญญาณแมเหล็ก อีกประตูหนึ่งจะเปน  
 แบบตรวจสอบหนังสือที่ติดอารเอฟไอดี เพราะวาหนังสือบางเลมของเราเปนระบบชั้นปด หนังสือ 
 ระบบชั้นปด คือ หนังสือในคลัง ซึ่งจะไมติดอารเอฟไอดี เพราะฉะนั้น เราจะตองมีประตู 2 ประตู  
 เพ่ือตรวจสอบอุปกรณทั้ง 2 ตัว” (A2) 

 
 4.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบอารเอฟไอดี
ในหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ดังน้ี 
   4.1  ปญหาทีเ่กิดจากระบบ หรืออุปกรณ 
    4.1.1  ปญหาการเสื่อมของปายระบุอิเล็กทรอนิกสพบวา ปายระบุอิเลก็ทรอนิกส
มีปญหาการเสื่อมสภาพจากปจจัยตางๆ ไดแก หนังสือที่โดนความรอน นํ้า ความชื้น หรือหนังสือที่
นําไปวางไวใกลสัญญาณรบกวนอยางที่ที่มีสัญญาณแมเหล็กสูง จะมีผลตอการเสื่อมของปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส และปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ติดกับหนังสือมาเปนระยะเวลานานจะเกิดปญหาการเสื่อมสภาพ 
คือ สัญญาณออนลง ทําใหเครื่องอานขอมูลไมสามารถอานสัญญาณจากปายระบุอิเล็กทรอนิกสได 
วิธีแกไขปญหา คือ ในกรณีที่เกิดปญหาปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีสัญญาณออนลง เจาหนาที่หองสมุด
จะนําหนังสือดังกลาวไปเติม หรือกระตุนสัญญาณของปายอิเล็กทรอนกิสใหม หรือหากปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ไมสามารถกระตุนสัญญาณไดแลว เจาหนาที่หองสมุดจะเปลี่ยนเปนปายระบุอิเล็กทรอนิกสชิ้นใหม 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดเราใชอารเอฟไอดีมาหลายปแลว ต้ังแตป พ.ศ. 2545 ปญหาที่เราพบคือ ตัวแท็กเส่ือม  
 อยางหนังสือบางเลมผูใชมาบอกวายืมกับเคร่ืองยืมไมได เราตองนําหนังสือเลมนั้นมาตรวจสอบ  
 หากพบวาแท็กเส่ือม เราตองนําหนังสือเลมนั้นมากระตุนแท็ก เพ่ือใหแท็กกลับมาทํางานอีกครั้ง  
 หรือหากแท็กนั้นเส่ือมจนไมสามารถกระตุนได ก็ตองเปล่ียนเปนแท็กชิ้นใหมแทน” (A1) 
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 “เราพบปญหาแท็คเส่ือม คือ แท็กอานไมได อยางหนังสือที่โดนน้ํา หรือหนังสือที่ชื้นจะสังเกต 
 ไดวาแท็คจะมีปญหาทันที บางครั้งเมื่อแท็คเส่ือมแลวนําไปกระตุน แตก็ยังไมทํางาน บางครั้ง 
 ตองเปล่ียนแท็กเลย เพราะอานเทาไหรก็ไมได แท็กบางชิ้นก็เส่ือมตามอายุ” (A2) 

  
 “ปญหาที่พบ คือ สัญญาณอารเอฟไอดีออนลง ทางบริษัทแจงวาเปนไปตามสภาพ และอายุ 
 การใชงาน อยางหนังสือที่ยืมออกไปขางนอก เราไมทราบวาผูใชนําหนังสือไปทําอะไรบาง 
 อาจวางไวใกลสนามแมเหล็ก หรือที่ที่มีความรอนสูงก็อาจมีสวนใหแท็กเส่ือมได” (A2) 

 
    4.1.2  ปญหาคุณภาพของปายระบุอิเล็กทรอนิกสพบวา ปายระบุอิเล็กทรอนิกส
บางแผนไมสามารถอานขอมูลลงไปได หรือผิดไปจากคุณภาพที่กําหนด ซ่ึงบรรณารักษจําเปนตอง
ตรวจสอบปายระบุอิเล็กทรอนิกสกอนนําไปติดกับทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือปองกันปญหาการไมบันทึก
ขอมูล และปญหาการไมอานสัญญาณของปาย นอกจากนี้ ทางผูแทนจําหนายไดรวมแกไขปญหา
โดยการทดแทนปายระบุอิเลก็ทรอนิกสที่ใชงานไดใหกบัหองสมุด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “แท็กมวนหนึ่งจะมีประมาณหนึ่งพันชิ้น จะมีสวนที่ใชไมไดอยูประมาณหนึ่ง เราก็เก็บหลักฐานไว 
 เพ่ือไปแจงกับทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะชดเชยสวนที่เสียกลับมาให” (A1) 

 
    4.1.3  ปญหาของวัสดุทีใ่ชทําหนังสือพบวา หนังสือที่ปกมีลักษณะมันวาว เชน    
สีตะกัว่ สีทอง และสีที่มีสวนผสมของโลหะ เปนตน อาจมีผลกระทบในการอานสัญญาณ เม่ือผูใช   
นําหนังสือที่มีลักษณะดังกลาวมายืมอาจยืมไมได วิธีแกไขปญหา คือ หองสมุดจะติดขอความไวที่
หนังสือเลมทีมี่ลักษณะดังกลาววา ผูใชตองมาติดตอยมืกับเจาหนาที่หองสมุดที่โตะใหบริการยมื-คืน
โดยตรง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หนังสือบางเลมที่ปกมีลักษณะเหมือนโลหะผสม จะมีผลกับการอานสัญญาณ อยางตอนผูใชนํา 
 หนังสือที่มีลักษณะเชนนี้มายืมที่เครื่องยืมจะพบปญหาวา ผูใชยืมหนังสือเลมนั้นไมได จนตองมา 
 แจงเจาหนาที่ที่เคานเตอร เราเลยแกปญหาโดยใหผูใชมายืมที่เคานเตอร” (A2) 

 
 “หนังสือที่มีสีตะกั่ว สีเงิน สีทอง อานสัญญาณไมไดเลย อาจเปนผลของคล่ืนวิทยุ เราตองติด 
 สติกเกอรวา หนังสือเลมนี้ตองมาติดตอที่เคานเตอร ซึ่งไมแนใจวาในอนาคตหากอุตสาหกรรม 
 การพิมพ พิมพหนังสือลักษณะนี้ออกมามาก จะเปนปญหากับอารเอฟไอดีไหม” (A2) 

 
    4.1.4  ปญหาของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติ เปน
ปญหาในระยะแรกที่มีการติดตั้งเครื่องใหบริการพบวา สายพานที่ลาํเลียงหนังสือรับคืนมีความเร็ว
เกินไป ทําใหตวัเซ็นเซอรทีต่ิดอยูตรงสายพาน ไมสามารถตรวจจบัสญัญาณของหนังสือที่รับคืนลงมา
พรอมกันไดทนั และเกิดปญหา คือ ระบบจะไมคัดชื่อหนังสือออกจากรายการยืมของผูใช และหนังสือที่มี
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ปกออนอาจเกดิปญหาปกพบั หัก ซ่ึงอาจมีผลใหปายระบุอิเลก็ทรอนกิสชํารุดได วธิีแกไขปญหา คือ 
เจาหนาที่หองสมุดไดดัดแปลงสายพานตรวจจับใหมีความฝดมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหเครื่องตรวจจับ
สัญญาณสามารถตรวจรับหนังสือคืนไดทัน จากนั้นเจาหนาที่จะนําหนังสือที่ไดรับคืนมาตรวจสอบ
สถานะการคนืซ้ําอีกครั้ง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เครื่องบุครีเทิรน ตอนติดตั้งแรกๆ รางที่ออกแบบมีผลใหหนังสือสงลงมาแรงมาก และหนังสือ 
 ไหลลงมาเร็วเกินไป บางครั้งเจอหนังสือเลมใหญ กระแทกลงมาก็จะชํารุดงาย เราเลยทําเบาะมา 
 รองรับเพ่ือปองกันหนังสือ และปรับปรุงแนวรางใหฝดขึ้น ซึ่งการวางแนวรางตองพิจารณาดวย  
 เพราะวางต่ําไปก็ไมมีแรงสง หากดิ่งเกินไป หนังสือจะชํารุด ดังนั้น ควรพิจารณาวาวางแบบไหน 
 ใหพอดี บางวันหนังสือที่คืนมาลนกลอง นักศึกษาก็มาบอกวาคืนแลว แตทําไมระบบไมตัด พอมา 
 ตรวจดูพบหนังสือขวางรางบาง ทําใหเราตองคอยมาตรวจดูอยูเรื่อยๆ และตองนําหนังสือมารีเช็ค 
 เพ่ือความมั่นใจอีก” (A2) 

 
 “บางครั้งผูใชหยอนหนังสือลงมามากกวา 1 เลม หรือความเร็วของหนังสือที่หยอนลงมาเร็วมาก 
 ทําใหระบบอานไมทัน ดังนั้น โอกาสที่ผูใชคืนหนังสือลงมาพรอมกันแลวระบบอานไมไดอาจจะ 
 มีบาง” (A2) 

 
    นอกจากนี้ บางครั้งพบปญหาเครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ
อัตโนมัติไมทาํงาน อาจเนื่องมาจากอุปกรณทํางานหนักเกินไป เพราะเครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติ
ตองเปดใชงานตลอดเวลา วิธีแกไขปญหา คือ ปดเครื่องและเปดใหมอีกครั้ง เพ่ือปองกันปญหาระบบ
คาง และเจาหนาที่หองสมุดจะนําหนังสือที่ไดรับคืนมาตรวจสอบสถานะการคืนซ้ําอีกครั้ง ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “มีบางที่หยอนลงมาแลวเครื่องไมอาน พอไปรีเช็คอีกครั้งถึงทราบวาหนังสือยังไมถูกรับคืน 
 เทาที่พบกรณีนี้ อาจเกิดจากตัวเครื่องดวย สวนหนึ่ง คือ เครื่องไมทํางานในขณะนั้น ซึ่งทาง 
 บริษัทบอกวา เครื่องเปดตลอดทั้งวันทั้งคืนอาจตองมีการรีสตารท (Restart) เครื่องบาง เรา 
 เลยตองตั้งเวลาใหเครื่องรีสตารท และหากผูใชนําหนังสือมาคืนในขณะนั้น เครื่องก็จะไม 
 รับคืน ซึ่งเราตองนําหนังสือนั้นมารีเช็ค” (A2) 

 
   4.2  ปญหาที่เกิดจากคนพบวา มาจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 
    4.2.1  ปญหาจากบุคลากรพบวา ในระยะแรกที่มีการติดตั้งระบบอารเอฟไอดี 
บุคลากรอาจยังไมชํานาญกับการทํางานของระบบ จึงอาจเกิดปญหาตางๆ เชน ในขั้นตอนการรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ เม่ือรับหนังสือคืนจากเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติแลว 
เจาหนาที่จะตองเติมสัญญาณใหกับปายระบุอิเล็กทรอนิกส ระหวางนั้นหากไมตรวจสอบหนาจอแสดงผล
ใหละเอียดวา การเติมสัญญาณเสร็จสิ้นสมบูรณแลว แตนําหนังสือเลมน้ันออกมากอนแลววางเลมใหม
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ลงไป จะทําใหการเติมสัญญาณของหนังสือเลมแรกไมสมบูรณ หรือบางกรณีเจาหนาที่นําหนังสือที่
ตรวจสอบสถานะการคืนซ้ําเรียบรอยแลว ไปขึ้นชั้นใหบริการโดยไมไดเติมสัญญาณ ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “ตอนแรกๆ พอหนังสือคืนมา และทําการรีเช็คแลว ก็จะนําหนังสือไปขึ้นชั้น โดยยังไมไดเติม  
 สัญญาณ พอมารูตอนหลังก็ตองไปตามหนังสือเลมนั้นกลับมาเติมสัญญาณใหม แตตอนหลัง 
 ปญหานี้ไมคอยมีแลว เพราะทราบขั้นตอนแลววาตองทําอยางไร” (A2) 

 
    4.2.2  ปญหาจากผูใชพบวา เกิดปญหาขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ไมสมบูรณ เน่ืองจากผูใชบริการไมปฏิบัตติามขั้นตอนการยืมที่ถูกตอง กรณีที่พบสวนใหญ คือ ผูใช
ยกหนังสือออกจากแผนรับสัญญาณที่เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองเร็วเกนิไป 
ไมรอใหหนาจอแสดงผลขึ้นคําวาการยืมเสร็จสมบูรณ และเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองอาจยังไม
ตัดสัญญาณรกัษาความปลอดภัยของหนังสือ เม่ือเดินผานประตูรักษาความปลอดภยัอาจเกิดเสียง
เตือนวาไมผานการยืมที่ถูกตองได  
    บางกรณีพบวา ในระหวางขัน้ตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
ขณะที่วางหนังสือลงบนแผนรับสัญญาณ หนาจอจะแสดงสถานะการยืมวา เสร็จสิ้นสมบูรณแลว
หรือไม หากยังไมเสร็จสมบูรณดี แตผูใชหยิบหนังสือออกไปกอน แลวนําหนังสือเลมที่ตองการยืม
เพ่ิมวางลงไป เครื่องอานขอมูลจะนําเฉพาะขอมูลของหนังสือเลมแรกใสลงไปในระบบ แตหนังสือ
เลมแรกจะไมถูกลบสญัญาณรักษาความปลอดภัย สวนหนังสือเลมที่สองจะไมปรากฏขอมูลการยืม
ในระบบ แตจะถูกลบสัญญาณรักษาความปลอดภัยแทน วิธีแกไขปญหา คือ ผูใชควรตรวจสอบ
หนาจอแสดงผลทุกครั้งวาการยืมหนังสือเสร็จสมบูรณ จากนั้นจึงนําหนังสือออก ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “บางครั้งผูใชมายืมหนังสือ แตไมทําตามขั้นตอนที่ถูกตอง อาจเกิดปญหาวา ประตูรอง แตผูใช 
 บอกวายืมแลว พอตรวจสอบพบวา ผูใชถือหนังสือออกไป 2 เลม ในระบบบอกวามีหนังสือชื่อเดียว 
 ที่ถูกยืมออกไป สวนอีกเลมไมปรากฏขอมูลการยืมในระบบ เราจึงแนะนําผูใชใหทําตามขั้นตอนที่ 
 บอกไว และตรวจสอบจากสลิปอีกครั้งวาชื่อหนังสือตรงกันไหม” (A1) 

 
    ปญหาของผูใชอีกประการหนึ่ง คือ ผูใชไมระวังรักษาหนังสือที่ยืมออกไป และ
ในบางครั้งพบปญหาหนังสือที่รับคืนมาชํารุด เสียหาย และมีผลตอปายระบุอิเล็กทรอนิกส ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ผูใชไมระมัดระวัง เหมือนกับนําหนังสือไปวางไวในที่ที่มีสัญญาณรบกวน หรือบางครั้งพอนํา 
 หนังสือกลับมาคืนเปนรอยขีดขวนที่หนังสือ อาจทําใหโดนตัวแท็กชํารุด ใชงานไมได” (A2)  
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    นอกจากนี้ ยังพบปญหาการพันกันของขอมูล ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัย
ตางๆ ไดแก ความไมสมบรูณของขั้นตอนการเติมสัญญาณ ความไมสมบูรณของขั้นตอนการยมื
ทรัพยากรสารสนเทศ และการนําหนังสือจํานวนมากกวา 1 เลม มาวางไวใกลกบัแผนรับสัญญาณ
และเครื่องอานขอมูล ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  
 
 “เกิดปญหา คือ หนังสือขอมูลพันกัน เกิดจากขัน้ตอนการยืม คอื เมื่อยืมหนังสือเสร็จสมบูรณแลว  
 จึงหยิบออก แตหากไมเสร็จสมบูรณแลวหยิบออก นําหนังสือเลมตอไปวาง ระบบจะเอาขอมูล 
 เลมแรกไปใสเลมตอไป เกิดปญหาขอมูลพันกัน กอนที่หองสมุดจะล็อกแท็ก เกิดปญหานี้ 
 บอยมากจนตองปดหองสมุด เพ่ือเอาหนังสือมาล็อกแท็ก อีกอยาง คือ ขั้นตอนการคืน เมื่อ 
 รับคืนเจาหนาที่ตองเติมสัญญาณ ระหวางนั้นหากไมสังเกตใหดี พอหยิบเลมเกาออก แลววาง 
 เลมใหม ระบบจะเอาขอมูลเลมเกาใสเขาไปในเลมใหม แตถาล็อกปญหานี้จะหายไปเลย” (A2) 

 
 “หากเกิดปญหาขอมูลพันกัน ตอนที่ยืมเราอาจไมทราบ จะมาทราบอีกครั้งเมื่อหนังสือคืนกลับมา 
 ตอนเติมสัญญาณ เราตองดูหนาจอวาขอมูลของหนังสือตรงกับตัวเลมไหม ถาไมตรงแปลวาพันกนั 
 แลว หากเกิดปญหานี้ ตองดูวาขอมูลเปนของหนังสือเลมใด จดรายละเอียดออกมา แลวไปดูวา 
 หนังสือเลมนั้นอยูในหองสมุดไหม ถาอยูตองนํากลับมาแกไข แตถาไมอยูตองหาตอวาหนังสือ 
 เลมนั้นอยูที่ไหน” (A2) 

 
 “บางครั้งเกิดกรณีวา เราหยิบหนังสือมา 2 เลม แลวเอามาวางไวใกลๆ กัน บางทีขอมูล 
 จะไปพันกัน ขอมูลเลมนี้ไปอยูเลมนั้น ขอมูลเลมนั้นมาอยูเลมนี้ เพราะวาถายโอนกันได 
 เราเลยตองล็อกแท็กใหเปนเฉพาะของหนังสือเลมนั้น” (A2) 

