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งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุค (Facebook) โดยการนําซอฟตแวรโอเพนซอรสเพ่ือบริหาร
จัดการหองสมุดอยาง OpenBiblio ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาดวยภาษา PHP ทํางานบน
ระบบฐานขอมูล MySQL พัฒนาโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มาทํางาน
รวมกับโซเชียลปล๊ักอิน (Social Plugin) ของเฟซบุค เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือใน
หองสมุด ซึ่งประกอบไปดวยฟงกชันการทํางานถูกใจ (Like) สง (Send) Share (แบงปน) และแสดง
ความคิดเห็น (Comment) มาทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนหนอง
เตาวิทยา จ.อุทัยธานี เพื่อหาคาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และประเมินความพึง
พอใจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 121 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นตามระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองเตาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งมี 5 ดาน คือ 1) 

ดานการรับรูความงายการใชงาน 2) ดานการรับรูประโยชน 3) ดานอิทธิพลทางสังคม 4) ดานทัศนคติ
ตอการใชงาน และ 5) ดานความต้ังใจใชงาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการใชระบบ
การเผยแพรประชาสัมพันธหนังสือดวยเครือขายสังคมออนไลน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 
4.13) ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน 
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This study presented the development of information retrieval system 

integrated with social media such as Facebook by adopting open source software to 

manage the library. The system applied OpenBiblio, which is developed with PHP 

language and MySQL database running on a system developed by National Science 

and Technology Development Agency. The developed system can work with Social 

plugins such as Facebook to promote books in the library, which consisted of several 

functionalities including Like, Send, Sharing and Comment plugin. The evaluation wills 

trial with students from secondary school in Nongtao Wittaya School in Uthai Thani to 

determine satisfaction of system. 

This research was a development of information retrieval system and 

evaluated using the questionnaire as a tool to collect information of 121 people. The 

sampling method is the class based of the high school level at Nong Tao Uthai Thani 

Province, which has 5 aspects including: 1) the perceived ease of use, 2) the 

perceived benefits, 3) the social influence, 4) the attitude toward usage and 5) the 

intension to use. The results showed that the student satisfaction in the BOOKS 

PROMOTIONS SYSTEM with the Social Network in the high level. ( = 4.13). Therefore 

the developed system can be effectively implemented and supported the needs of 

the users. 
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