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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60902302 : สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : MySQL, ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

นางสาว พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์: การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ 
ดร. จุฑารัตน์ ช่างทอง 

  
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาความต้องการระบบเสนอซื้อทรัพยากร

สารสนเทศเข้าห้องสมุด 2) พัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 3) ประเมินความพึงพอใจของ
การใช้ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประชากรคือ อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช จ านวน 35 คน ในการตอบแบบสอบถามความต้องการ และการตอบแบบระเมินความพึง
พอใจ เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการ 2)ระบบเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้รูปแบบ SDLC โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บของระบบ 
เขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา PHP เพ่ือให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

  ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พบว่าระดับความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระยะที่2 พัฒนาระบบการศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ
การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สามารถสรุปผล
การพัฒนาได้ดังนี้ 2.1) มีระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จักรีรัช 2.2) ระบบสามารถก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ 2.3) ระบบมีการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2.4) มีข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการให้ผู้เสนอซื้อได้ท าการคัดเลือกเข้าห้องสมุด 2.5) จัดท าคู่มือการการใช้งานให้แก่ผู้
เสนอซื้อ ระยะที่3 ประเมินความพึงพอใจของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมาก
ที่สุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

60902302 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : MySQL 

MISS PHIMPEN WITTAYAKASET : DEVELOPMENT OF THE INFORMATION 
TECHNOLOGY TENDER OFFER SYSTEMCASE STUDY: BOROMARAJONANI COLLEGE OF 
NURSING, CHAKRIRAJ THESIS ADVISOR :  JUTHARAT CHANGTHONG 

  This research Intended to 1) To study the need for a system to 
purchase information resources to the library 2) To develop a system for purchasing 
information resources The population is a teacher of Boromarajonani College of 
Nursing, Chakriraj, in the number of respondents. And satisfying responses The tools 
used in this research consisted of 1) demand questionnaire 2) System for purchasing 
information resources using SDLC format, MySQL program Is a database for storing 
the system Write a set of instructions using PHP language to enable efficient use of 
the system. 3) Satisfaction assessment system for purchasing information resources. 

  The results of the research showed that Phase 1 studied the needs of 
users regarding the information resource purchase system, Boromarajonani College of 
Nursing, Chakri Rat College. It was found that the overall level of needs was at the 
highest level. User needs regarding the information acquisition system 
Boromarajonani College of Nursing Chakri Rat College Library can summarize the 
development results as follows. 2.1) There is a system to offer information resources. 
Of the Boromarajonani College of Nursing, Chakri Rat College 2.2) The system can 
assign rights to each group of users. 2.3) The system has information resources 
management. Of the Boromarajonani College of Nursing, Chakri Rachakit College 2.4) 
Information resources for the bidder to be selected into the library Offer to buy 
information resources At the highest level. 
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ท าวิยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช อาจารย์ และผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นสถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ของสถาบัน คือ 
มุ่งการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และมีเป้าประสงค์ให้บัณฑิตและก าลังคนด้านสุขภาพมี
คุณภาพ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรสาธารณสุข และผู้รับบริการวิชาการ ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ มีระบบ
และกลไกในการพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางให้พันธกิจด้านการผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมก้าวสู่ความส าเร็จ (ฝ่ายยุทธศาสตร์, 2561) 
 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ซึ่งเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิชาต่างๆ มีบทบาท และท าหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจ
หลักของวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
ทางวิชาการ ห้องสมุดจึงมีหน้าที่จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกการเรียนการสอนหรือตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ (ฝ่ายยุทธศาสตร์, 2561) 
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (collection development) หมายถึงกระบวนการที่
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้มีการวางแผนด้านงานทรัพยากรสารสนเทศทั้งในระยะสั้นและ      
ระยะยาว เพ่ือสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้ใช้ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ โดยสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามาใน
องค์กรสารสนเทศได้ว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่องในส่วนใด อย่างไรบ้าง หากพบข้อบกพร่องก็จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น (กาญจนา ใจกว้าง, 2559) 