 
    ปญหาการพันกันของขอมูล เปนปญหาที่เกิดขึ้นในระยะแรกที่ยังไมไดระบุใน
ระบบวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ีเปนของหนังสือเลมน้ีโดยเฉพาะ วิธีแกไขปญหา คือ เม่ือมีการเขียน 
ขอมูลจากบารโคดลงปายระบุอิเลก็ทรอนกิสแลว จะทาํการระบใุนระบบทันทีวา ปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ชิ้นนี้เปนของหนังสือเลมน้ีโดยเฉพาะ ขอดี คือ สามารถแกไขปญหาการบันทึกขอมูลผิดจากขั้นตอน
ที่ไมสมบูรณ แตขอจํากัด คือ ปายระบุอิเล็กทรอนิกสชิน้นั้นจะไมสามารถนําไปใชงานกับหนังสือเลม
อ่ืนได เพราะไมสามารถที่จะบันทึกขอมูลใหมลงในปายได จึงตองทิ้งปายดังกลาวไป หรือเปลี่ยนเปน
ปายระบุอิเล็กทรอนิกสชิ้นใหมแทน ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “การล็อกแท็กเหมืนกับการปดผนึก ขอดี คือ แท็กของหนังสือเลมนั้นจะไมถูกเขียนขอมูลอื่นทับ 
 ไปอีก หองสมุดเราจะล็อกแท็กของหนังสือที่ติดอารเอฟไอดีทุกเลม แตกอนหนานี้ไมไดล็อก เพราะ 
 หากล็อกแท็กแลว แท็กนั้นจะไมสามารถนําไปใชกับหนังสือเลมอื่นไดอีก ถาจะเปล่ียนตองดึงแท็ก 
 ทิ้งเลยและใสแท็กใหม แตพอมีปญหาขอมูลพันกัน เราจําเปนตองล็อกแท็ก” (A2) 
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  จากผลการวิเคราะหขอมูลการใชระบบอารเอฟไอดีของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ สรุป
ไดวา แนวคิดการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดเกิดขึ้นเพราะผูบริหารเห็นถึงประโยชนของ
เทคโนโลยีที่จะนํามาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับงานบริการ รวมถึงการใหความสําคัญกับการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยใหการปฏิบัติงานของบุคลากรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  การใชระบบอารเอฟไอดีของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เปนในลักษณะการใชปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดีสําหรบัทรัพยากรสารสนเทศทีอ่นุญาตใหยืมออกควบคูไปกับ
ระบบบารโคดแบบเดิม และยังคงรักษาสญัญาณแมเหล็กไวสําหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ไมอนุญาต
ใหยืมออก โดยอุปกรณหลักของระบบอารเอฟไอดีที่หองสมุดนํามาใชงาน คือ เครื่องใหบริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมตั ิเครื่องใหบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปายระบุอิเล็กทรอนิกส และ
ประตูรักษาความปลอดภัย  
  การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดพบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ไดเตรียม
ความพรอมของทั้งบคุลากรและผูใชใหทราบถงึการใชงาน ทั้งในดานผูปฏิบตัิงาน และดานผูใชบริการ
ในลักษณะการอบรมภายใน และเม่ือนําระบบอารเอฟไอดีมาใชแลวพบวา บรรณารักษและผูใชสวนใหญ
พึงพอใจในดานความสะดวก รวดเร็ว ของงานบริการ แตในการปฏบิัติงานของบรรณารักษอาจพบ
ปญหาบางประการ เชน ปญหาการเสื่อมและคุณภาพของปายระบุอิเล็กทรอนกิส ปญหาของวัสดุที่
ใชทาํหนังสือ ปญหาของเครือ่งใหบรกิารรบัคืนทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติ ปญหาการบันทกึขอมูล
ในระบบไมถูกตองทีเ่กิดจากขั้นตอนการยมืไมสมบรูณ ปญหาการพันกันของขอมูล เปนตน แตปญหา
ดังกลาวสวนใหญเปนปญหาที่เกิดในระยะแรกของการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช ซ่ึงบรรณารักษ 
ไดพยายามแกไขปญหาตางๆ ไปตามความเหมาะสมของสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
 
หอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 1.  ขอมูลทั่วไป  
  หอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร ตั้งอยูเลขที่ 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 
จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยโรงเรียนขาราชการพลเรือนในป พ.ศ. 2453 ใชชือ่วาหองสมุดโรงเรียนขาราชการ
พลเรือน หลังจากที่โรงเรียนขาราชการพลเรือนไดรับการสถาปนาเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หองสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเปน หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป พ.ศ. 2458 โดยตั้งอยูที่
คณะอักษรศาสตร ภายหลังในป พ.ศ. 2521 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยการรวมหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน คือ หอสมุดกลาง ศูนยเอกสารประเทศไทย 
และศนูยโสตทัศนศึกษากลางไวดวยกัน และในปจจุบนัสถาบันวทิยบริการไดเปลีย่นชื่อเปน ศนูยวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
  ผูอํานวยการศูนยวิทยทรัพยากร เปนผูบริหารงานหอสมุดกลาง ซ่ึงมีโครงสรางการบริหาร 
งานแบบกระจายอาํนาจ โดยใหหัวหนาหองสมุดคณะเปนผูรับผิดชอบดูแล และบริหารงานภายในเอง
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อยางอิสระ หอสมุดกลางประกอบดวยฝายตางๆ 6 ฝาย ดังนี้ (1) ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(2) ฝายวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (3) ฝายระบบสารสนเทศ (4) ฝายบริการจายรับ (5) ฝายบริการ
ผูอาน (6) ฝายบริการชวยคนควาวิจัย 
  ปจจุบันหอสมุดกลางมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก หนังสือภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ หนังสือหายาก และฐานขอมูลออนไลน สําหรับใหบริการแกนิสิต อาจารย 
และบุคลากร หอสมุดกลางใชระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบทศนิยมดิวอ้ี 
(Dewey Decimal Classification System: DC) และใชระบบหองสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC) 
เพ่ือบริหารจัดการระบบของหองสมุด ไดแก การจัดซื้อ การวิเคราะห การคนคืน การยืม-คืน การสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการวารสาร นอกจากนี้ หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร ไดจัด 
บริการตางๆ ดังนี้ 
     1.  บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
     2.  บริการยมืระหวางหองสมุด 
     3.  บริการหนังสือสํารองรายวิชา 
     4.  บริการจองสิ่งพิมพ 
     5.  บริการวารสารและหนังสือพิมพ 
     6.  บริการกฤตภาค 
     7.  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
     8.  บริการสื่อโสตทัศนวัดุและโสตทัศนปูกรณ 
     9.  บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม 
   10.  บริการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
   11.  บริการรวบรวมและจัดทํารายชื่อทรพัยากรใหม 
   12.  บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 
   13.  บริการอางอิงเสมือน 
   14.  บริการสืบคนเฉพาะเรือ่ง 
   15.  บริการถายเอกสาร 
  หอสมุดกลาง จัดเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีมา
อยางตอเน่ืองและยาวนาน เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2529 หองสมุดไดสรางฐานขอมูลหนังสือภาษาตางประเทศ 
และดรรชนีวารสารดวยโปรแกรม CDS/ISIS และเปนศูนยประสานงานและเผยแพรโปรแกรม CDS/ISIS 
แหงประเทศไทย (National Distributing Center for CDS/ISIS) ในป พ.ศ. 2531 ไดเริ่มโครงการพัฒนา
ระบบขายงานหองสมุด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library Information 
Network: Chulalinet) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหองสมุดทุกแหงในมหาวิทยาลัยเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
ที่เชื่อมตอกันไดดวยระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารอันทันสมัย เพ่ือชวยใหนิสิต อาจารย 
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และบุคลากรสามารถเขาถงึสารสนเทศทีมี่อยูในหองสมุดทุกแหงไดอยางรวดเร็ว โดยไมจํากัดเวลา
และสถานที่ ตอมาในป พ.ศ. 2537 หอสมุดกลางไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC) 
เขามาใชเพ่ือสรางระบบขายงาน และเริ่มนําบัตรสมารทการดไปใชกับบริการยืม-คืนในป พ.ศ. 2540 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2552: ออนไลน) 
  ปจจุบันหอสมุดกลางมีความมุงม่ันที่จะบุกเบิก แสวงหา สรรสรางบริการและเผยแพร
ความรูทั้งในดานวชิาการและวิจัย ดวยการพัฒนาระบบบริหารและบริการ เพ่ือใหเกดิความพึงพอใจแก
ผูใชบริการทกุระดับ โดยมีเกณฑที่ชัดเจนและมีพัฒนาการเพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
 2.  แนวคดิในการนําระบบอารเอฟไอดมีาใช 
  แนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชของหอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร เกดิจาก
ผูบริหารหองสมุดเห็นถึงประโยชนของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่จะเขามาชวยสนับสนุนใหผูใชสามารถ
บริการตนเองไดมากขึ้น โดยเฉพาะบริการยืม-คืน ใหเกิดเปนบริการยืม-คืนอัตโนมัติ นอกจากนี้  
ผูบริหารยังเห็นวาแนวโนมของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีจะเขามามีบทบาทในวงการหองสมุด อีกทั้ง
หองสมุดในตางประเทศไดเริ่มนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชแพรหลายมากขึ้น แตเน่ืองจากระบบ
อารเอฟไอดีมีราคาสูง ทางผูบริหารและบรรณารักษจึงไดปรึกษาและจัดประชุม เพ่ือหาขอสรุปเร่ือง
การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหอสมุดกลาง โดยศึกษาเปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดของระบบอารเอฟไอดี 
และระบบบารโคดจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ รวมถึงการไปศึกษาดูงานจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ที่ไดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุด นอกจากนี้ ทางหอสมุดกลาง ไดพิจารณาถึงความจําเปน
ของหองสมุดที่ตองการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช ความพรอมในดานงบประมาณ จากนั้นจึงไดตัดสินใจ
วา ทางหอสมุดกลางจะนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดเพื่อพัฒนางานบริการ และอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใช แตยังเปนลักษณะการใชงานแบบควบคูไปกับระบบบารโคดเดิม ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “แนวโนมหองสมุดในตางประเทศเริ่มนําระบบอารเอฟไอดีมาใชแพรหลายขึ้น โดยเฉพาะการนํา 
 มาประยุกตใชกับงานบริการยืม-คืน ชวยใหผูใชสามารถบริการตนเองได ทําใหหองสมุดพัฒนาไป 
 สูงานบริการยืม-คืนอัตโนมัติ” (A1) 

 
 “ขอดีของระบบอารเอฟไอดี คือ เราสามารถที่จะโยงกับบริการยืม-คืนอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยขยาย 
 ขอบเขตของบริการเรา แนวโนมหองสมุดในประเทศหันมาใชเครื่องยืม-คืนมากขึ้น อยางที่จีนมี 
 การทําตอยอดเยอะมาก เขาไปพัฒนาทําเครื่องยืมกับเคร่ืองคืนดวยกัน ใชเครื่องเดียวทําไดหมด” (A1) 

 
 “ตอนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบอารเอฟไอดี เราไดไปดูงานหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นที่นําระบบ 
 อารเอฟไอดีมาใช มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยชินวัตร พอเห็นวานาสนใจและมี 
 ประโยชน จึงเริ่มศึกษาขอดี ขอจํากัดของระบบอารเอฟไอดี” (A2) 
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  หอสมุดกลางไดเริ่มติดตั้งระบบอารเอฟไอดีในป พ.ศ. 2549 โดยติดตั้งในสวนงานตางๆ 
ดังนี้ (1) เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง จํานวน 2 เครื่อง (2) เครื่องใหบริการรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง (3) เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดย
เจาหนาที่ จํานวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปายระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง   
(5) ประตูรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ประตู เริ่มแรกของการติดตั้ง ทางผูแทนจําหนายจะเขามา
อธิบายและสรางความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหทราบถึงการทํางานระบบอารเอฟไอดี เม่ือ
บุคลากรเขาใจและสามารถใชงานระบบไดเปนอยางดี จึงเริ่มทดสอบระบบอารเอฟไอดี ทดลองการยืม-คืน 
หากพบปญหาจึงแจงกับทางผูแทนจําหนาย เพ่ือแกไขปรับปรุงจนระบบอารเอฟไอดีเกิดความพรอม
กอนที่จะนําออกใหบริการตอไป ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ตอนตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช ทางเราไดนําระบบมาทดลองใชกอนวาทํางานเปน 
 อยางไร มีปญหาไหม เมื่อเราพบปญหาอะไร เราจะแจงกับทางบริษัท หรือหาวิธีแกไข เพ่ือ 
 ใหระบบอารเอฟไอดีพรอมกอนที่จะออกใหบริการ” (A2) 

 
  การติดตั้งระบบอารเอฟไอดีครั้งแรกพบวา หอสมุดกลางใชงบประมาณ 8 ลานบาท 
ครอบคลุมถึงฮารดแวร ซอฟตแวร และปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดี นอกจากนี้
หอสมุดกลางตองขออนุมัติเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณ สําหรับบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีเปน
ประจําทุกป โดยขออนุมัติงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบเปนรายชิ้นของอุปกรณ สวนคาปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสไมจําเปนตองจัดซื้อประจําทุกป เพราะอาจมีปายที่เหลือจากปงบประมาณที่ผาน
มา ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบเปนรายชิ้นอุปกรณ เครื่องยืม-คืน ประตูจับ 
 สัญญาณ รวมกันประมาณ 6 หมื่น และแตละปจะมีคาบํารุงรักษา ซึ่งบางปอาจไมรวมแท็ก  
 เพราะหองสมุดไมตองส่ังแท็กทุกป แตปแรกส่ังมากหนอยเปนแสน ปตอมาฝายงานวิเคราะห 
 จะคํานวนใหเปนคาวัสดุ” (A1) 

 
 “เราใชงบประมาณติดตั้งระบบอารเอฟไอดีเริ่มแรกประมาณ 8 ลานบาท รวมฮารดแวร ซอฟตแวร 
 และแท็ก งบประมาณเริ่มแรกนี้กวาครึ่งเปนคาแท็ก ดังนั้น จํานวนงบประมาณเริ่มแรกจะเพิ่ม 
 หรือลดลงไดแลวแตจํานวนแท็กที่ซื้อ และราคาของแท็กในขณะที่ซื้อ” (A2) 

 
  การคัดเลือกผูผลิต หรือผูแทนจําหนายระบบอารเอฟไอดีพบวา หอสมุดกลางได
กําหนดเกณฑพิจารณาจาก ความเขากนัไดของระบบอารเอฟไอดีกับระบบอัตโนมัติของหองสมุด 
มาตรฐานของวัสดุวาตรงตามที่กําหนดของอารเอฟไอดี นอกจากนี้ ยังพิจารณาความนาเชื่อถือของ
ผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ความสามารถของผูผลิต หรือผูแทนจําหนายที่จะปรับระบบใหตอบสนองกับ
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ความตองการของหองสมุด รวมถึงความสามารถในการแกไขปญหา และบริการหลังการขายที่มี
ขอตกลงในสญัญา ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวอาจมีการเชิญผูแทนจําหนายมาบรรยายการทํางานของระบบ 
อารเอฟไอดีและนําเสนองานวิจัย หรือพัฒนาการของระบบอารเอฟไอดีในวงการอื่น เม่ือคัดเลือกได
บริษัทที่ผานเกณฑแลวจึงจัดทําการประกวดราคา เพ่ือใหไดผูผลิต หรือผูแทนจําหนายที่เหมาะสม
ที่สุด ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “โดยขั้นตอนตองทําขอกําหนดกอน มีนักคอมพิวเตอรชวยดู รวมท้ังบรรณารักษฝายระบบ คัด 
 ความนาเชื่อถือของผูผลิต หรือตัวแทน และดูวัสดุวาไดมาตรฐานที่กําหนดของอารเอฟไอดไีหม  
 พิจารณางบประมาณวาเขากนักบังบประมาณที่เราตั้งไวหรือไม มีบริษัทใดที่ผานเกณฑ จากนั้น 
 จึงประกวดราคา เปดซอง” (A1) 

 
 “กอนที่เราจะซื้อ เราตองเปนคนจัดทําขอกําหนด จะเปนการดูวามีบริษัทกี่บริษัทที่ทําเรื่องนี้  
 และดูความสะดวกของแตละระบบ ระบบของเขาเขากับระบบของเราไดเปนที่พอใจไหม และอาจ 
 สงคําถามไปวาส่ิงที่คุณใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดของเครื่องมาให สวนไหนที่เราของใจ  
 สามารถปรับใหเปนไปตามที่หองสมุดตองการไดไหม” (A2) 

 
  การบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีพบวา ผูแทนจําหนายจะสงเจาหนาที่ของบริษทัมา
ดูแลระบบปละ 3 ครั้ง หากเกิดปญหาเบือ้งตน บรรณารักษจะเปนผูดูแลและแกไขปญหาเอง อีกทั้งยังมี
ฝายระบบสารสนเทศเปนผูดูแลดานเทคโนโลยีของหองสมุดมาโดยตลอด ดังน้ัน หากมีปญหาที่ทาง
หอสมุดกลางไมสามารถแกไขเองได บรรณารักษสามารถติดตอกับผูแทนจําหนายผานทางโทรศพัท 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดตามความเหมาะสม ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ตัวแทนบริษัทจะเขามาดูแลปละ 3 ครั้ง ถาเกิดเหตุสามารถใหมากอนได ปญหาเบ้ืองตน 
 บรรณารักษดูแลได เรามีฝายระบบโดยเฉพาะที่ดูแลดานเทคโนโลยีให แตถาเกิดปญหาอะไร 
 เรามักโทรตามบริษัทตัวแทน” (A1)  

 
 “กรณีที่เกิดปญหา เราจะโทรศัพทหาทางบริษัท พอเขาฟงปญหาจากเรา แลวไมไดรุนแรง 
 อะไรมาก เขาจะโทรบอกวิธีการแกไขปญหานั้นกับเรา หลังจากนั้นอีกประมาณ 1 วัน หาก 
 เขายังอยูที่ไซตกรุงเทพ เขาจะเขามาในวันนั้นเลย หรือหากเราแกไขปญหานั้นไปแลว ทาง 
 บริษัทจะเขามาทดสอบซ้ําใหอีกครั้งวามีปญหาอื่นอีกไหม” (A2) 

 
  การเตรียมความพรอมของบุคลากรและผูใชพบวา หอสมุดกลางไดเชญิผูแทนจําหนาย
มาอบรมเกี่ยวกับระบบอารเอฟไอดีใหกับบุคลากรในเรือ่งตางๆ ไดแก ความหมายและประโยชนของ
ระบบอารเอฟไอดี การทํางานเชื่อมโยงกันระหวางระบบอารเอฟไอดีและระบบหองสมุดอัตโนมัติ รวมถึง
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การอธิบายการติดปายระบอิุเล็กทรอนิกสใหกับหนังสอืในตําแหนงที่เหมาะสม ซ่ึงจะมีผลตอการอาน
สัญญาณของอารเอฟไอดี 
  นอกจากนี้ ผูแทนจําหนายไดสาธิตวิธีการใชอุปกรณยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวย
ตนเอง พรอมกับใหบุคลากรเรียนรูการใชแผนงานของระบบอารเอฟไอดี (Pad work station) ซ่ึง
บุคลากรของหองสมุดตางมปีระสบการณ และความชํานาญกับระบบบารโคดอยูกอนแลว การปรบัมา
ใชงานกับระบบอารเอฟไอดีจึงไมยากแตประการใด เม่ือเจาหนาที่จากผูแทนจําหนายมาอบรมและ
สาธิตการใชงานแลว บคุลากรที่ไดรับการอบรมจะอธิบายตอกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบตังิาน
กับระบบอารเอฟไอดี และจะมีการทบทวนขั้นตอนตางๆ เปนระยะ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงาน
ไปในทศิทางเดียวกัน ดังน้ัน การเตรียมความพรอมของบุคลากรจึงเปนลักษณะการอบรมภายใน ดัง  
คําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดจะเชญิผูจัดจําหนายมาสาธิต เปนการอบรมภายใน ไมคอยมีการสงบุคลากรออกไปอบรม 
 ขางนอก สวนใหญการอบรมจะเปนเรื่องเทคโนโลยีหองสมุดทั่วๆ ไป ซึ่งจะครอบคลุมอยูแลว และ 
 เรายังไมมีนโยบายที่จะพัฒนาคนในดานเทคโนโลยีอารเอฟไอดีโดยเฉพาะ” (A1) 

 
 “บุคลากรตองรูจักวาอารเอฟไอดคีืออะไร มีประโยชนอยางไร และการทาํงานของระบบอารเอฟไอดี 
 กับการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติเชื่อมโยงกันอยางไร เวลาที่จะติดอารเอฟไอดี เขาตองรู 
 วาจะตองติดตําแหนงใดของหนงัสือ มีกี่ตําแหนงที่ติดได และตองหางจากสันแคไหน ไมเกินแคไหน  
 หากติดเกินกวานี้จะทําใหเกิดผลเสีย หรือผลกระทบในการใชงานอยางไร หลังจากบริษัทมาสอน 
 เราแลว เราจะไปสอนตอกับเจาหนาที่เอง” (A2) 

 
  ดานการเตรียมความพรอมของผูใชพบวา หอสมุดกลางไดจัดใหมีการแนะนําหองสมุด
ในชวงปฐมนิเทศ ดวยกิจกรรมนําชมหองสมุด พรอมสาธิตการใชเครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยตนเอง นอกจากนี้ ทางหอสมุดกลางไดประชาสัมพันธ ดวยการลงจดหมายขาวจุฬา
สัมพันธ หรือประชาสัมพันธผานทางกิจการนิสติ รวมถงึการทาํขั้นตอนการยมืทรพัยากรสารสนเทศ
ดวยตนเองติดไวที่เครื่องใหบริการ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เราจัดอบรมผูใชเปนชวงๆ อยางตอนเปดใชใหม ตอนปฐมนิเทศทุกรอบ เราจะแจงผูใช  
 มีทุกเทอม นอกจากนี้ มีลงจดหมายขาว จุฬาสัมพันธ ผานทางกิจการนิสิต” (A1) 

 
 “เราทําในเรื่องการประชาสัมพันธกอนที่จะมีการใชบริการ ชวงที่มีการใชบริการจะมีการประชาสัมพันธ 
 ทั้งที่ตัวเครื่องเอง คือ หนาจอของเครื่องจะมีรูปที่บอกขั้นตอนซึ่งงายมาก และหนาจอเปนระบบสัมผัส  
 อยูแลว นิสิตจะชอบมาก เพราะวาเปนภาพและคําอธิบาย ใครไมชอบอานก็ดูภาพแลวทําตาม แลว 
 เราจะมีเอกสารที่ทําพรอมไปกับคําอธิบายบนหนาจอวางไวใหดวย ในชวงที่หองสมุดมีการปฐมนิเทศ  
 เราจะมีฝายที่ทําหนาที่นําชมหองสมุด ซึ่งจะใหขอมูลเหลานี้กับนิสิตที่เปนนิสิตแรกเขา” (A2) 
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 “ตอนมายืมหนังสือที่เครื่องยืม ก็ไมยากครับ ดูวิธีการใชจากโนตที่แปะไวตรงเครื่อง แลวลองทําดู  
 สะดวกและรวดเร็วดี” (A3) 

 
 “มีคําแนะนําอยูหนาจอขึ้นใหเลยครับ ตอนแรกมาถึงก็จะวางการด แลวสแกนหนังสือครับ จะมี 
 ขั้นตอนบอกในน้ีหมดแลวครับ” (A3) 

 
 3.  การใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรพัยากร  
  3.1  งานเตรยีมตัวเลมกอนออกใหบริการพบวา หอสมุดกลางไดนําระบบอารเอฟไอดี
เขามาใชในลกัษณะผสม (Hybrid) คือ ใชไดทั้งกับระบบบารโคดและระบบอารเอฟไอดี ที่เปนเชนนี้
เพราะหอสมุดกลางเปนหองสมุดขนาดใหญ และมีทรพัยากรสารสนเทศจํานวนมาก การนาํระบบใหม
อยางอารเอฟไอดีมาใชจึงเปนลักษณะคอยๆ ปรับเปลีย่นไปตามความเหมาะสมของสภาพหองสมุด 
การใชงาน และความตองการของหองสมุดที่เล็งเห็นถึงขอดีในการคงไวของระบบบารโคด ที่ชวยใน
การระบุตัวเลมของหนังสือ และเปนตัวเชื่อมโยงขอมูลระหวางตัวเลมหนังสือและฐานขอมูล รวมถึง
สัญญาณแมเหล็กที่ชวยในดานการรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ เพราะถึงแมระบบ
อารเอฟไอดีจะมีคุณสมบัตทิัง้ในดานการเก็บขอมูล และมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว แตขอจํากัดของ
ระบบอารเอฟไอดียังคงมีอยูซ่ึงจะกลาวในตอนตอไป ดวยเหตุน้ี หอสมุดกลางจึงเห็นสมควรที่จะนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในลกัษณะควบคูไปกับระบบบารโคดเดิมที่ใชอยู  
   การเตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการพบวา บรรณารักษฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
จะเปนผูวิเคราะหหมวดหมูของหนังสือ พรอมกับลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ จากนั้นจึงสรางเลขประจํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Item) ในฐานขอมูล โดย
ใชบารโคดเปนสัญลักษณแทนเลขประจํารายการ และเปนตัวเชื่อมโยงระหวางหนังสือกับฐานขอมูล
ในระบบ จากนั้นบรรณารักษจะติดบารโคดลงบนหนังสือ ตรวจสอบตวัเลมพรอมกับประทับตราหองสมุด 
แลวจึงมาสูขั้นตอนของการตดิปายระบุอิเลก็ทรอนกิส คือ นําหนังสือทีต่ิดบารโคดแลวไปวางที่เครือ่ง
สําหรับเขียนขอมูล เพ่ืออานขอมูลของบารโคดลงในระบบ บรรณารกัษตรวจสอบขอมูลตัวเลมหนังสือ 
และขอมูลทีป่รากฏบนหนาจอใหตรงกนั แลวจึงติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสลงบนหนังสือในตําแหนงที่
ตกลงไวในการปฏิบัติงาน จากนั้นเครื่องจะเขียนขอมูลที่ไดจากบารโคดลงในปายระบุอิเล็กทรอนิกส
ชนิดพาสซีฟ พรอมกับตั้งสัญญาณรักษาความปลอดภยัใหกับหนังสอืเลมน้ันกอนนําออกใหบริการ 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ในระบบเราตองสรางไอเท็มใหผูใชยืม-คืน และตัวบารโคดเราติดตอนสรางไอเท็ม พอติด  
 บารโคดเสร็จ บรรณารักษจะตรวจตัวเลมที่ผานกระบวนการตางๆ เก็บสัน ประทับตรา   
 จากนั้นจึงมาทําขั้นตอนการแท็กกิ้งกับอารเอฟไอดี” (A2) 
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 “สําหรับอุปกรณนี้ คือ เครื่องเพ่ิมสัญญาณอารเอฟไอดีซึ่งจะมีโปรแกรมที่ติดตั้งไปในเครื่อง     
 คอมพิวเตอร ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการติดอารเอฟไอดีไมใชวาติดแลวจะใชได ตองมาตั้งสัญญาณ 
 รักษาความปลอดภัยกับเครื่องตั้งสัญญาณตรงนี้” (A2) 

 
 “ในปายอารเอฟไอดี เราจะใสขอมูลของหนังสือเอาไว สําหรับหอสมุดกลาง เราใชเปนหมายเลข 
 บารโคด” (A2) 

 
   ในระยะแรกของการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช มีการตกลงกันระหวางบรรณารักษ
ที่เกี่ยวของวาจะติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับหนังสือประเภทใด เพราะปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีราคาสูง จึง
เกิดขอสรุปวา จะเร่ิมติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับหนังสือที่อนุญาตใหยืมออก และเปนหนังสือที่มี
การใชมากกอน โดยพิจารณาจากการยืมและกําหนดเปนหมวดวา ชวงนี้จะติดปายที่หมวดใด 
หนังสือแตละหมวดจะไมไดติดปายทุกเลม แตพิจารณาจากการใช สภาพรูปเลมวาสมควรติดไหม 
เพราะหากหนังสือเกามาก ชํารุดมาก หรือเลมบางมาก อาจพิจารณาเทียบกบัราคาของปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสวาคุมคาไหมที่จะนําปายมาติด ซึ่งในปจจุบันทางหอสมุดกลางไดขยายการติดปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสบนหนังสือเกาและใหมออกไปเปนจํานวนมาก แตยังไมมีการนําปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ไปใชกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดแุละสื่อมัลติมีเดีย เพราะปายระบุอิเล็กทรอนิกส
สําหรับสื่อโสตทัศนวัสดุและสื่อมัลติมีเดียยังมีราคาสูง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ตอนที่เริ่มติดอารเอฟไอดีมี 3 ฝาย คือ ฝายระบบ ฝายวิเคราะห และฝายยืม-คืน มาคุยกันวา 
 จะติดหมดทุกเลมไหม เพราะอารเอฟไอดีราคาคอนขางสูง เลยเห็นตรงกันวาเราไมติดทุกเลม 
 แตทีนี้เราจะติดอะไร จุดเริ่มตนเลย คือ เลือกจากหนังสือที่มีคนใชเยอะกอน จากนั้นจะเปน 
 ความรวมมือระหวางฝายเรากับฝายบริการผูอานที่จะมาชวยกันติด เหมือนกับทําขนานกันไป  
 เพราะวาหนังสือเรารับคืนทุกวันใชไหมคะ เราจะดูวาหนังสือเลมไหนยืมมาก ทางฝายหองอาน 
 เขาจะไมไดปดหอง แตจะกําหนดเปนหมวดไปวาชวงนี้จะติดหนังสือหมวดอะไร และหนังสือ 
 แตละหมวดจะไมไดติดทุกเลม แตจะไปดูขางหลังวามีการใชแคไหน สภาพรูปเลมวาสมควร 
 ติดไหม ถาหนังสือเกามาก ขาดมาก เลมบางมากเราจะติดไหม ถาเทียบกับราคาของอารเอฟไอดี  
 ถาสมมติวาสภาพรูปเลมดี พิมพต้ังแต พ.ศ.อะไร ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ใชในการตัดสินใจ แตถา 
 เปนหนังสือเกาแตยังมีการใชสูง คือตองใชสัญญาณแมเหล็กเหมอืนกัน ซึ่งอาจจะตองเอาตัวเลม     
 ไปซอมแซมเสียกอนแลวมาติด สองตัวอยางที่อธิบายไปเปนหนังสือที่มีการใช สําหรับหนังสือ 
 ใหม นโยบายคือ ไมไดติดทุกเลม แตจะดูสภาพรูปเลม ถาบางมากๆ จะไมไดติด ราคาของ 
 หนังสือ และดูวาเปนหนังสือบริจาคไหม ถาหนงัสือบริจาคที่มีคุณคาและมีคนใชก็ติด” (A2) 

   
  3.2  งานบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
   3.2.1  งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองพบวา หอสมุดกลางได
ติดตั้งเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองไวที่หองสมุดในบริเวณชั้น 1 ของอาคาร
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ศูนยวทิยทรัพยากร ใกลกบับริเวณโตะใหบริการยืม-คืน จํานวน 2 เครื่อง ผูใชสามารถเขามาใช
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองโดยมีขั้นตอน คือ นําบัตรสมาชิกไปวางไวที่เครื่อง
ใหบริการยืมดวยตนเอง เพ่ือใหเครื่องอานขอมูลผูใชและตรวจสอบสทิธกิารยืม กรณีที่ผูใชไมสามารถ 
ยืมหนังสือได เครื่องจะแสดงที่หนาจอวาไมอนุญาตใหยมื ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ผูใชมี
คาปรับในระบบ หนังสือทีไ่มอนุญาตใหยืมออก หนังสือจอง เปนตน ในกรณีน้ีหากผูใชตองการยืม
หนังสือใหติดตอเจาหนาทีห่องสมุดที่โตะใหบริการยืม-คืน  
   เม่ือเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองตรวจสอบสิทธขิองผูใชวาสามารถยืมหนังสือได 
ใหผูใชนําหนงัสือที่ตองการยืมวางไปในรองที่มีลักษณะเปนรูปตัววี (V) ครั้งละ 1 เลม จากนั้นเลื่อน
หนังสือเขาไปสุดรองตัววี เครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะสงสัญญาณ เพ่ืออานขอมูลจากปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส ระหวางนั้นหนาจอจะแสดงขอมูลการยืม ไดแก เลขหมูหนังสือ ชื่อหนังสือ เลขบารโคด 
และเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะตัดสัญญาณรักษาความปลอดภัย เม่ือกระบวนการยืมเสรจ็สิ้น
เรียบรอย หนาจอจะแสดงผลวาเสร็จสมบูรณ ผูใชจึงสามารถนาํหนังสือออกไปจากเครื่องได หาก
ตองการยืมเลมอ่ืนอีกใหทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนการวางหนังสือที่รองตัววี เม่ือยืมครบทุกเลมแลว เครื่อง
ใหบริการยืมดวยตนเองจะพิมพใบแสดงรายการยืมที่มีรายละเอียดตางๆ ใหผูใชสามารถตรวจสอบ 
ไดแก ชื่อผูยืม ชื่อหนังสือ วันกําหนดสง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เครื่องยืมจะเปนแบบไฮบริด (Hybrid) คือ ใชไดกับทั้งระบบบารโคดและระบบอารเอฟไอดี  
 ขั้นตอนการยืม คือ ผูใชนําบัตรมาวางไวที่เครื่องยืม จากนั้นนําหนังสือที่ตองการยืมมาวางไวที่ชอง 
 รูปตัววี ซึ่งเราจะมีการแจงวาเลมไหนที่มโีลโกสติกเกอร ทานสามารถวางในรองตัววีไดเลย แตหาก 
 เลมไหนไมมีสติกเกอร ทานกใ็ชอานดวยบารโคด จากนั้นทําตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอ  
 เมื่อหนาจอแสดงผลวาการยืมเสร็จสมบูรณแลวจึงนําหนังสือออกไปได จากนั้นเครื่องจะพิมพ 
 สลิปใหวายืมหนังสืออะไรไป มกีําหนดสงเมื่อไหร” (A2) 

 
 “การตั้งคาใหเครื่องอารเอฟไอดีสามารถอานสัญญาณหนังสือไดหลายเลมพรอมกันสามารถทําได 
 อยางตรงเจาหนาที่ตรงเวิรกสเตชั่น หากวางหนังสือพรอมกันก็จะเขาไปพรอมกันที่เดียวหลายๆ  
 เลมได แตถาผูใชไปที่เครื่องยืม เราจะกําหนดวาผูใชควรยืมครั้งละหนึ่งเลมเทานั้น” (A2) 

 
 “ที่เครื่องจะมีคําแนะนําการยืมขึ้นที่หนาจอใหเลย ตอนมายืมก็วางการด แลวสแกนบัตร  
 จากนั้นจะสแกนหนังสือ ซึ่งขั้นตอนตางๆ จะบอกไวที่หนาจอทั้งหมด ไมยากครบั” (A3) 

 
   ประโยชนของเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง คือ เปนการสงเสริม 
ใหผูใชสามารถดําเนนิการดวยตนเองไดมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกบัแนวทางการพัฒนาหองสมุดสมยัใหม 
ที่ตองการนําเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถบรกิารตนเองไดมากขึน้ เครื่องใหบริการ
ยืมดวยตนเองจะชวยใหผูใชสามารถยืมหนังสือดวยตนเอง โดยไมตองผานเจาหนาที่หองสมุด ทําให
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เกิดความสะดวก รวดเรว็ ประหยัดเวลาการรอแถวเพื่อยืมหนังสือในชวงเวลาที่มีผูใชจํานวนมาก 
และประโยชนสําหรับผูปฏิบตัิงาน คือ ชวยลดการใหบรกิารที่โตะใหบริการยืมลง ดังน้ัน โครงสราง
งานของเจาหนาที่หองสมุดอาจถูกปรับเปลี่ยนไป โดยเจาหนาที่หองสมุดจะทํางานในลักษณะฝาย
สนับสนุนมากขึ้น คือ ในระบบอัตโนมัติของหองสมุดจะมีสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอยที่เปน
ประโยชนตอการใหบริการ เชน การใสภาพของผูใช การเพิ่มขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใช 
เปนตน ซ่ึงรายละเอียดในสวนนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานบริการของหองสมุดในอนาคต อาทิ 
งานบริการจองผานเว็บไซต การบริการเตอืนลวงหนา ซ่ึงเจาหนาที่หองสมุดอาจมาดําเนินงานใน
สวนนี้มากขึ้น ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ในดานบริการ คือ ผูใชไดบริการตนเองในเรื่องของการยืมรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสะดวกใหกับ 
 ผูใช และลดขั้นตอนในการยืม” (A2) 

 
 “ภาพรวมของงานบริการออกมาในดานดีนะคะ สําหรับในเรื่องเครื่องยืม ผูใชรูสึกสะดวกมากขึ้น  
 และความงายของการใชเครื่องทําใหเขารูสึกพอใจ” (A2) 

 
 “เครื่องยืมเปนตัวที่ชวยเสริมการลดการใชบริการที่เคานเตอร แตวาเคานเตอรยังไงก็ยังอยู แต 
 จํานวนบุคลากร โครงสรางงานของเราจะถูกปรับเปล่ียนแลว เราจะมาทํางานในลักษณะที่เปนสวน 
 สนับสนุนมากขึ้น อยางเชน ณ ขณะนี้ ผูใชบริการไปใชบริการที่เครื่องยืม แตงานของผูใหบริการ 
 ที่เดิมตองนั่งใหบริการอยูที่เคานเตอรตลอดเวลาทั้งวนัอยางเดียวไดเปล่ียนไป กลายเปนครึ่งๆ คือ  
 ในมิลเลเนี่ยมโปรแกรม ระบบอัตโนมัติที่หองสมุดใชในสวนของบริการยืม-คืน มีลูกเลนเยอะมาก   
 เรามีการใสภาพของผูใช เพ่ือใหเห็นหนาตาขณะที่ทานมาใชบริการ เพ่ิมขอมูลในสวนอีเมลแอดเดรส 
 ซึ่งตอไปทุกอยางจะเปนออโตเมติก ดังนั้น เจาหนาที่ที่ใหบริการยืมจะมาทําหนาที่ตรงน้ีใหสมบูรณ” (A2) 

 
 “สะดวกดีครับ ไมตองใชคน และไมตองมีคนมาอยูประจํา มาคอยบริการ อันนี้ก็คือบริการดวย 
 ตนเองเลย เร็วขึ้นดี” (A3) 

 
 “ประโยชนของเครื่องยืม คือ ชวยลดระยะเวลาที่เราตองมาตอแถว เพราะเราสามารถยืม 
 จากเครื่องไดเอง แบบนี้จะสะดวกมากขึ้นคะ” (A3) 