ในส่วนของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ ตามล าดับ ดังนี้  1)ท าแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 
2) บรรณารักษ์นัดหมายคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เพ่ือร่วมไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์จ าหน่าย
หนังสือ เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณาจารย์สามารถคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด  3) นัดหมายบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่ายหนังสือ
และหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์เข้ามาจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ มาจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศ
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  4) บรรณารักษ์รวบรวมรายชื่อหนังสือจากการเสนอซื้อของ
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คณาจารย์ที่คัดเลือกไว้น ามาตรวจความซ้ าซ้อนกับรายชื่อหนังสือของห้องสมุดโดยโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Ulibm 5) บรรณารักษ์ท ารายงานหนังสือที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือน าเสนอต่อ หัวหน้างาน 
รองฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช      6) 
เมื่อรายการหนังสือผ่านการอนุมัติจัดซื้อแล้ว บรรณารักษ์ส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายพัสดุเพ่ือจัดซื้อ 7) เมื่อ
ห้องสมุดได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วบรรณารักษ์ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือใหม่ในโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือน าออกให้บริการต่อไป  

จากขั้นตอนการเสนอซื้อดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น กล่าวคือ บางครั้ง
คณาจารย์ไม่สะดวกที่จะร่วมเดินทางไปคัดเลือกหนังสือในวัน เวลา ที่นัดหมาย การเดินทางไปศูนย์
จ าหน่ายหนังสือใช้เวลานาน  หรือในวันที่ห้องสมุดจัดแสดงหนังสือจากร้านค้านั้นอาจารย์ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจต่างๆ อาทิ การประชุม การสอน และการนิเทศนักศึกษานอกพ้ืนที่  
เป็นต้น 

จากผลการด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช ในส่วนของผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามี
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ คือ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผลิตมากกว่าทางห้องสมุดจึงได้จัดซื้อมาทดแทน
ทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล และยังมีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาการทั่วไปที่ไม่ได้ท า
การจัดซื้อเข้าห้องสมุด แต่ผู้ใช้บริการยังมีความต้องการใช้หนังสือสาขาวิชาทั่วไปอยู่จ านวนหนึ่ง 
 แนวทางการแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าวพบว่าห้องสมุดอ่ืนๆ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเช่น การพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้ผู้ใช้เสนอซ้ือได้อย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกในการสืบค้นรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศก่อนการเสนอซื้อ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีระบบมีความสามารถในการ
จัดการข้อมูลในระบบและจัดท ารายงานจากระบบได้อย่างรวดเร็ว  (กาญจนา เผือกคง และภัทรพงษ์ 
มีนุชนาถ, 2556) การศึกษาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ในการเสนอจัดซื้อหนังสือและการแนะน าหนังสือส าหรับผู้ ใช้บริการ
ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเสนอซื้อได้โดยตรงโดยไม่จ าเป็น ต้องมาคัดเลือกที่
ห้องสมุดหรือในวันที่จัดแสดงหนังสือและสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดเวลา (ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์, 2552)  

ตัวอย่างจากประสบการณ์การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรของส านักวิทยบริการ
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้พัฒนาระบบปฏิบัติงานจัดซื้อเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรในองค์กรเพ่ือช่วยเหลือบรรณารักษ์ในกระบวนการจัดซื้อหนังสือโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ใช้ My SQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและใช้ภาษา PHP ผลการประเมินความพึงพอใจการ
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ใช้งานระบบจัดซื้อจัดหาพบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด  (กานต์ เด่น
ดวง, 2550)  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการออกแบบระบบได้ดี เสนอซื้อได้อย่างรวดเร็วและมี
ความสะดวกในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนการเสนอซื้อ (กาญจนา เผือกคง  และ
ภัทรพงษ์  มีนุชนารถ, 2556) ได้ศึกษาระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของส านักหอสมุดได้
น ามาใช้งานเพ่ือตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพแก่นิสิต บุคลากรและอาจารย์ที่
คัดเลือกหนังสือ การพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาระบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นบริการเชิงรุกที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศได้ ผ่าน
ระบบการออกแบบและพัฒนาโดยชุดค าสั่ง PHP และการจัดการฐานข้อมูล My SQL ได้น าไปใช้งาน
จริงพร้อมกับศึกษาความพึงพอใจในระดับที่ดีมากที่สุด ระบบช่วยให้ลดขั้นตอน การรวบรวมรายชื่อ 
ลดขั้นตอนการจัดหา  ลดการใช้กระดาษ และมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของผู้ใช้  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการมีระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีความถูกต้องและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วสามารถเข้ามาใช้ท าการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ได้และใช้งาน
ได้ตลอดไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ทั้งในและนอกวิทยาลัย ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ของผู้ใช้
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