 
   การยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองนั้น มีขอที่ควรพึงระวังอีกประการหนึ่ง  
คือ ความปลอดภัยของผูใชในเรื่องสิทธิสวนบุคคล เชน กรณีที่ผูใชทําบัตรสมาชิกหาย หรือมีผู   
แอบอางสิทธิโดยการนําบัตรสมาชิกของผูใชอ่ืนมายืมหนังสือ เปนตน ทางหอสมุดกลางมีวิธีแกไข
ปญหาในกรณีบัตรสมาชิกหาย คือ ผูใชจะตองแจงกับทางเจาหนาที่ของหองสมุด เพ่ือใหระบุในระบบ
ฐานขอมูลของหองสมุดวาผูใชรายน้ีทําบัตรสมาชิกหาย และจะไมสามารถใชเครื่องใหบริการยืม
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ทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองได จนกวาผูใชจะมาตดิตอกับทางเจาหนาที่หองสมุดวาไดรับบตัร
สมาชิกใหมเรียบรอยแลว ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ผูใชที่บัตรหายจะตองแจงใหหองสมุดทราบ หองสมุดจะพิมพขอความการแจงบัตรหายไวใน 
 ระเบียนผูใช และเก็บไวจนกวาผูใชจะแจงใหหองสมุดทราบวาไดรับบัตรใหม และขอความนี้จะ 
 ปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่มีการเรียกระเบียนผูใชขึ้นมาเพื่อใหบริการ” (A2) 

 
   3.2.2 งานบริการรับคืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง หอสมุดกลางไดติดตั้ง
เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติไวที่ดานขางอาคารศูนยวิทยทรัพยากร จํานวน  
1 เครื่อง เพ่ือขยายบริการคนืหนังสือใหกับผูใชโดยไมจํากัดเวลา ผูใชสามารถคืนหนังสือไดตลอด  
24 ชั่วโมง แมกระทั่งในเวลาหองสมุดปดทําการ ขั้นตอนการคืน คือ ผูใชคืนหนังสอืลงไปในชองที่
เขียนวาคืนหนงัสือ หนังสือที่รับคืนจะลงมาตามปลองไปยังกลองรับหนังสือ การทํางานของเครื่อง
ใหบริการรับคืนอัตโนมัติจะเปนลักษณะการทํางานแบบเรียลไทม คือ เม่ือผูใชคืนหนังสือเขามา และ
เครื่องอานขอมูลรับคืนแลว จะตัดขอมูลการยืมหนังสือเลมดังกลาวออกจากรายการยืมของผูใชทันที 
พรอมกับเครื่องใหบรกิารรบัคืนจะเติมสัญญาณใหกับหนังสือโดยอัตโนมัติ จากนั้นเจาหนาที่หองสมุด
จะมาเก็บหนังสือรับคนืที่ตูรับคืนวันละประมาณ 3 รอบ คือ เชา กลางวัน เย็น แลวนํากลบัไปตรวจสอบ
การคืนซ้ําอีกครั้ง เพ่ือใหม่ันใจวาไมเกิดขอผิดพลาด พรอมกับการตั้งสัญญาณรกัษาความปลอดภัย
ใหม ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ขั้นตอนการคืน ผูใชนําหนังสือมาหยอนที่ตูคืน ดานหนาตูจะมีหนาจอบอกวาคืนหนังสือ 
 เสร็จสมบูรณแลว จากนั้นเจาหนาที่จะไปเก็บหนังสือ เราจะเซ็ทไววาในหนึ่งวัน คือ สามชวง           
 เวลา เชา กลางวัน เย็น” (A2) 

 
 “เครื่องคืนที่ติดอยูดานนอก เคยใชครับ สะดวกดี พอเราเดินผานมา สามารถหยอนหนังสือ 
 ลงไปไดเลย ไมตองทําอะไรอีก” (A3) 

  
   ประโยชนของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ คือ หองสมุด
สามารถขยายการใหบริการรับคืนหนังสือแกผูใชไดมากขึ้น แมกระทั่งเวลาหองสมุดปดทําการ ผูใช
สามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง ชวยอํานวยความสะดวกแกผูใช และลดปญหาคาปรับจาก
การคืนหนังสือเกินกําหนดสง และในลักษณะการทํางานแบบเรียลไทม ผูใชจะไดรับประโยชนมากขึ้น 
เชน หากผูใชมาคืนหนังสือที่เครื่องใหบรกิารรบัคืนอัตโนมัติ ขอมูลการยืมของผูใชจะถูกตัดออกจาก
รายการยืมของผูใชทันที และระบบจะปรับปรุงขอมูลการยืม-คืนของผูใชใหเปนปจจุบัน เม่ือผูใช
ตองการไปยืมหนังสือเพ่ิมจึงสามารถทําไดทันที และสําหรับหองสมุดจะเปนประโยชนในดานการจัดการ 
เพราะสามารถจัดจํานวนคน และเวลาทีจ่ะไปรับหนังสือคืนในแตละรอบได ทําใหเจาหนาที่หองสมุด
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ไมตองกังวลกบัการปฏิบตัิหนาที่ประจําโตะใหบริการยืม-คืน โดยไมทราบวาจะมีผูใชเขามาใชบรกิาร
เม่ือใด เครื่องใหบริการรับคนือัตโนมตัิจึงชวยใหเจาหนาที่หองสมุดสามารถแบงสรรเวลาไปทํางานอื่น
ไดนอกเหนือจากงานที่เปนหนาที่หลัก ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เครื่องคืนจะทํางานในลักษณะของเรียลไทม คอื เมื่อผูใชคนืหนังสือ เครื่องคืนจะตัดขอมูลหนังสือ 
 ออกจากชื่อผูใชในระบบทันที ผูใชจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เขาไปใชบริการหองสมุดของเราใน 
 ลักษณะที่เปนเครือขาย คือ แคมาหยอนจากที่หนึ่ง แลวเดินกลับไปท่ีคณะของตนเอง หรือตองการ 
 ยืมอะไรเพ่ิมเติม ขอมูลของเขาจะอัพเดท อันนี้เปนจุดหนึ่งที่เห็นไดชัดในเรื่องของความรวดเร็วที่ 
 ผูใชไดรับ” (A2) 

 
 “คืนหนังสือสะดวกดีครับ ไมตองเขาไปในหองสมุด มันจะมีเครือ่งคืนอยูดานนอกคลายๆ กับ 
 เครื่องเอทีเอ็ม” (A3) 

 
  3.3  งานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา หอสมุดกลางยังไมมีการนําระบบอารเอฟไอดี
มาใชในงานสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศ เน่ืองจากหนังสือในหองสมุดยังไมไดเปนระบบอารเอฟไอดี
ทั้งหมด จึงทําใหไมสามารถใชระบบอารเอฟไอดีในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศได ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “เนื่องจากเราใชบารโคดมาเปนระยะเวลานาน พวกหนังสือเกาเราจะติดยอน และเลือกคอลเล็กชั่น  
 ดวย เพราะฉะนั้นหนังสือจึงยังไมเปนระบบอารเอฟไอดีทั้งหมด ดังนั้นการสํารวจหนังสือจึงตอง 
 ใชแบบเกาไปกอน” 

 
  จากการสัมภาษณผูบริหารและบรรณารกัษเกี่ยวกับการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชใน
งานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศพบวา ผูบริหารและบรรณารักษสวนใหญใหความสนใจเกี่ยวกบัการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ เพราะเห็นวาหอสมุดกลางเปนหองสมุด
ขนาดใหญและมีทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมาก การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศในแตละครั้งจึงใช
จํานวนบุคลากรมากและใชเวลานาน หากนําคุณลักษณะเดนของระบบอารเอฟไอดีมาใชในงาน
สํารวจทรัพยากรสารสนเทศ จะเปนประโยชนใหกับหองสมุดในการชวยประหยัดคน และประหยัด 
เวลา ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เรื่องการสํารวจหนังสือ ฝายระบบจะเปนคนดูแลเรื่องเทคโนโลยีให ในอนาคตเมื่อหนังสือเรา 
 เปนอารเอฟไอดีมากขึ้น อาจดูเพ่ิมถึงการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจหนังสือ” (A1) 

 
 “งานหลักที่เราอยากใหเกิดอีกอยาง คือ การสํารวจหนังสือ เพราะเราสามารถสํารวจหนังสือโดย 
 ใชจํานวนบุคลากรลดลง อาจแคคนเดียว และใชอุปกรณในการยงิเก็บขอมูล และนํามาประมวลผล 
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 เพ่ือสามารถตรวจสอบไดวาหนังสือที่มีอยูในหองสมุดตอนนี้ จัดเรียงถูกตองไหม และหนังสือ 
 นั้นอยูในหองสมุดหรือไม เหมอืนเปนการตรวจสอบทรัพยสินของหองสมุด” (A2) 

 
  3.4  งานรักษาความปลอดภัยพบวา หอสมุดกลางไดตดิตั้งประตูรักษาความปลอดภัย
เพ่ือตรวจสอบและปองกันการนําทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมุด โดยไมผานการยืมที่ถูกตอง
ไวในบริเวณทางออกของหองสมุด ในลักษณะของการวางสองประตูตอเน่ืองกัน คือ ประตูดานใน  
เปนประตูสําหรับตรวจสอบสัญญาณอารเอฟไอดี และประตูดานนอกเปนประตูสําหรับตรวจสอบ
สัญญาณแมเหล็ก ที่เปนเชนนี้เพราะทางหอสมุดกลางยังใชระบบ 2 ระบบ ควบคูกัน ดังที่ไดกลาวไว
ขางตน ดังน้ัน หองสมุดจึงตองใชประตทูั้ง 2 แบบ เพ่ือตรวจสอบอุปกรณทั้ง 2 ระบบ หากรายการใด
ไมผานการยืม เครื่องจะสงสัญญาณเตือนใหทราบวา หนังสือเลมน้ันยังไมผานการยืมที่ถูกตอง ทั้งน้ี
เพ่ือปองกันการนําทรัพยากรสารสนเทศที่ไมผานการยืมที่ถูกตองออกไปนอกหองสมุด ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดมีประตูรักษาความปลอดภัย 2 ประตู คือ ประตูที่ใชกับสัญญาณแมเหล็ก และประตู 
 ที่ใชกับสัญญาณอารเอฟไอดี ที่ตองมี 2 ประตู เพราะหนังสือในหองสมุดเรายังเปนทั้งสองระบบ 
 อยู” (A2) 

 
 4.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดกลาง ศูนยวทิยทรัพยากร 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถชีใ้หเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบอารเอฟไอดี
ในหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ดังน้ี 
  4.1  ปญหาทีเ่กิดจากระบบ หรืออุปกรณ 
   4.1.1  ปญหาคุณภาพ และขนาดของปายระบุอิเล็กทรอนิกสพบวา ปายระบุ
อิเล็กทรอนิกสบางแผนไมสามารถอานขอมูลลงไปได หรือมีปญหาการตั้งสัญญาณที่ผิดไปจาก
คุณภาพที่กาํหนด ซ่ึงหากไมตรวจสอบใหดีอาจเกิดปญหาตอนนําหนังสือออกใหบริการ และใน   
บางกรณีที่ติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสลงไปในหนังสือแลวพบวาไมสามารถใชงานได บรรณารักษ
จําเปนตองแกะออก และหากไมระมัดระวงัในการแกะอาจทําใหหนังสือชํารุด เสียหายได วิธีแกไข
ปญหา คือ บรรณารักษตองตรวจสอบดวยการอานปายระบุอิเล็กทรอนิกสกอนนํามาติดวาใชงานได
จริง เปนการตรวจสอบคุณภาพของปายกอนที่จะบันทึกขอมูลเก็บไว และในสวนของผูแทนจําหนาย
ไดรวมแกไขปญหานี้ โดยชดเชยปายระบอิุเล็กทรอนิกสที่ใชงานไดใหกับหองสมุดแทนของเดิม ดัง
คําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “กอนที่จะใชแท็กอารเอฟไอดีเราตองตรวจสอบกอน เวลาเราสั่งจะส่ังเปนล็อต บางทีเราส่ัง 200 
 ทางบริษัทก็จะแถมเพ่ิมมาให เหมือนเปนการชดเชยสวนที่เสีย เปนการเคลมไปในตัว หรือ 
 บางชวงกอนหนานั้น แท็กอันไหนที่ใชไมไดจะคดัออกแลวเอาไปเคลมกับทางบรษิัท ทางบริษัท 
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 จะทําคืนให ทุกวันนี้อันไหนที่ใชไมไดก็จะเก็บไวเพ่ือเปนสถิติ” (A2) 

 
   นอกจากนี้ ขนาดของปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีขนาดใหญ เปนที่สังเกตและมีโอกาส
ถูกทําลายไดงาย ที่เปนเชนน้ีเพราะปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบมาสําหรับงานหองสมุด จําเปน 
ตองมีขนาดใหญกวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสที่ใชกบัสินคาประเภทอืน่ เพราะปายระบุอิเล็กทรอนิกส  
ที่มีขนาดใหญจะมีผลตอการเก็บขอมูล และการรับสงคลื่นสัญญาณไดดีกวา ซ่ึงเหมาะกับการใชงาน
ในหองสมุด ดังน้ัน บรรณารักษจึงตองหาวิธีการติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสไมใหเปนที่สังเกตมากนัก 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
  
 “ไมไดเปนปญหามากนักนะคะ เพียงแตดีไซนของอารเอฟไอดีของหองสมุด มีขนาดใหญมากเมื่อ 
 ไปเทียบกับชิปราคาสินคา เส้ือผา ซึ่งเปนชิปเล็กๆ แตการออกแบบอยางนั้นมีความหมาย คือ ถึงแม  
 แท็กอารเอฟไอดีจะเปนที่สะดุดตาและโอกาสที่จะถูกทําลาย ถูกฉีกลอกมีสูง แตที่เขาดีไซนแบบนั้น 
 เพราะวาเปนเรื่องของการรับสงคล่ืนสัญญาณ” (A2) 

 
   4.1.2  ปญหาความแรงของสัญญาณคลื่นความถีว่ิทยุพบวา ในระยะแรกของ   
การนําระบบอารเอฟไอดีมาใช จะมีปญหาเรื่องผูใชมีหนังสือที่ไมตองการยืมปรากฏอยูในรายการยืม 
คือ ผูใชนําหนังสือมา 2 เลม แตตองการยืมเพียง 1 เลม โดยวางหนังสือที่ตองการยืมไวที่เครื่อง
ใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง และนําหนังสืออีกเลมหน่ึงวางไวในบริเวณใกลกัน 
ปรากฏวาเครือ่งใหบริการยืมดวยตนเองไดอานสัญญาณคลื่นความถีว่ิทยุไปยังหนังสืออีกเลมที่อยู
บริเวณใกลกันดวย ที่เปนเชนน้ีเพราะสญัญาณคลื่นความถี่วทิยุมีความแรงมาก และประสทิธภิาพ
ของปายระบุอิเล็กทรอนิกสทีจ่ะรับสัญญาณในแตละชิ้นอาจไมเทากัน ในกรณีน้ีอาจทําใหขอมูลรายการ
ยืมของผูใชปรากฏรายชื่อหนังสอืทั้ง 2 เลม แตเลมที่ไมไดยืมกับเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะไม
ถูกตัดสัญญาณรักษาความปลอดภัย วิธีแกไขปญหา คือ ควรตั้งความแรงสัญญาณของเครื่องอาน
ขอมูลใหพอเหมาะกับการอานปายระบอิุเล็กทรอนิกสที่อยูในบริเวณน้ัน ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “บางทีตัวแพด สเตชั่นของเรา ตัวรับสัญญาณไวมาก ในชวงแรกที่นํามาใช เมื่อผูใชนําหนังสือ 
 มาวางบนเคานเตอรแตไมไดยืม แตวาสัญญาณของหนังสือเลมที่วางบนเคานเตอรเขาไปอยูใน 
 รายการยืมของเขา เราเลยตองตั้งสัญญาณความแรงใหพอเหมาะ” (A2) 

 
  4.2  ปญหาจากคนพบวา ในระยะแรกของการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชซ่ึงเปนระยะ
ที่บุคลากรกําลังเรียนรูระบบอารเอฟไอดีอยู และยังไมมีความชํานาญมากนัก จึงอาจเกิดขอผิดพลาด
บางประการได เชน การติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสไมตรงตามตําแหนงที่กําหนด การนําปายระบุ 
อิเล็กทรอนิกสที่เปนของเลมอ่ืนมาติดกบัหนังสืออีกเลม หรือปฏิบตัติามขั้นตอนการทํางานไมสมบรูณ 
ปญหาเหลานีอ้าจพบเมื่อผูใชมายืมหนังสือเลมดังกลาวแลวเกิดผิดปกติ ไมสามารถยืมได จึงมาแจง
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ที่โตะใหบริการยืม-คืน ทางเจาหนาที่หองสมุดจึงตองตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาวไปในแตละ
กรณี ดังน้ัน บรรณารักษจึงมีขอสรุปรวมกันวา จะมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบตัิงานเปนระยะ เพ่ือ
สรางความเขาใจและแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เราจะมีการทบทวนเปนระยะเหมือนกัน เพราะพอนานๆ ไปอาจจะลืมขอตกลงตางๆ บาง 
 วาจะตองติดแท็กที่ระยะเทานี้ ตําแหนงนี้ เพราะการติดแท็กจะมีผลในการนําไปใชตอนที่ 
 อานสัญญาณดวย แตปญหานี้เกิดไมมากคะ” (A2) 

 
 “หากมีการซอมหนังสือ ถาแกะแท็กดีๆ จะยังสามารถนํามาใชอีกครั้งหนึ่งได เวลานํามาใช 
 เปนส่ิงที่ตองระมัดระวังของผูติด เพราะหากติดผิดเลม ขอมูลคางอยู จะทําใหมีปญหาเวลา 
 ที่ผูใชมายืม พอนําหนังสือเลมนี้มาวาง ขอมูลที่ผิดจะมาอยูในรายการของผูใช รายการที่ 
 ไมไดยืมจะเขาไปอยูในรายการยืมของเขา แตรายการของหนังสือที่ยืมไมปรากฏ ส่ิงนี้เปน 
 ส่ิงที่บุคลากรตองระมัดระวัง” (A2)  

 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลการใชระบบอารเอฟไอดีในหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร 
สามารถสรุปไดวา แนวคิดการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดเกิดขึ้น เพราะผูบริหารเห็นถึง
ประโยชนของเทคโนโลยีอารเอฟไอดีวาจะเขามาชวยเสริมใหงานบริการของหองสมุดมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาของหองสมุดสมัยใหม ที่ตองการนําเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชในดานการบริการดวยตนเองไดมากขึ้น โดยเฉพาะงานบรกิารยืม-คืน เพ่ือใหผูใชสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเองโดยไมตองผานเจาหนาที่หองสมุด นอกจากนี้ ระบบอารเอฟไอดีไดเขามามี
บทบาทสําคัญในวงการตางๆ และมีแนวโนมที่จะเขามามีบทบาทในวงการหองสมุดทั้งในประเทศ
และตางประเทศมากขึ้น แตหอสมุดกลางยังเห็นวา ระบบสัญญาณแมเหล็กเดิมมีจุดแข็งในเรื่องการรักษา
ความปลอดภยัไดดีกวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอด ีดังนั้น การใชระบบอารเอฟไอดี
ของหอสมุดกลางจึงเปนในลักษณะผสม ระหวางระบบสัญญาณแมเหล็กเดิมกับระบบอารเอฟไอดีซ่ึง
ใชควบคูไปกับบารโคด คลายกับของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ตางกันที่หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จะ
ลบสญัญาณแมเหล็กจากหนังสือที่อนุญาตใหยืมออก และใชปายระบอิุเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว 
ดังที่ไดอธิบายไวขางตน  
  การตดิปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ัน ทางหอสมุดกลางจะติดเฉพาะหนังสือที่อนุญาตใหยืม
ออกโดยพิจารณาจากเกณฑการติดปายระบุอิเล็กทรอนิกส โดยการติดปายจะเปนในลักษณะทยอย
ติดหนังสือในแตละหมวดและขยายออกไปเรื่อยๆ  อุปกรณหลักของระบบอารเอฟไอดีที่หองสมุดนํา 
มาใชงาน คือ เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากร
สารสนเทศอตัโนมัติ เครื่องใหบริการยืม-คนืทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ เครื่องสําหรับเขียน
ขอมูลเขาปายระบุอิเล็กทรอนิกส และประตูรักษาความปลอดภัย เชนเดียวกับหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
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  การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดนั้น ทางหอสมุดกลางไดมีการเตรียมความพรอม
ใหกับบุคลากรและผูใชทราบถึงการใชงานทั้งในดานผูปฏิบัติงานและดานผูใช ในลักษณะการอบรม
ภายใน การประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเม่ือนําระบบอารเอฟไอดี
มาใชแลวพบวา บรรณารักษและผูใชสวนใหญพึงพอใจในดานความสะดวก รวดเรว็ ของงานบริการ 
นอกจากนี้ บรรณารักษสวนใหญเห็นวา วัตถุประสงคหลักของการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช คือ 
การอํานวยความสะดวกใหกบัผูใชมากกวาการลดภาระงานของบรรณารักษ และในการปฏิบัติงาน
ของบรรณารักษอาจพบปญหาบางประการ เชน ปญหาคุณภาพและขนาดของปายระบุอิเล็กทรอนกิส 
ปญหาความแรงของสัญญาณคลื่นความถีว่ิทยุ ปญหาจากคน เปนตน ปญหาที่กลาวมาสวนใหญจะ
เกิดในระยะตนของการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช และบรรณารักษไดพยายามแกไขปญหาตางๆ ไป
ตามความเหมาะสม แตบางปญหาอยางเรื่องของคุณภาพ และขนาดของปายระบุอิเล็กทรอนิกสยัง
เปนเรื่องที่ตองอาศัยระยะเวลาในการปรบัปรุงเทคโนโลยีของผูผลติ หรือผูแทนจําหนายในอนาคต 
 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร 
 1.  ขอมูลทั่วไป  
  สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี ตั้งอยูเลขที ่99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี และเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชในประเทศ
ไทย สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีเปดใหบริการในป พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลง
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การเรียนรูตลอดชีวิต  
แกสมาชิกของสถาบัน สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร มีภารกิจสําคัญ คือ          
(1) เปนแหลงใหบริการสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยั   
(2) เปนหองสมุดดิจิทัลที่จัดเตรียมบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชสามารถเขาถึงไดทุกเวลา
และทุกสถานที่ (3) เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย (4) เปนแหลงทรัพยากร 
สารสนเทศใหกับชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมไทย (5) เปนแหลงเอกสารสําคัญของ
มหาวิทยาลัย (6) เปนศูนยใหบริการสนับสนุนการอานในลักษณะของการศึกษาเพือ่ความบันเทงิ 
(มหาวิทยาลัยชินวตัร.  2552: ออนไลน) 
  มหาวิทยาลัยชินวัตรไดแบงระดับการเรียนการสอนออกเปน 2 แหง คือ ระดับปริญญาตรี
เปดสอนที่มหาวทิยาลัยชินวตัร จังหวัดปทุมธานี และระดับปริญญาโทเปดสอนที่มหาวทิยาลัยชนิวตัร 
อาคารชินวัตร 3 ดังนั้น สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีจึงเปนศูนยกลางการใหบริการทรพัยากรสารสนเทศ
ในระดับปริญญาตรี โดยมีโครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนย มีผูอํานวยการเปนผูบริหารงาน
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี และหองสมุด อาคารชินวัตร 3 ในสวนของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
จะเปนศูนยกลางการดําเนินงานเทคนิคสวนกลาง มีหนาที่วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ จากนัน้จึง
สงทรัพยากรสารสนเทศทีผ่านการวิเคราะหเรียบรอยแลว ไปยังหองสมุด อาคารชินวตัร 3 นอกจากนี้ 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในสวนงานจัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับ
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การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของทุกหลักสูตร ดูแลและแกไขปญหาเบื้องตนของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ รวมถึงตดิตอกับผูแทนจําหนาย และรับผิดชอบงานบริการตางๆ ของหองสมุด  
  ดวยลักษณะของสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ไดแก สาขาโทรคมนาคม สาขา
วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร และสาขาบริหารธรุกิจ ทําใหสํานักหอสมุดและเทคโนโลยใีห
ความสําคัญกับแหลงทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่สามารถตอบสนองความตองการ 
ของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใหบริการคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
  ปจจุบันสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก 
หนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ หนังสือพิมพ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ หนังสืออางอิง สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลออนไลน สําหรับ
ใหบริการแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร โดยสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดใชระบบการจัดหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหอสมุดรฐัสภาอเมริกา และใชระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน เพ่ือ
บริหารจัดการระบบของหองสมุด ไดแก การจัดซื้อ การวิเคราะห การคนคืน การยืม-คืน การสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการวารสาร 
  สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี ไดจัดบริการตางๆ ดังนี ้
   1.  บริการยืม-คืน 
   2.  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
   3.  บริการจองหนังสือ 
   4.  บริการที่อานหนังสือ 
   5.  บริการสืบคนขอมูลออนไลน 
   6.  บริการเทคโนโลยีไรสาย 
   7.  บริการอินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย 
   8.  บริการสอนการใชหองสมุดและโปรแกรมการรูสารสนเทศ 
  ปจจุบันสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีมีภารกิจสําคัญ คือ เปนศูนยกลางหองสมุดดิจิทัล
ที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
และใหผูใชสามารถเขาถึงไดทุกเวลาและทุกสถานที ่ตลอดจนเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศใหกับ
ชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 2.  แนวคดิในการนําระบบอารเอฟไอดมีาใช  
  สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีเริ่มมีแนวคดิในการนาํระบบอารเอฟไอดีเขามาใชกับงาน
หองสมุดตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยผูบริหารและบุคลากรของหองสมุดมีความเห็นวา เทคโนโลยีอารเอฟไอดี
เปนเทคโนโลยีใหมที่มีประโยชน และสามารถนํามาประยุกตใชกับงานหองสมุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ใหกับงานบริการ จึงไดพยายามศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยตางๆ แลวจึง
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ไดปรึกษากับผูแทนจําหนายระบบอารเอฟไอดี เพ่ือคัดเลือกระบบอารเอฟไอดีที่สามารตอบสนอง 
ความตองการของหองสมุดได โดยใชเกณฑการคัดเลือกผูแทนจําหนายโดยพิจารณาจากความนาเชื่อถือ 
ประสิทธิภาพ และความเขากันไดของระบบอารเอฟไอดีกับระบบอัตโนมัติของหองสมุด รวมถึงราคา
ของอุปกรณ วัสดุที่ตองจัดหาในแตละป บริการหลังการขาย และความสามารถในการแกไขปญหา
ของผูแทนจําหนาย จากนั้นสํานักหอสมุดและเทคโนโลยจึีงไดปรึกษากับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงใหการสนับสนุนการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช เน่ืองจากเห็นวาเปนเทคโนโลยีที่สงเสริมใหสํานักหอสมุด 
และเทคโนโลยีเปนแหลงบริการสารสนเทศอันทันสมยั ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่เปนผูนําอารเอฟไอดีเขามาใชในประเทศ
ไทย ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และเห็นวาอารเอฟไอดี 
 มีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานบริการ จากนั้นผูบริหารหองสมุดไดปรึกษากับ 
 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะกรรมการไดใหการสนับสนุน เพราะเห็นวาเปน 
 เทคโนโลยีที่มีประโยชนและมีแนวโนมวาหองสมุดอีกหลายแหงจะนํามาใช” (A1) 

 
 “ในตอนนั้นอารเอฟไอดียังเปนเทคโนโลยีใหม หองสมุดในประเทศไทยยังไมมีใครนํามาใช 
 แตตางประเทศมีนําไปใชแลว เราเลยสนใจและลองศึกษาดูจากหนังสือ งานวิจัยตางๆ เห็นวา 
 มีประโยชนสําหรับงานบริการและนาจะนํามาประยุกตใชกับงานอื่นในหองสมุดไดอีก จากนั้น 
 ไดลองปรึกษากบับริษทัตัวแทนตางๆ พิจารณาดูความเหมาะสมและความสามารถที่จะตอบสนอง 
 ความตองการของหองสมุดได เมื่อไดบริษัทที่มีความสนใจตรงกันแลว จึงมีการตกลงรวมกัน 
 วา เราจะเปนหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่นํามาใช และเปนไซตอางอิง 
 ใหกับหองสมุดอื่น” (A2) 

 
  สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดติดตั้งระบบอารเอฟไอดีเม่ือป พ.ศ. 2544 ในชวง
ระยะเวลานั้นยังไมมีผูใช เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไมเปดการเรียนการสอนอยางเปนทางการ 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีจึงเริ่มติดตั้งและทดลองใชระบบอารเอฟไอดี ดวยการใหผูแทนจําหนาย
นําอุปกรณเขามาสาธิต ใหคําแนะนําและอบรมบุคลากรของหองสมุด ระยะแรกของการติดตั้งระบบ 
อารเอฟไอดีจะเปนการติดตั้งในสวนงานตางๆ ดังน้ี (1) เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวย
ตนเอง จํานวน 1 เครื่อง (2) เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง     
(3) เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ จํานวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสําหรับเขียน
ขอมูลเขาปายระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง (5) ประตูรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ประตู 
ในชวง 1-2 ปแรก จะเปนชวงการทดลองใช โดยบรรณารักษไดทดลองยืมหนังสือกับผูใชประเภทตางๆ 
วามีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความสมบูรณของระบบ 
จากนั้นจึงเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2545 เม่ือมีการใชงานจริง หากพบขอบกพรอง
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ของระบบอารเอฟไอดี ทางหองสมุดจะดําเนินการแกไขปญหาตางๆ จนระบบสมบูรณ และใชงาน
มาถึงปจจุบัน ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “หองสมุดไดเปดรับนักศึกษาเขามาประมาณป พ.ศ. 2545 กอนหนานั้นประมาณ 1 ป จะเปนชวง 
 ที่หองสมุดไดกอต้ังขึ้น และเริ่มมีการติดตั้งระบบ แตชวงนั้นยังไมมีนักศึกษา การติดตั้งระบบ 
 อารเอฟไอดีในชวงแรก คือ ทางบริษัทจะนําอุปกรณเขามาสาธิต ใหคําแนะนําและอบรมบุคลากร 
 หองสมุด ทดลองใชงานประมาณ 1-2 ป ชวงทดลองจริงๆ จะเปน 2 ปแรกของการใช โดยทดลองวา 
 ระบบมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความเสถียรมากเทาไหร มีขอบกพรองตรงไหน ชวงแรกที่ทดลองใช  
 คือ ทดลองยืมกับหนังสือและผูใชประเภทตางๆ วา การยืมแตละอยางเปนอยางไร จากนั้นพอเปด 
 ใหนักศึกษาเขามาใช จึงเริ่มมีการแกไขไปเรื่อยๆ จนระบบเสถียร” (A2) 

 
  การติดตั้งระบบอารเอฟไอดีครั้งแรกพบวา สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดขออนุมัติ
เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการติดตั้งระบบอารเอฟไอดปีระมาณ 4 ลานบาท ครอบคลุมถึงฮารดแวร 
ซอฟตแวร และปายระบุอิเล็กทรอนิกสของระบบอารเอฟไอดี ในระยะแรกปายมีราคาสูง จึงสงผลให
สํานักหอสมุดตองใชงบประมาณลงทุนในสวนคาวัสดุสูงตามดวย แตในระยะตอมาปายระบุอิเล็กทรอนิกส
มีราคาต่ําลง ทําใหหองสมุดสามารถลดรายจายในสวนของปายระบุอิเล็กทรอนิกสไดจํานวนหนึ่ง 
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดตองขออนุมัติงบประมาณสําหรับคาบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีในสวนของ
ซอฟตแวรเปนประจําทุกป แตในสวนของคาวัสดุหากไมมีความจําเปนตองจัดซื้อใหม ก็ไมตองขออนุมัติ
งบประมาณในสวนนี้ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “งบประมาณติดตั้งระบบอารเอฟไอดีเริ่มแรกประมาณ 4 ลานบาท จะมีคาฮารดแวร ซอฟตแวร 
  และตัวแท็ก” (A1) 

 
 “คาบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดี 12% ของซอฟตแวร ตอนสมัยแรกแท็กแพงมาก ตัวละ 40 บาท  
 พอปหลังๆ จึงลดลง แตเราไมจําเปนตองซื้อแท็กทุกป เพราะหากมีแท็กเหลือในปที่ผานมา และ 
 เพียงพอสําหรับใชในการปฏิบัติงาน ก็ไมจําเปนตองซื้อเพ่ิมในปนั้น” (A1) 

 
  การคัดเลือกผูผลิต หรือผูแทนจําหนายระบบอารเอฟไอดีพบวา สํานกัหอสมุดและ
เทคโนโลยีไดเลือกระบบอารเอฟไอดีของผูแทนจําหนายเดียวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใชอยู 
เพราะเห็นวามีความสนใจตรงกันที่จะนําระบบอารเอฟไอดีเขามาประยุกตใชกับงานหองสมุดใน
ประเทศไทย รวมถึงผูแทนจาํหนายระบบหองสมุดอัตโนมัติไดทํางานรวมกันกับผูผลิตระบบอารเอฟไอดี 
จึงเปนการเหมาะสมที่จะชวยใหไดระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของหองสมุดไดมากขึ้น 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
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 “เนื่องจากเราเปนแหงแรกที่เริ่มใชระบบอารเอฟไอดี เลยลองคุยกับทางบริษัทที่ดูแลระบบหองสมุด 
 อัตโนมัติอยูซึ่งเขาก็ทํางานรวมกับบริษัทอีกแหงหนึ่งที่เขียนอารเอฟไอดีใหกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 นี้โดยเฉพาะ” (A2) 

 
  การบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดีพบวา ผูแทนจําหนายจะสงเจาหนาที่ของบริษทัมา
ดูแลเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 คน คือ เจาหนาที่ดูแลในสวนของระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน 
และเจาหนาที่ดูแลในสวนของระบบอารเอฟไอดี ซึ่งจะเขามาตรวจสอบการทํางานของระบบและ
อุปกรณ ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นบรรณารักษอาจแกไขปญหาเบื้องตนกอน แตหากไมสามารถแกไข
ได บรรณารักษสามารถติดตอกับผูแทนจาํหนายผานทางโทรศัพท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสได
ตามความเหมาะสม ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เง่ือนไขที่ตกลงกันกับทางบริษัท คือ เขามาดูแลเดือนละ 1 ครั้ง บางครั้งหากเราเกิดปญหา 
 อาจตองเขามาดูมากหนอย ขึ้นอยูกับลักษณะปญหา ซึ่งบางทีทางบริษัทอาจออนไลนเขามาดู 
 ก็ได” (A1) 

  
 “ทางบริษัทจะสงเจาหนาที่มา 2 คน คนหนึ่งดูระบบอารเอฟไอดี คนหนึ่งดูระบบหองสมุด จะมา 
 เดือนละครั้ง ขึ้นอยูกับขอตกลง ระหวางเดือนหากเราเกิดปญหาอะไรก็สามารถโทรตามได” (A2) 

 
  การเตรียมความพรอมของบุคลากรและผูใชพบวา สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดเชิญ
ผูแทนจําหนายเขามาอบรม สาธิตวิธีการใชงานระบบอารเอฟไอดีใหกับบุคลากร และเม่ือเกิดปญหา
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรจะเรียนรูโดยตรงกับผูแทนจําหนาย ดังนั้น การเตรียมความพรอมของบุคลากร 
จึงเปนลักษณะของการอบรมและเรียนรูในสถานที่เปนสวนใหญ แตหากมีการอบรมภายนอกเกี่ยวกับ
แนวโนมของเทคโนโลยีหองสมุดที่เปนประโยชน ทางสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีจะสนับสนุนให
บุคลากรไดเขารวมการอบรม ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้ 
 
 “ในภาพรวมของการฝกอบรมบุคลากร หากมีแนวโนมหรือเทรนดใหมๆ ที่เกี่ยวกับหองสมุด 
 เราจะสงบุคลากรไป แตหากเปนเรื่องระบบอารเอฟไอดีโดยเฉพาะ ยังไมมีคะ เพราะเมื่อเรา 
 มีปญหาหรือขอสงสัย เราสามารถเรียนรูกับทางบริษัทได เพราะแตละระบบจะมีขอจํากัดยอยๆ 
 ที่เปนเฉพาะของระบบนั้น” (A1) 

 
 “บริษัทจะมาอบรมวิธีการใชเครื่อง ใชโปรแกรม บุคลากรที่เขามาตอนหลังจะเปนลักษณะรุนพ่ี 
 ที่อยูกอนเปนคนสอน เรียนรูวาจะตองทําอยางไร สวนใหญเปนการอบรมภายในกับทางบริษัท 
 มากกวา” (A2) 
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  การเตรียมความพรอมของผูใชพบวา สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดจัดใหมี        
การแนะนําหองสมุดในชวงปฐมนิเทศ โดยการนําชมหองสมุดและแนะนําบริการของหองสมุด   
พรอมทั้งสาธิตการใชเครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง แตดวยนักศึกษา   
ของมหาวิทยาลัยชินวัตรมีจํานวนนอย การอธิบายการใชระบบอารเอฟไอดีจึงเปนลักษณะของ     
การอธิบายเปนรายบุคคลระหวางบรรณารักษและผูใช ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เราจะใหความรูเกี่ยวกับบริการของหองสมุดในชวงปฐมนิเทศ แตนักศึกษาเรายงันอยอยู สวนมาก 
 จะเปนระบบตัวตอตัว มาคุย ซักถาม จะเปนลักษณะนั้น โตะใหบริการตอบคําถามจะใชมากและ 
 ใชหลายเรื่อง การปฐมนิเทศอาจจะเปนในภาพรวมวาหองสมุดมีบริการใดบาง” (A1) 

 
 “พ่ีเจาหนาที่จะแนะนําวาเวลายืมหนังสือตองทําอยางไร วิธีใชเครื่องยืมมีขั้นตอนอยางไร และ 
 ชวงที่มีการปฐมนิเทศ ทางมหาวิทยาลัยจัดใหมาดูหองสมุด แลวก็สาธิตวิธีใชเครื่องใหดู” (A3) 

 
 3.  การใชระบบอารเอฟไอดีในสํานักหอสมุดและเทคโนโลย ี
  3.1  งานเตรยีมตัวเลมกอนออกใหบริการพบวา สํานกัหอสมุดและเทคโนโลยีมี
ขั้นตอนการเตรียมตัวเลมออกใหบริการเหมือนกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั่วไป คือ 
บรรณารักษผูรับผิดชอบงานเทคนิคเปนผูวิเคราะหหมวดหมูของหนังสือ จากนั้นจึงลงรายการทาง
บรรณานุกรมในฐานขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติ เม่ือลงรายการทางบรรณานุกรมและสราง  
เลขประจํารายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลเรียบรอยแลว บรรณารักษจะติดบารโคดไว    
ที่ตวัเลมหนังสือ ซ่ึงบารโคดจะเปรียบเสมือนสัญลักษณแทนรายการของหนังสือน้ัน  
  ขั้นตอนการนาํอารเอฟไอดีเขามาใชในงานเทคนิค คือ เม่ือบรรณารักษติดบารโคดลง
ไปในตวัเลมหนังสือเรียบรอยแลว จะนําหนังสือที่ติดบารโคดไปวางไวที่เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขา 
ครั้งละ 1 เลม จากนั้นเครื่องจะอานขอมูลบารโคด บรรณารักษตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอ
ใหตรงกับตัวเลมหนังสือ เม่ือขอมูลตรงกันจึงติดปายระบุอิเล็กทรอนกิสชนิดพาสซีฟไวทีต่ัวเลมตาม
ตําแหนงที่ไดตกลงกันไวในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑวาจะติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสเฉพาะหนังสือ
เทานั้น ไมรวมสื่อโสตทัศนวัสดุตางๆ เพราะปายระบุอิเล็กทรอนิกสสําหรับสื่อโสตทัศนวัสดุมีราคาสูง 
จากนั้นจึงเลือกคําสั่งใหเครือ่งเขียนขอมูลจากบารโคดลงในปายระบุอิเล็กทรอนิกส โดยขอมูลที่เขียน 
คือ ขอมูลประจําวัสดุแตละรายการ ในขั้นตอนนี้จะมีการระบุในระบบวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ีจะ
เปนของหนังสือเลมน้ีโดยเฉพาะ เม่ือเขียนขอมูลลงปายระบุอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว บรรณารักษ 
จะตั้งสัญญาณ เพ่ือใหปายระบุอิเล็กทรอนิกสทํางาน แลวจึงนําตวัเลมหนังสือออกใหบริการ ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “บรรณารักษที่ทําหนาที่วิเคราะหจะสรางรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล จากนั้นจึงสราง 
 ไอเทมและติดบารโคด และนําขอมูลจากบารโคดและอารเอฟไอดีมาแท็กกัน โดยมีเครื่องสําหรับ 
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 แท็ก พอแท็กเสร็จแลวจะล็อกเลย คนที่ทําไอเทมจะเปนคนล็อกแท็กของหนังสือ” (A2) 

 
 “หองสมุดเราจะใชบารโคดในการจดจําขอมูลของแท็กวาเปนของทรัพยากรสารสนเทศชิ้นใด 
 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 ชิ้น จะมีบารโคดประจําทรัพยากร 1 หมายเลข ขั้นตอน คือ กรอกขอมูล 
 บารโคดเขาโปรแกรม และนําแท็กวางบริเวณแทนสัญญาณ โปรแกรมจะเขียนขอมูลดังกลาวไว 
 ในแท็ก เมื่อโปรแกรมแสดงหนาจอเสร็จขั้นตอน เปนอันเสร็จส้ิน” (A2) 

 
  3.2  งานบริการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
   3.2.1  งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีไดติดตั้งเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองไวที่สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยี จังหวัดปทุมธาน ี1 เครื่อง และที่หองสมุด อาคารชินวตัร 3 จํานวน 1 เครื่อง และเปดให
ผูใชเขามาใชบริการยืมดวยตนเอง โดยมีขั้นตอน คือ ผูใชนําบตัรสมาชิกไปแตะที่เครื่องใหบรกิารยืม
ดวยตนเอง เพ่ืออานขอมูลของผูใชและตรวจสอบสิทธกิารยืม จากนั้นผูใชจึงนําหนังสือที่ตองการยืม
วางบนแผนรบัสัญญาณ ครั้งละ 1 เลม เครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะสงสัญญาณ เพ่ืออานขอมูล
จากปายระบุอิเล็กทรอนกิส ระหวางนั้นหนาจอจะแสดงขอมูลรายการยืม ไดแก เลขหมูหนังสือ ชื่อ
หนังสือ เลขบารโคด และเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะปดสัญญาณรักษาความปลอดภัย เม่ือ
กระบวนการยมืเสร็จสิ้นเรียบรอย หนาจอจะแสดงผลวาเสร็จสมบูรณ ผูใชสามารถนาํหนังสือออกไป
จากเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองได หากตองการยืมเลมอ่ืนอีกใหทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนการวางหนังสือ
ที่แผนรับสัญญาณ เม่ือยืมครบทุกเลมแลว เครื่องใหบริการยืมดวยตนเองจะพิมพใบแสดงรายการยืม
ที่มีรายละเอียดตางๆ ใหผูใชสามารถตรวจสอบ ไดแก ชื่อผูยืม ชื่อหนังสือ วันกําหนดสง ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “สําหรับเคร่ืองยืม วิธีใช คือ นําบัตรไปแตะขางตู หลังจากนั้นใหวางหนังสือลงบนถาด พรอมกับ 
 ดูคําส่ังบนหนาจอ ซึ่งจะบอกไววาตองทําอยางไรตอไป พอเครื่องขึ้นหนาจอวาเสร็จสมบูรณแลว 
 จะพิมพสลิปออกมาใหตรวจสอบวายืมหนังสืออะไรออกไป กําหนดคืนเมื่อไหร” (A2) 

 
  กรณีที่ผูใชไมสามารถยืมหนังสือที่เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
ได อาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน บัตรหมดอายุ และผูใชมีคาปรับในระบบ เปนตน ในกรณีดังกลาว 
ผูใชตองมาตดิตอกับเจาหนาที่ที่โตะใหบริการยืม-คืน เพ่ือดําเนินการในขั้นตอไป ดังคําใหสมัภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “บางครั้งยืมหนังสือไมได เหมือนกับบัตรสมาชิกไมทํางาน เพราะวามีหนังสือที่คืนเกินกําหนด 
 ตองเสียคาปรับ แตยังไมไดไปชําระ ถายังไมไดชําระเหมือนกับบัตรจะถูกล็อกไมใหยืม ตองไป 
 ติดตอเจาหนาที่ที่เคานเตอร” (A3) 
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   ประโยชนของเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง คอื ผูใช
สามารถยืมหนังสือดวยตนเองโดยไมตองผานเจาหนาที่หองสมุด ทําใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ 
ประหยัดเวลาการรอแถวเพือ่ยืมหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่มีผูใชมายืมเปนจํานวนมาก   
และประโยชนสําหรับผูปฏิบตัิงาน คือ จะชวยลดภาระงานและจํานวนเจาหนาที่หองสมุดที่ตองอยู
ประจําโตะใหบริการยืม-คืนตลอดเวลา ดังน้ัน เม่ือนําเครื่องใหบริการยืมดวยตนเองเขามาใช จะชวย
ใหเจาหนาที่หองสมุดสามารถไปปฏิบตัิงานในสวนอ่ืนไดมากขึ้น ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ขอดีของบริการยืมดวยตนเอง คือ ความรวดเร็วและความคลองตัวของผูใช เพราะเขาสามารถ 
 ยืมเองได ไมตองรอเจาหนาที่ และในสวนบุคลากรเองก็สามารถไปทํางานอื่นไดมากกวาที่จะมา 
 คอยผูใชอยูที่เคานเตอรใหบริการ” (A1) 

 
 “ประโยชนที่ไดนอกจากคุมคาดานเวลาแลว ยังเปนการลดภาระงานของบุคลากร ทําใหไมจําเปน 
 ตองอยูเคานเตอรและทําหนาที่ยืม-คืนอยางเดียว เราสามารถที่จะไปทํางานอยางอื่น หรือครีเอท 
 งานอื่นไดมากขึ้น” (A2) 

 
 “ชอบเวลามายืมหนังสือกับเคร่ืองยืมมาก เพราะไมตองตอแถว สะดวกและรวดเร็วดีคะ” (A3) 

 
 “เครื่องยืมใชงายคะ เพราะจะมีคําอธิบายอยู เวลามายืมสวนใหญก็จะยืมที่เครื่อง เร็วและ 
 สะดวก โดยเฉพาะเวลาที่มีคนเยอะๆ” (A3) 

 
  การยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองนั้น สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดกําหนด
ระเบียบในเรือ่งสิทธิสวนบคุคลของผูใช ซ่ึงเปนเรื่องที่ควรพึงระวังอีกประการหนึ่งของการใชเครือ่ง
ใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง หากเกิดกรณีผูใชถูกละเมิดสิทธิ เชน บัตรสมาชิกหาย 
หรือมีผูแอบอางสิทธิโดยการนําบัตรสมาชิกของผูใชอ่ืนมายืมหนังสือ เปนตน ทางสํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีไดมีวิธีแกไขปญหาในเรื่องดังกลาว เชน กรณบีัตรสมาชิกหาย ผูใชตองแจงเหตุผลการไมมี
บัตรสมาชิกในการยืมหนังสือใหเจาหนาที่หองสมุดรับทราบ เปนตน ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ผูรับผิดชอบการยืมทั้งหมดคือเจาของบัตร หากผูใชทําบัตรหาย ในกรณีนักศึกษาตองแจงฝาย 
 ทะเบียนและประมวลผลเพื่อทําบัตรใหม และหากตองการมายืมหนังสือ นักศึกษาตองแจงเหตุผล 
 การไมมีบัตรใหเจาหนาที่หองสมุดทราบ ในปจจุบันหองสมุดมีการตรวจสอบขอมูลการยืมของผูใช 
 แบบรายวัน ทําใหทราบความผิดปกติไดวา ผูใชคนนี้ไมไดมาหองสมุดแตทําไมมีการยืมออก และ 
 เนื่องจากเจาหนาที่หองสมุดจําผูใชไดทุกคนจึงสังเกตได นอกจากนี้หองสมุดมีกลองวงจรปด สามารถ 
 นําไปใชในการตรวจสอบภายหลังได” (A2) 
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   3.2.2  งานบริการรับคืนทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยไีดติดตั้งเครื่องใหบริการรับคนืทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติไวที่ชั้น 3 ของอาคารเดยีวกบั
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี เพ่ือใหผูใชสามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการคนืน้ัน 
ผูใชสามารถคนืหนังสือลงไปในชองที่เขียนวาคืนหนังสอื หนังสือที่รับคืนจะเลื่อนมาตามสายพานซึ่ง
มีเครื่องอานขอมูลฝงอยู เม่ือหนังสือผานตรงตําแหนงดังกลาว เครื่องอานจะอานขอมูลจากปายระบุ
อิเล็กทรอนิกส และสงขอมูลไปยังฐานขอมูลวาผูใชไดคืนหนังสือรายการนี้แลว โดยหนาจอจะแสดง
ใหเห็น ชื่อผูยืม ชื่อหนังสือ เวลาคืน จากนั้นระบบฐานขอมูลจะคัดรายการหนังสือที่รับคืนออกไปจาก
รายการยืมของผูใชทันที และดานหนาของเครื่องใหบริการรับคืนอัตโนมัติจะแจงใหผูใชทราบวา
ระบบไดรับคนืหนังสือเรียบรอยแลว โดยปรากฏคําวาการคืนเสร็จสมบูรณที่หนาเครื่องใหบรกิารรับ
คืนอัตโนมตัิ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ตรงนี้จะเปนตัวฟงกชั่นที่เวลาคืนจะบอกวา การคืนเสร็จสมบูรณแลว ระบบจะอานเองโดยอัตโนมติั  
 เราตองไปดูขอมูลหนาจอ เหมือนกับหนาจอที่คอมพิวเตอรในหองสมุด ที่จะบอกวาเลมที่คืนมา 
 เมื่อกี้เปนชื่อใคร คืนมาเวลาใด แลวจะบอกวาในตระกรานี้มีทั้งหมดกี่เลม” (A2) 

 
 “อันนี้จะเปนสายพาน เราจะใชกระดาษตัวนี้มาชวย เปนเหมือนกับกํามะหยี่หนอยๆ ใหมันฝด 
 มากขึ้น และตัวที่อานจะฝงอยูตรงนี้ จะมีเสียงตึกตักๆ มันคือตัวเซนเซอร เสร็จแลวหนังสือจะลงมา 
 ที่ตาขาย ถาไมมีหนังสือตาขายจะตั้งตรงปกติ แตพอมีหนังสือคืน ตาขายจะคอยๆ ลงไปเรื่อยๆ  
 หนังสือจะลงซอนๆ กันไป เหมือนกับแตละเลมวางลงไปแลวก็จะไมเบียดกัน สวนหนาจอน้ีจะ 
 เปด 24 ชั่วโมง” (A2) 

 
   ประโยชนของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ คือ ผูใช
สามารถคืนหนังสือไดตลอด 24 ชั่วโมง แมในขณะหองสมุดปดทําการ ทําใหผูใชเกิดความสะดวก
และลดปญหาคาปรับจากการคืนหนังสือเกินกําหนดสง และเจาหนาที่หองสมุดสามารถตรวจสอบ
จํานวนหนังสือรับคืนจากหนาจอคอมพิวเตอรในหองสมุดได เม่ือเห็นวามีปริมาณมากแลวจึงจะลงไป
รวบรวมและนาํหนังสือที่รับคืนทั้งหมดไปตรวจสอบสถานะการคืนซ้ําอีกครั้ง เพ่ือใหม่ันใจวาหนังสือ
ไดรับคืนมาเรียบรอย จากนั้นจึงนําหนังสือที่ตรวจสอบแลวไปเติมสัญญาณ เพื่อใหบริการตอไป 
นอกจากนี้ ระบบอารเอฟไอดีสามารถตรวจสอบสถานะรายการพิเศษของหนังสือ และแจงใหทราบ
วาหนังสือเลมไหนที่ตองสงกลับไปที่หองสมุด อาคารชินวัตร 3 ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  
 
 “ตรงนี้คือหนาจอเครื่องยืม ที่เห็นตอนนี้ในตูมีหนังสือ 12 เลม ระบบจะบอกเลยวาใครคืนเวลาไหน          
 วันไหน ชื่อหนังสืออะไร เสร็จแลวหากกรณีที่มีคนจองไว หรือมหีนังสือที่ตองสงกลับคืนหองสมุดที่ 
 อาคารชินวัตร 3 ระบบก็สามารถบอกได” (A2) 
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 “ที่หองสมุดเราอนุญาตใหคืนหนังสือได 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น เครื่องคืนจะอยูที่ชั้น 3 ดานลาง  
 เพ่ือใหนักศึกษาคืนไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหนักศึกษาสะดวกคืนในเวลาที่หองสมุดปด และชวยให 
 ไมตองเสียคาปรับหากคืนเกินกําหนด” (A2) 

 
   นอกจากสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีจะนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานดาน
ตางๆ ของหองสมุดดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังพบวามีการนําสถติิ (RFID statistics) ที่ไดจาก   
การประมวลผลของระบบมาใชเปนประโยชนในการเก็บขอมูลสถิติตางๆ เชน สถิติการใชเครื่อง
ใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง ซ่ึงสามารถแบงตามประเภทผูใช หรือแบงตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศได เปนตน ขอมูลสถิติที่เก็บไวจะเปนขอมูลดิบที่บรรณารักษจะสรุปใหผูบริหาร
ในแตละเดือน และจะมีการตรวจสอบขอมูลสถิตติางๆ เพ่ือเปนขอมูลสรุปรายป ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “ตัวสถิติของระบบอารเอฟไอดีนี้ จะเปนสถิติที่ทางบริษัททําเพ่ิมให ขอมูลสถิติจะบอกวาในแตละวัน 
 มีคนยืมหนังสือจากเครื่องยืมมากนอยเพียงใด โดยแยกเปนประเภทผูใชกับประเภททรัพยากร” (A2) 

 
 “สถิติตัวนี้จะบอกเลยวาที่ปทุมธานีมีอาจารยยืมหนังสือทั้งหมด 19 เลม ต้ังแตวันที่ 1-24 เสร็จแลว     
 ในสถิติแตละตัว ถาเราคลิกยอยเขาไปอีกก็จะบอกไดวา ผูใชประเภทอาจารยมีใครบาง และยืมเวลาใด  
 และท่ีอาคารชินวัตร 3 มียืมเทาไหรบาง แบงเปนประเภทผูใชอยางไร ของเราจะเก็บสถิติตลอดและ 
 เก็บละเอียดทุกอยาง สถิตินี้จะเปนขอมูลดิบที่จะสรุปใหผูบริหารดูในแตละเดือนวา มียอดการใช 
 บริการเทาไหร มีคอลเล็กชั่นเขามาเทาไหร” (A2) 

 
  3.3  งานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา สํานักหอสมุดและเทคโนโลยียังไมมีการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ เน่ืองจากระบบอารเอฟไอดียังมีขอจํากัด
การอานอักขระภาษาไทย จึงยังไมมีการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรพัยากรสารสนเทศ 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เรายังไมนาํอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจ เพราะตองซื้ออุปกรณที่จะอานชั้น และซอฟตแวร 
 ของระบบอารเอฟไอดีที่จะอานอักขระภาษาไทยยังไมมี เพราะระบบจะอานจากเลขเรียกหนังสือ  
 ซึ่งตรงเลขผูแตงของเราเปนอักขระภาษาไทยมี ก ฉ ม ร จึงเปนขอจํากัดที่ระบบไมสามารถอานได 
 หากเราตองการนํามาใชก็จะอานไดแตสวนที่เปนหนังสือภาษาอังกฤษ” (A1) 

 
  จากการสัมภาษณผูบริหารและบรรณารักษเกี่ยวกับการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช   
ในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศพบวา ผูบริหารและบรรณารักษสวนใหญเห็นวา จะเปนประโยชน
มากหากหองสมุดนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ เพราะจะชวยประหยัด
คน และประหยัดเวลาในงานสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ ดังคําใหสมัภาษณตอไปน้ี       
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ก “หองสมุดสนใจท่ีจะนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานสํารวจเหมือนกัน แตตองดูความพรอม        
 หลายอยาง รวมถึงเรื่องราคาดวย เราคอนขางคิดในเชิงบริหาร หากซื้อมาเราตองพรอมใช เพราะ 
 หากไมไดใชก็จะไมเกิดประโยชน และยังมีคาบํารุงรักษาเพิ่มเขามาอีก เพราะฉะนั้น หากเปนไปได 
 อาจจะนํามาใชในอนาคต เพราะการสํารวจหนังสือแตละปใชเวลามากเปนเดือน ถาไดตรงนี้มาชวย 
 จะเร็วขึ้น” (A1) 

 
  3.4  งานรักษาความปลอดภัยพบวา สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดติดตั้งประตรัูกษา   
ความปลอดภัยไวบริเวณทางออกของหองสมุด เพ่ือตรวจสอบและปองกันการนําทรัพยากรสารสนเทศ
ออกไปนอกหองสมุดโดยไมผานการยืม ประโยชนของประตูรักษาความปลอดภัย คือ สรางความมั่นใจ
ดานความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศใหแกหองสมุด เพราะระบบการทํางานรักษาความปลอดภัย
ของประตูเปนระบบที่ใชกบัอารเอฟไอดีโดยเฉพาะ จึงมีความสามารถในการจับสญัญาณเปนอยางดี 
อีกทั้งการติดตั้งประตูรักษาความปลอดภยัจะชวยลดจํานวนเจาหนาทีห่องสมุดที่ตองปฏิบตัิงานประจํา
บริเวณทางออก ทําใหหองสมุดสามารถจัดสรรเจาหนาทีไ่ปปฏิบตัิงานในสวนอ่ืนได ดังคําใหสัมภาษณ 
ตอไปน้ี 
 
 “ประตูดานหนาจะเปนประตูที่ใชสําหรับอารเอฟไอดีโดยเฉพาะ ทําใหมั่นใจไดในดานความปลอดภัย  
 วาหากนําหนังสือออกไปโดยไมผานการยืม ประตูรองแนนอน ประโยชนอีกขอ คือ ชวยลดจํานวน 
 บุคลากรที่จะตองไปน่ังประจําที่ประตู” (A2) 

 
 4.  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบอารเอฟไอดี
ในสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี ดังน้ี 
  4.1  ปญหาจากระบบ หรืออุปกรณ 
   4.1.1  ปญหาการเสื่อมของปายระบุอิเล็กทรอนิกสพบวา เม่ือไมมีการอานสัญญาณ
จากปายมาเปนระยะเวลานานจะเกิดปญหาการเสื่อมสภาพขึ้น เม่ือนําปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ันมา
อานอีกครั้งอาจอานไมได ซ่ึงปญหานี้มักเกดิกับหนังสือที่ไมมีการใชมาเปนเวลานาน วธิีแกไขปญหา 
คือ เจาหนาที่หองสมุดจะนําหนังสือดังกลาวไปเติม หรือกระตุนสัญญาณของปายอิเล็กทรอนิกสใหม 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “บางเลมที่ไมไดอานแท็กนาน หรือไมคอยมีคนยืม ไมไดถูกใชงาน แท็กก็จะไมมีการอาน  
 เมื่อนําไปอานอาจอานไมได เราตองไปตั้งสัญญาณใหม” (A2) 

 
   4.1.2  ราคาปายระบุอิเล็กทรอนิกสพบวา มีราคาสูง โดยเฉพาะในชวงแรกของการนํา
ระบบอารเอฟไอดีมาใช ปายระบุอิเล็กทรอนิกสมีราคาชิ้นละประมาณ 40 บาท ซ่ึงเปนราคาที่สงู แมใน
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ปจจุบันราคาปายระบุอิเล็กทรอนิกสจะลดลงมาในระดับหน่ึง แตยังคงมีราคาสูงอยู และเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาในสวนของการขออนุมัติเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณ ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “ปญหาคือราคาแท็กที่สูง ตอนสมัยเริ่มแรกแท็กแพงมาก ตัวละ 40 บาท และแท็กก็เปนตัวที่ 
 มีคาใชจายพอสมควร ในระยะหลังราคาแท็กลดลงมา แตยังแพงอยู” (A1) 

 
   4.1.3  ปญหาของตัวเลมและวัสดุที่ใชทําหนังสือพบวา หนังสือที่มีความหนามาก
หรือปกแข็งอาจตองใชระยะเวลาในการอานสัญญาณนานกวาเลมที่มีขนาดปกต ิคือ ผูใชนําหนังสือที่
มีความหนามากมายืม โดยวางหนังสือบนแผนรับสัญญาณในลักษณะที่ตวัปายระบุอิเล็กทรอนิกสอยู
ไกลจากเครื่องอานขอมูล ทําใหเครื่องอานขอมูลไมได แตเม่ือผูใชเปลี่ยนลักษณะการวางโดยหันดาน
ที่ติดปายระบอิุเล็กทรอนิกสเขาใกลกับตวัเครื่องก็สามารถอานไดทันที ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “กรณีของหนังสือปกแข็ง อยางบางเลมที่หนามากๆ เหมือนกับจํานวนหนาหนามาก แลวผูใชวาง 
 ที่เครื่องยืมโดยใชดานนี้ขึ้น และชิปอยูอีกดานหนึ่ง จะเกิดปญหาวาความหนาของหนังสืออาจเกินกวา 
 ที่ชิปจะอานได แตในกรณีเดียวกันหากคว่ําลงใหชิปใกลขึ้นก็จะอานได นีค่ือปญหาความหนา” (A2) 

 
   วัสดุที่นํามาทาํปกหนังสือหากมีลักษณะวาวอยางสีตะกัว่ สีทอง อาจมีผลกระทบ
ในการอานสัญญาณ เม่ือผูใชนําหนังสือที่มีลักษณะดงักลาวมายืมอาจยืมไมได วิธีแกไขปญหา คือ 
บรรณารักษจะไมติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับหนังสือที่มีลักษณะดังกลาว และจะเก็บหนังสือไว 
เพื่อใหบริการหลังโตะใหบริการยืม-คืน หากผูใชตองการยืมตองติดตอกับเจาหนาที่หองสมุดที่โตะ
ใหบริการยืม-คืนโดยตรง ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “เลมที่มีปญหาหนักที่สุดคือ เลมที่เปนสีแวววาว สีตะกั่ว สีเงิน สีทอง อยางเลมนี้ยืมไมได 
 แนนอน ปกมันวาวนิดหนอยเอง แตยืมไมไดเพราะจะมีผลกับการกระทบของสัญญาณ เหมือน 
 กับเวลาอานแลวมันจะสะทอนกลับ หากเปนเลมเหลานี้จะไมติดแท็ก เราจะใหบริการหลัง 
 เคานเตอร หากผูใชตองการจะตองมาติดตอเจาหนาที่” (A2) 

 
   4.1.4  ปญหาของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอตัโนมัติพบวา เปน
ปญหาในชวงแรกที่มีการตดิตั้งเครื่องใหบริการ เน่ืองจากสายพานที่ลําเลียงหนังสือรับคืนมีความเร็ว
เกินไป ทําใหตัวเซ็นเซอรทีต่ิดอยูตรงสายพานไมสามารถตรวจจับสญัญาณของหนังสือที่รับคืนลงมา
พรอมกันไดทนัและเกิดปญหาคือ ระบบจะไมคัดชื่อหนังสือออกจากรายการยืมของผูใช วิธแีกไขปญหา 
คือ เจาหนาทีห่องสมุดไดนํากระดาษที่มีลักษณะคลายกํามะหยี่มาตดิไวทีส่ายพานเพื่อใหเกิดความฝด
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มากขึ้น ซ่ึงจะทําใหเครื่องตรวจจับสัญญาณสามารถตรวจรับหนังสือคืนไดทัน ดังคําใหสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
 
 “อันนี้จะเปนสายพาน เราจะใชกระดาษตัวนี้มาชวย เปนเหมือนกับกํามะหยี่หนอยๆ  
 ใหมันฝดมากขึ้น” (A2) 

 
  4.2  ปญหาที่เกิดจากคนพบวา เกิดปญหาขั้นตอนการยมืไมสมบรูณ เน่ืองจากบางครั้ง
ผูใชบริการไมปฏิบัตติามขั้นตอนการยืมทีถู่กตอง กรณีที่พบคือ ผูใชยกหนังสือออกจากแผนรับสัญญาณ
ที่เครื่องใหบรกิารยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองเร็วเกินไป โดยไมรอใหหนาจอแสดงผลขึ้นคํา
วาการยืมเสรจ็สมบูรณ ในกรณีที่เกิดปญหาขั้นตอนการยืมไมสมบูรณ หนาจอแสดงผลจะขึ้นวาการยืม
ผิดพลาดทําใหผูใชยืมหนังสือไมผาน วิธแีกไขปญหา คือ ผูใชไมควรรีบนําหนังสือออกกอนที่หนาจอ 
แสดงผลจะขึน้วาการยืมหนังสือเสร็จสมบูรณ ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “อยางเครื่องยืม บางทีอาจไมใชปญหาของเครื่อง แตอาจเกิดจากผูใชเอง คือ จังหวะผูใชยก 
 หนังสือออกเร็วไปทําใหการยืมไมสมบูรณ อยางผูใชบางคนพอวางหนังสือที่เครื่องเสร็จ เครื่อง 
 ยังไมทันขึ้นวาใหรอ แตเขารูสึกวารอนานแลวและเขาใจวาเครื่องอานไมได กจ็ะมาหาเจาหนาที ่
 ใหชวยยืม ซึ่งตัวเครื่องอานสัญญาณจะอานวนรอบเลม บางทีเปนจังหวะ หรือวงการอานสัญญาณ 
 บางครั้งอาจตองรอสักพัก” (A2) 

 
 “สวนใหญจะอยูที่จังหวะการยืม บางทีเด็กไมเขาใจจังหวะการทํางานของเครื่อง เพราะเขาไมรู 
 ทางเทคนิค แตเขาจะรูวาการที่เขาวางแบบนี้จะยืมได หรือยืมไมไดมากกวา” (A2) 

 
  นอกจากนี้ ยังพบปญหาการพันกันของขอมูล ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆ ไดแก 
การไมไดระบุในระบบวาปายระบุอิเล็กทรอนิกสน้ีเปนของหนังสือเลมน้ีโดยเฉพาะ และการนําหนังสือ
จํานวนมากกวา 1 เลม มาวางไวใกลกับแผนรับสัญญาณตรงเครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยตนเอง วิธีแกไขปญหา คือ เม่ือมีการเขียนขอมูลจากบารโคดลงปายระบุอิเล็กทรอนิกสแลว จะ
ทําการระบุในระบบทันทีวา ปายระบุอิเล็กทรอนิกสชิ้นนี้เปนของหนังสือเลมน้ีโดยเฉพาะ ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี 
 
 “ในอดีตที่หองสมุดยังไมมีการล็อกแท็ก สัญญาณแท็กจะอานสลับกัน ในกรณีที่มีการยืมหนังสือที่ 
 ตูยืมอัตโนมัติ แลวผูใชถือหนังสือมากกวา 1 เลม เครื่องอานจะอานสัญญาณของแท็กเลมที่อยูใกล 
 เขาไปแทน แลวเกิดการเขียนขอมูลของแท็กเลมนั้นลงไปในหนังสืออีกเลม กรณีนี้จะเกิดในชวง 
 1-2 ปแรกที่ใชอารเอฟไอดี แตปจจุบันมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ิมขึ้น จึงไมเกิดปญหาดังกลาวอีก” (A2) 
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  จากผลการวิเคราะหขอมูลการใชระบบอารเอฟไอดีของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
สามารถสรุปไดวา แนวคิดการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดเกิดจาก ผูบริหารและบุคลากร
ของหองสมุดมีความเห็นวา เทคโนโลยีอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยีใหมที่มีประโยชน และสามารถ
นํามาเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานบริการของหองสมุด และเน่ืองจากสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี     
เปนหองสมุดใหม และเริ่มตนดวยระบบอารเอฟไอดีเปนระบบแรก ดังน้ัน การใชระบบอารเอฟไอดีของ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี จึงเปนลักษณะของการใชปายระบุอิเล็กทรอนิกสควบคูไปกับบารโคด 
และไมไดใชสัญญาณแมเหล็กในการรักษาความปลอดภัยอยางหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ และหอสมุดกลาง 
ศูนยวิทยทรัพยากร ซ่ึงทางสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีมีเกณฑวา จะติดปายระบุอิเล็กทรอนิกส
เฉพาะกับหนงัสือในหองสมุด แตไมติดปายระบุอิเล็กทรอนิกสกับสื่อโสตทศันวัสดตุางๆ เพราะปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกสมีราคาสูง  
  อุปกรณหลักของระบบอารเอฟไอดีที่หองสมุดนํามาใชงาน คือ เครื่องใหบริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัต ิเครื่องใหบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ เครื่องสําหรบัเขียนขอมูลเขาปายระบอิุเล็กทรอนิกส และ
ประตูรักษาความปลอดภัย ซ่ึงสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีใชเพียงประตูตรวจสอบสญัญาณคลื่นความถี่
วิทยุโดยเฉพาะ ตางกับหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ และหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร ที่ตองใชประตู
รักษาความปลอดภัย 2 แบบ คือ ประตูตรวจสอบสัญญาณแมเหล็ก และประตูตรวจสอบสัญญาณ
คลื่นความถี่วทิยุ  
  การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในหองสมุดนั้น ทางสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไดมี
การเตรียมความพรอมใหทั้งบุคลากรและผูใชทราบถึงการใชงาน ทัง้ในดานผูปฏิบัติงานและดานผูใช
ในลักษณะการอบรมภายใน และดวยจํานวนผูใชที่มีนอย ทําใหบรรณารักษสามารถอธิบายการใชงาน
ระบบอารเอฟไอดีกับผูใชเปนรายบุคคล การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชพบวา บรรณารักษและผูใช
สวนใหญพึงพอใจในดานความสะดวก รวดเร็วของงานบริการ อีกทั้งชวยลดจํานวนบุคลากรใน    
การปฏิบัติงาน เพราะทางสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีไมไดจัดใหมีเจาหนาที่หองสมุดปฏิบัติงานประจํา
ตรงทางเขา-ออก แตใชประตูรักษาความปลอดภัยแทน สําหรับการปฏิบัติงานของบรรณารักษน้ัน 
สํานักหอสมุดและเทคโนโลย ีและหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มีปญหาคลายกัน เชน ปญหาการเสื่อมของปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกส ปญหาของวัสดุที่ใชทําหนังสือ ปญหาของเครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
อัตโนมัติ ปญหาการพันกันของขอมูล เปนตน  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย 
อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร สรุปไดวา แนวคิดในการนําระบบอารเอฟไอดี
มาใชของหองสมุดทั้ง 3 แหงเปนไปในทศิทางเดียวกัน คือ เห็นวาระบบอารเอฟไอดีเปนเทคโนโลยี
ใหมที่มีประโยชน และมีแนวโนมที่จะนํามาประยุกตใชกับงานหองสมุดมากขึ้น โดยเฉพาะงานบริการ
ที่ใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก ซ่ึงหองสมุดทั้ง 3 แหงเห็นตรงกันวา การนําระบบอารเอฟไอดีมาใช
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จะชวยใหผูใชสามารถดําเนินการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองได โดยไมตองผานบุคลากร
ของหองสมุด ชวยประหยัดเวลาและอํานวยความสะดวกใหกับผูใช โดยเฉพาะการคืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยตนเองจะชวยใหผูใชสามารถนําหนังสือมาคืนไดไมจํากัดเวลา แมกระทั่งในเวลา
หองสมุดปดทําการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาเรื่องคาปรับใหกับผูใชไดเปนอยางดี นอกจากแนวคิดที่เห็น
ความสําคัญของการนํามาใชกับงานบริการแลว ยังมีแนวคิดเรื่องการนําระบบอารเอฟไอดีมาชวยลด
จํานวนคนและภาระงานบางอยางของบุคลากร เชน งานใหบริการยืม-คนืทรัพยากรสารสนเทศ งาน
ตรวจสอบคนเขา-ออก เปนตน ซ่ึงหากหองสมุดนําระบบอารเอฟไอดเีขามาใชแลวจะชวยใหเจาหนาที่
หองสมุดสามารถไปปฏิบตังิานในสวนอ่ืน หรือสรางสรรคงานบริการอื่นไดมากขึ้น 
  ดานงบประมาณการติดตัง้ หองสมุดทั้ง 3 แหง มีการขออนุมัติเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณ
แตกตางกันไปตามความจาํเปน และความเหมาะสมของสภาพหองสมุดแตละแหง โดยอาจพิจารณา
จากจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนผูใช นอกจากนี้ ในสวนงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษา
ระบบอารเอฟไอดีน้ัน หองสมุดทั้ง 3 แหง ไดขออนุมัติงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาระบบเปนราย
ป ครอบคลุมฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบ แตในสวนของปายระบุอิเล็กทรอนิกสจะไมไดรวมอยู
กับคาบํารุงรักษาระบบ เน่ืองจากปายระบอิุเล็กทรอนิกสจัดเปนวัสดทุี่ในแตละปอาจมีจํานวนการใช
ไมเทากัน 
  การคัดเลือกผูผลิต หรือผูแทนจําหนายของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ และสํานักหอสมุด
และเทคโนโลยีมีความคลายกัน คือ ตองใชจากผูผลิตเดียวกันกับที่ผลิตระบบอารเอฟไอดีใหกับผูแทน
จําหนายระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใชอยูเทานั้น เพราะเมื่อทดลองนําระบบอารเอฟไอดีจากผูผลิต หรือ
ผูแทนจําหนายอ่ืนมาใชกบัระบบหองสมุดอัตโนมัตพิบวา ไมสามารถเชื่อมโยงการทาํงานระหวางระบบ
อารเอฟไอดีและระบบหองสมุดอัตโนมัติได แตหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร ไมพบขอจํากัดดังกลาว 
ดังน้ัน เกณฑการคัดเลือกผูผลิต หรือผูแทนจําหนายของหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จึงมี  
การพิจารณาจากความเขากนัไดของระบบอารเอฟไอดีของผูผลิต หรือผูแทนจําหนายกับระบบอัตโนมัติ
ของหองสมุด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากมาตรฐานของวัสดุวาตรงตามที่กําหนดของเทคโนโลยี  
อารเอฟไอดี ความนาเชื่อถือของผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ความสามารถของผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย
ที่จะปรับระบบใหตอบสนองกับความตองการของหองสมุด รวมถึงบริการหลังการขาย 
  การบํารุงรักษาระบบของหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีน้ัน
จะมีเจาหนาที่จากบริษัทเขามาดูแล ทั้งในสวนของระบบหองสมุดอัตโนมัติ และสวนของระบบอารเอฟไอดี
พรอมกัน เดือนละ 1 ครั้ง สวนหอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรพัยากร จะมีเจาหนาที่มาดูแลระบบอารเอฟไอดี
ทุก 3 เดือน โดยเจาหนาที่จะเขามาตรวจสอบการทํางานของเครื่อง พรอมสอบถามถึงปญหา และ
ความตองการเพิ่มเติมของหองสมดุ ในกรณีที่เกิดปญหา บรรณารักษของหองสมุด ทั้ง 3 แหงจะแกไข
ปญหาเบื้องตนเอง แตหากไมสามารถแกไขปญหาได บรรณารกัษจะติดตอกบัผูแทนจําหนายผานทาง
โทรศัพท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดตามความสะดวกและความเหมาะสม 
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  การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานตางๆ ของหองสมุดทั้ง 3 แหง พบวา มีการนํามาใช
เหมือนกัน คือ งานเตรียมตัวเลมกอนออกใหบริการ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง 
และงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งอุปกรณหลักของระบบอารเอฟไอดีที่นํามาใชมีความคลายคลึงกัน คือ 
เครื่องใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง เครื่องใหบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
อัตโนมัติ เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่ เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกส และประตูรักษาความปลอดภัย เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวการใชระบบอารเอฟไอดี
ของหองสมุดทั้ง 3 แหงมีความคลายคลึงกัน อาจแตกตางกันไปบางตามเกณฑการปฏิบัติงานของ
หองสมุดแตละแหงที่ตกลงกัน หรือแมกระทั่งในสวนของอุปกรณที่ทําหนาที่อยางเดียวกันแตอาจมี
รูปแบบแตกตางกัน หรือจํานวนของเครื่องใหบริการอาจแตกตางกันไปตามความตองการและ  
ความเหมาะสมของหองสมุดแตละแหง 
  ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดทั้ง 3 แหง พบวา หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีมีปญหาคลายกันในเรื่องของ ปญหาการเสื่อมของปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
ปญหาของวัสดุที่ใชทําหนังสือ ปญหาของเครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากรสารสนเทศอัตโนมตัิ สวน
หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร พบปญหาที่แตกตางออกไป คือ ปญหาคุณภาพและขนาดของปาย
ระบุอิเล็กทรอนิกส ปญหาความแรงของสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ สวนปญหาที่หองสมุดทั้ง 3 แหง 
พบคลายกัน คือ ปญหาที่เกิดจากคน อยางไรก็ตาม ปญหาที่กลาวมาขางตนสวนใหญจะเปนปญหา
ที่เกิดขึ้นในระยะแรก และหองสมุดทั้ง 3 แหง ไดแกไขและปรับปรุงจนระบบอารเอฟไอดีที่ใชอยูใน
ปจจุบันมีความเสถียรและสามารถพัฒนาตอไดในอนาคต 
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การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดกรณีศึกษา 
 

หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ หอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลย ี
1.  เครื่องใหบริการยืมทรพัยากร
สารสนเทศดวยตนเอง จํานวน   
4 เครื่อง 
2.  เครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากร  
สารสนเทศอตัโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
3.  เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากร 
สารสนเทศโดยเจาหนาที่ จํานวน 
2 เครื่อง 
4.  เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปาย 
ระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง  
5.  ประตูรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 1 ประต ู

1.  เครื่องใหบริการยืมทรพัยากร
สารสนเทศดวยตนเอง จํานวน   
2 เครื่อง 
2.  เครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากร 
สารสนเทศอตัโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
3.  เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากร 
สารสนเทศโดยเจาหนาที่ จํานวน 
2 เครื่อง 
4.  เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปาย 
ระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง  
5.  ประตูรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 1 ประต ู

1.  เครื่องใหบริการยืมทรพัยากร
สารสนเทศดวยตนเอง จํานวน   
1 เครื่อง 
2.  เครื่องใหบริการรับคืนทรพัยากร 
สารสนเทศอตัโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
3.  เครื่องใหบริการยืม-คืนทรัพยากร 
สารสนเทศโดยเจาหนาที่ จํานวน 
2 เครื่อง 
4.  เครื่องสําหรับเขียนขอมูลเขาปาย 
ระบุอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง  
5.  ประตูรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 1 ประต ู

 
 

ปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดกรณศีึกษา 
 

หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ หอสมุดกลาง สํานักหอสมุดและเทคโนโลย ี
1.  ปญหาการเสื่อมของปายระบุ 
อิเล็กทรอนิกส 
2.  ปญหาคุณภาพของปายระบุ 
อิเล็กทรอนิกส 
3.  ปญหาของวัสดุที่ใชทําหนังสือ 
4.  ปญหาของเครื่องใหบริการ 
รับคืนทรัพยากรสารสนเทศดวย 
ตนเอง 
5.  ปญหาการพันกันของขอมูล 
6.  ปญหาจากคน 

1.  ปญหาคุณภาพและขนาดของ 
ปายระบุอิเล็กทรอนิกส 
2.  ปญหาความแรงของสัญญาณ 
คลื่นความถี่วทิยุ 
3.  ปญหาจากคน 

 
 

1.  ปญหาการเสื่อมของปายระบุ 
อิเล็กทรอนิกส 
2.  ปญหาราคาปายระบุอิเล็ก- 
ทรอนิกสมีราคาสูง 
3.  ปญหาของตัวเลมและวสัดุที่
ใชทําหนังสือ 
4.  ปญหาของเครื่องใหบริการ 
รับคืนทรัพยากรสารสนเทศดวย 
ตนเอง 
5.  ปญหาการพันกันของขอมูล 
6.  ปญหาจากคน 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครัง้น้ี เปนการวจัิยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาการใชระบบอารเอฟไอดี และปญหา
การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามลาํดับตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
 2.  เพ่ือศึกษาปญหาการใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  การกําหนดปรากฏการณที่ศึกษาและผูใหขอมูลหลัก 
  ปรากฏการณที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ ปรากฏการณเกี่ยวกับหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาที่นําระบบอารเอฟไอดีมาใชในงานหองสมุด โดยศึกษาจากหนังสือ งานวิจัย บทความ
วารสารและเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณผูบริหาร บรรณารักษและผูใชที่เปนสมาชกิของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่นําระบบ
อารเอฟไอดีมาใช ทั้งหมด 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยชินวัตร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลเชิงคุณภาพในดานตางๆ ไดแก แนวคิดของผูบริหาร
หองสมุดตอการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช การติดตั้ง การบํารุงรักษา งบประมาณ การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรและผูใช การใชงาน ประโยชนของระบบอารเอฟไอดี ตลอดจนปญหาการใช
ระบบอารเอฟไอดี เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่จะนําระบบอารเอฟไอดีมา
ใชกับงานหองสมุดในอนาคต 
 
  ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูใหขอมูลหลกัในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบมี 
จุดมุงหมาย เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลหลกัและเหมาะสมกับงานวิจัย โดยแบงออกเปน 
3 กลุม ไดแก 
   1.  ผูบริหารของหองสมุดกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรพัยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร จํานวนแหงละ 1 คน รวม 3 คน 
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แบบสัมภาษณผูบริหาร 
เร่ือง 

การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
คําชี้แจง 
 คําถามตอไปนี้ผูวิจัยใชเปนแนวคําถามในการสัมภาษณเทานั้น เพราะในการสัมภาษณจริง
คําถามอาจปรับเปลี่ยนและแกไขใหเหมาะสมกับบริบทและประสบการณของผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณ
จะเปนลักษณะกึ่งทางการ หากผูใหสัมภาษณไมเขาใจคาํถาม ผูวิจัยสามารถอธิบายเพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดคาํตอบครอบคลุมเน้ือหาตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
 
   ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
   ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
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ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
 1.1  ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………........... 
 1.2  สถานทีท่ํางาน…………………………………………………………………………... 

 ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.3  ตําแหนง………………………………………………………………………………… 
 1.4  ประสบการณในการทํางานดานบริหาร…………………………ป 
 1.5  ระดับการศึกษา…………………………………………………………………………. 
 1.6  ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.7  หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………………….... 
 1.8  วันที่สัมภาษณ…………………………………………เวลา………………………….. 

 สถานที่สัมภาษณ……………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.9  จํานวนครั้งที่สัมภาษณ…………………………………………………………………. 
1.10  ปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณ …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.11  ปฏิกิริยาและความรูสึกของผูวิจัยตอผูใหสัมภาษณและการสัมภาษณ …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
 
 1.  การตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
  1.1  ทานมีแนวคิดอยางไรในการตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานหองสมุด 
เชน หองสมุดมีปญหา อุปสรรค หรือความจําเปนใด จึงตองตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับ
งานหองสมุด เปนตน 
  1.2  หองสมุดของทานไดดําเนินการในเรือ่งใดบาง กอนตัดสินใจนําระบบอารเอฟไอดี
มาใชกับงานหองสมุด เชน การศกึษาดูงานหองสมุดอ่ืน การชมการสาธติจากผูผลติ หรือผูแทนจําหนาย 
การทดลองใช เปนตน 
  1.3  ทานคิดวา สาเหตุใดที่หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเริ่มนําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
 
 2.  งบประมาณ 
  2.1  หองสมุดของทานมีการจัดเตรียมงบประมาณในการติดตั้งระบบอารเอฟไอดี
อยางไร เชน งบประมาณการติดตั้งในครั้งแรก งบประมาณการติดตั้งในระยะถัดไป เปนตน 
  2.2  หองสมุดของทานมีการจัดเตรียมงบประมาณการบํารุงรักษาระบบอารเอฟไอดี 
อยางไร 
  2.3  หองสมุดของทานมีการจัดเตรียมงบประมาณของระบบอารเอฟไอดีในสวนอ่ืน 
นอกเหนือจากคําถามขางตนหรือไม อยางไร 
  2.4  ทานคิดวางบประมาณของระบบอารเอฟไอดีในสวนงานตางๆ ทีไ่ดรับอนุมัติ 
เหมาะสมเพียงพอหรือไม อยางไร 
 
 3.  การติดตั้งระบบ 
  3.1  หองสมุดของทานไดตดิตั้งระบบอารเอฟไอดีเม่ือใด และติดตั้งกบังานในสวน
ใดบาง เปนการติดตั้งอารเอฟไอดีครบทั้งระบบ หรือตดิตั้งเพียงบางสวน 
  3.2  หองสมุดของทานไดแบงงวดงานและระยะสําหรับการติดตั้งระบบอารเอฟไอดี  
ในหองสมุดอยางไร 
  3.3  หองสมุดของทานมีเกณฑในการคัดเลือกผูผลติ หรือผูแทนจําหนายระบบ     
อารเอฟไอดีอยางไร 
  3.4  หองสมุดของทานมีเกณฑในการคัดเลือกยี่หอ รุน และมาตรฐานของระบบ    
อารเอฟไอดีอยางไร 
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 4.  การบํารุงรักษาระบบ  
  4.1  หองสมุดของทานไดใหผูผลิต หรือผูแทนจําหนายระบบอารเอฟไอดีเปนผู
บํารุงรักษาระบบในดานใดบาง หรือหากในกรณีที่หองสมุดของทานใหบุคลากรในสังกัดเปนผูดูแล 
ทานตองบํารุงรักษาระบบเองในดานใดบาง อยางไร 
  4.2  หองสมุดของทานมีเกณฑในการบํารุงรักษาระบบอยางไร แบงเปนระยะเวลา 
หรือความถี่ในการบํารุงรักษาระบบ 
 
 5.  บุคลากร 
  5.1  ทานคิดวา บุคลากรทีต่องปฏิบัติงานเกี่ยวของกับระบบอารเอฟไอดีควรมีความรู
และมีทักษะในดานใดบาง ทีจ่ะชวยใหการปฏิบัติงานกบัระบบอารเอฟไอดีเปนไปดวยดีและมีประสทิธภิาพ 
  5.2  ทานคิดวา บุคลากรที่ตองปฏิบตัิงานเกี่ยวของกบัระบบอารเอฟไอดีควรมีประสบการณ
ในการปฏิบตังิานกับระบบบารโคดมากอนหรือไม อยางไร 
  5.3  ทานคิดวา จํานวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวของกบัระบบอารเอฟไอดีมีปริมาณ
เพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม หากไมเพียงพอทานมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
  5.4  ทานมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวของกบัระบบอารเอฟไอดี 
หรือไม อยางไร   
  
 6.  ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช 
  6.1  ทานคิดวา การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชมีความคุมคากับหองสมุดของทาน
หรือไม อยางไร 
  6.2  ทานคิดวา หองสมุดของทานไดรับประโยชนจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช
ในดานใดบาง เชน ดานการจัดการ ดานงานบริการ เปนตน อยางไร 
  6.3  ทานคิดวา การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชชวยลดปญหา หรือขอจํากัดของระบบ
เดิมที่หองสมุดเคยใชหรือไม อยางไร 
 
 7.  ปญหาและขอเสนอแนะการใชระบบอารเอฟไอดี 
  7.1  ทานคิดวา ปญหาจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชมีอะไรบาง อยางไร 
  7.2  ทานมีขอเสนอแนะวิธีแกไขปญหาจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชอยางไร 
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แบบสัมภาษณบรรณารักษ 
เร่ือง 

การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
คําชี้แจง 
 คําถามตอไปนี้ผูวิจัยใชเปนแนวคําถามในการสัมภาษณเทานั้น เพราะในการสัมภาษณจริง
คําถามอาจปรับเปลี่ยนและแกไขใหเหมาะสมกับบริบทและประสบการณของผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณ
จะเปนลักษณะกึ่งทางการ หากผูใหสัมภาษณไมเขาใจคาํถาม ผูวิจัยสามารถอธิบายเพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดคําตอบครอบคลมุเน้ือหาตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
 
   ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
   ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
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ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
 1.1  ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………........... 
 1.2  สถานทีท่ํางาน…………………………………………………………………………... 

 ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.3  ตําแหนง………………………………………………………………………………… 
 1.4  ฝายงาน................................................................................................................. 
 1.5  ประสบการณในการปฏิบัติงาน…………………………ป 
 1.6  ระดับการศึกษา…………………………………………………………………………. 
 1.7  ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.8  หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………………….... 
 1.9  วันที่สัมภาษณ…………………………………………เวลา………………………….. 

 สถานที่สัมภาษณ……………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

1.10  จํานวนครั้งที่สัมภาษณ………………………………………………………………… 
1.11  ปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณ …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.12  ปฏิกิริยาและความรูสึกของผูวิจัยตอผูใหสัมภาษณและการสัมภาษณ …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
 
 1.  การใชงานระบบอารเอฟไอดี 
  1.1  ทานนําระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานใดบางในหองสมุด อยางไร 
  1.2  อุปกรณของระบบอารเอฟไอดีในสวนงานตางๆ ประกอบดวยอะไรบาง 
   
 2.  การเตรียมความพรอมและการมีสวนรวมของบุคลากร 
  2.1  หองสมุดของทานมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานเกี่ยวของกับ
ระบบอารเอฟไอดีในดานใดบาง เชน การอบรมภาคทฤษฎี การอบรมหนางาน การทดสอบเรียนรู    
การสัมมนา การดูงาน เปนตน และทานไดเขารวมกิจกรรมใดบาง 
  2.2  ทานมีสวนรวมในการนาํระบบอารเอฟไอดีมาใชกับงานหองสมุดหรือไม อยางไร 
เชน การจัดทาํขอกําหนด การออกแบบระบบ การตรวจรับงาน การโอนยายจากระบบเดิมไปยังระบบ
อารเอฟไอดี การทดสอบกอนใชงานจริง เปนตน 
 
 3.  ประโยชนที่ไดรับจากการใชระบบอารเอฟไอดี 
  3.1  ทานคิดวา การนําระบบอารเอฟไอดีมาใชมีความคุมคากับหองสมุดของทาน
หรือไม อยางไร 
  3.2  ทานคิดวา หองสมุดของทานไดรับประโยชนจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใช
ในดานใดบาง เชน ดานการจัดการ ดานงานบริการ เปนตน อยางไร 
  3.3  ทานคิดวา การใชระบบอารเอฟไอดีชวยลดปญหา หรือขอจํากัดของระบบเดิมที่
หองสมุดเคยใชหรือไม อยางไร 
       
 4.  ปญหาและขอเสนอแนะการใชระบบอารเอฟไอดีในดานการปฏิบัติงาน  
  4.1  ทานคิดวา ปญหาจากการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชมีอะไรบาง อยางไร 
  4.2  ทานมีขอเสนอแนะวิธีแกไขปญหาจากการใชระบบอารเอฟไอดีอยางไร 
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แบบสัมภาษณผูใช 
เร่ือง การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
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แบบสัมภาษณผูใช 
เร่ือง 

การใชระบบอารเอฟไอดีในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
คําชี้แจง 
 คําถามตอไปนี้ผูวิจัยใชเปนแนวคําถามในการสัมภาษณเทานั้น เพราะในการสัมภาษณจริง
คําถามอาจปรับเปลี่ยนและแกไขใหเหมาะสมกับบริบทและประสบการณของผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณ
จะเปนลักษณะกึ่งทางการ หากผูใหสัมภาษณไมเขาใจคาํถาม ผูวิจัยสามารถอธิบายเพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดคําตอบครอบคลมุเน้ือหาตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
 
   ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
   ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
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ตอนที่ 1  แบบบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

 1.1  ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………........... 
 1.2  สถานศกึษา…………………………………………………………………………...... 

 ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.3  ชั้นปที่กาํลังศึกษา………………………………………………………………………. 
 1.4  ภาควิชา/คณะที่ศึกษา…………………………………………………………............. 
 1.5  ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.6  หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………………….... 
 1.7  วันที่สัมภาษณ…………………………………………เวลา………………………….. 

 สถานที่สัมภาษณ……………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 1.8  จํานวนครั้งที่สัมภาษณ…………………………………………………………………. 
 1.9  ปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณ …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.10  ปฏิกิริยาและความรูสึกของผูวิจัยตอผูใหสัมภาษณและการสัมภาษณ …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  แนวคําถามสัมภาษณ 
 
 1.  การใชบรกิารยืม-คืนดวยตนเอง 
  ทานไดใชบรกิารยืม-คืนดวยตนเองของหองสมุดหรือไม อยางไร  
 
 2.  การเตรียมความพรอมของผูใช 
  2.1  หองสมุดมีการเตรยีมความพรอมสําหรบัผูใชในเรื่องการใชบริการยืม-คืนดวยตนเอง  
อยางไร เชน การประชาสัมพันธ การอบรม เปนตน 
  2.2  ทานไดเขารวมกิจกรรมในการเตรียมความพรอมของผูใชหรือไม อยางไร 
   
 3.  ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการยืม-คืนดวยตนเอง 
  ทานคิดวา ทานไดรับประโยชนจากบริการยืม-คืนดวยตนเองหรือไม อยางไร เชน 
สามารถยืม-คืนหนังสือไดดวยตนเอง ประหยัดเวลาในการรอแถวเพื่อรับบริการ สะดวกรวดเรว็ เปนตน 
 
 4.  ปญหาและขอเสนอแนะการใชระบบอารเอฟไอดี 
  4.1  ทานเคยประสบปญหาจากการใชบรกิารยืม-คืนดวยตนเองหรือไม อยางไร 
  4.2  ทานมีขอเสนอแนะวิธีแกไขปญหาการใชบริการยืม-คืนดวยตนเอง อยางไร  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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