 



 15 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.การพัฒนาระบบครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท        
หนังสือเทา่นั้น  

2. ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช คือ ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง   ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี จักรีรัช ประเภทหนังสือ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาวิชการพยาบาลสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาท่ัวไป หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ระบบอ านวยความสะดวกใน
กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตอนการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพช่วยประหยัดงบประมาณที่เก่ียวข้องกับการจัดเสนอซื้อ  
 2. คณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ 
และได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 
 3. บรรณารักษ์มีระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมให้กระบวนการจัดซื้อสามารถ
ท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีหรือเทคนิคต่าง จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1.1 ความหมายและความส าคัญการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1.2 กระบวนการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1.3 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  
2.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 2.2.1 ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

2.2.2 การใหบ้ริการของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
2.2.3 เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลและเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
2.2.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

2.3 การพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.3.1 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
 2.3.2 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
 2.3.3 ภาษท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  (PHP) 
          2.3.4 XAMPPและชุดค าสั่ง Bootstrap  
2.4 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.4.1 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในประเทศ  
2.4.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องต่างประเทศ  
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2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

    1) ความหมายและความส าคัญการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) หมายถึง กระบวนการใน
การด าเนินงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า สนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในด้านการศึกษาเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย รวมทั้งการสนองการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม
และจิตใจของผู้ใช้ด้วย 
 วาสนา ธนะสุข (2538:1) ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศว่า กระบวนการ
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเป็นของผู้ใช้ในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่และสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา
ด้วยว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่องประการใด เพ่ือสามารถน าผลที่ได้จากตรวจสอบไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ (2539:11) ได้ให้ความหมายของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศว่าคือ 
กระบวนการในการรวบรวมสื่อชนิดต่างๆ ไว้เพ่ือให้บริการโดยมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  และมี
การจัดการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้ง
แผนในระยะสั้นแผนในระยะยาว เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่สามารถสนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้จ าแนกทรัพยากรสารสนเทศตามรูปลักษณ์ออกเป็น 3 ประเภท 
คือ  1)สื่อสิ่งพิมพ์ คือวัสดุที่ตีพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม ได้แก่หนังสื่อ วารสาร จุลสาร ตันฉบับ ตัวเขียน 
เอกสารการประชุม เป็นต้น 2) สื่อโสตทัศน์ คือ โสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ วีดีทัศน์ เทปเสียง 
ภาพยนตร์ รูปภาพ สไลด์ เป็นต้น 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การผสมผสานเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บ
และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศไว้ด้วยกันสื่อชนิดใหม่ที่ไม่ใช่กระดาษ อาจเป็นรูปแบบจานแม่เหล็ก 
(Diskette)   เป็นซีดีรอม (CD-ROM) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นและ
ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องใช้ผ่านระบบโทรคมนาคมด้วย 
 ประยงศรี พัฒนกิจจ ารูญ (2546: 143) กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง 
กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้มีการวางแผนงานด้านทรัพยากรสารสนเทศทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการจัดหาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการผู้ใช้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่  โดยสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเข้าไปในสถาบันบริการ
สารสนเทศได้ว่าส่วนใดมีข้อดีหรือมีข้อบกพร่องเพียงใด หากพบข้อบกพร่องจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีความส าคัญต่อห้องสมุด เป็นการวางแผนเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้ ลักษณะและ
จ านวนทรัพยากร ทั้งนี้จะเป็นแนวในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการเลือกและการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด ให้มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญของห้องสมุด บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
จึงควรจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้ 
ห้องสมุดท่ีสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและความจ าเป็น
ของผู้ใช้ ห้องสมุดที่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตามที่ต้องการ จะต้องมีงบใช้จ่ายเงินในการ
จัดหา  จัดเก็บและให้บริการมากขึ้น ทั้งนี้บรรณารักษ์จะต้องพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด ในด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของบรรณารักษ์ในการเชื่อมโยง
ความรู้ไปสู่ผู้ใช้   โดยค านึงโครงสร้างของหลักสูตรสาขาวิชาและความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ 

2) กระบวนของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
กาญจนา ใจกว้าง (2559: 4-6) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่ประกอบด้วย

กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินงานเป็นกระบวนการตามล าดับ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร กิจกรรม
ดังกล่าวมีความส าคัญและเป็นผลดีต่อองค์กรสารสนเทศในหลายด้าน 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมของกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศจ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการรวม 6 กิจกรรม ขั้นตอนแรก เป็น
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจรรมการศึกษาผู้ใช้และการท านโยบาย
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ขั้นตอนที่สองเป็นการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประกอบด้วยกิจกรรมการเลือก และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและขั้นตอนสุดท้าย เป็นการ
ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดเข้ามาในองค์กรสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมการคัดออก
และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ            ดังรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ 

1. การศึกษาผู้ใช้ เป็นการศึกษาผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมผู้ใช้ในปัจจุบัน ผู้ที่เคย
ใช้ และผู้ที่ก าลังจะเป็นผู้ใช้ในอนาคต ท าให้ได้ข้อมูลทั้งที่เป็นการใช้และความต้องการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการ
จัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 

2. การจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการก าหนดรายละเอียดของทรัพยากร
สารสนเทศที่จะจัดหาเข้ามา โดยน าข้อมูลจาการศึกษาผู้ใช้เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา 

3. การเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติรับนโยบายที่ก าหนดไว้ไปเลือกทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ สนองความจ าเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ 

4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในขั้นตอน
ที่ต่อจากการเลือก โดยวิธีการต่างๆ คือการจัดซื้อ การขอ การรับบริจาค การแลกเปลี่ยน การเช่า การ
ท าส าเนา และการผลิตหรือการรวบรวมขึ้น เพ่ือสามารถน าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดหาแล้วออก
ให้บริการผู้ใช้ต่อไป 
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5. การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ไ ด้
จัดหาเข้ามาว่ามีส่วนใดที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลย เนื่องจากเนื้อหาล้าสมัยหรือมีสภาพที่ไม่
เหมาะสมในการใช้งานและการจัดเก็บอีกต่อไป ท าให้ต้องคัดออกทรัพยากรสารสนเทศลักษณะ
ดังกล่าวออกไป 

6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกิจกรรมขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในองค์การ
สารสนเทศ และประเมินให้เห็นภาพโดยรวมว่ามีข้อบกพร่องในส่วนใดหรือไม่ และอย่างไร ข้อมูลจา
การประเมินสามารถน าไปปรับปรุงและแก้ไขการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ดีขึ้น 

 
ภาพที่  1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (กาญจนา ใจกว้าง, 2559 : 4-7) 

 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 6 ประการ ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศแล้ว หากพบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมไว้ยังมีข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้อง
ทบทวนรายละเอียดในนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ นั่นหมายถึงการย้อนไปศึกษาผู้ใช้ ท าให้ได้รับข้อมูลใน
ด้านการใช้และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือน าไปปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายละเอียดใน
นโยบายที่ได้ก าหนดขึ้นใหม่ ส าหรับการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคัดออกทรัพยากร
สนเทศที่มีการใช้น้อย และประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมทั้งหมดใหม่ก็ต้องด าเนินไป 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงเป็นงานที่เป็นระบบต่อเนื่องและครบวงจร 
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 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรี
รัช มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ   การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการ
จ าหน่าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้ 
 1.  เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ สอดคล้ องกับหลักสูตร      
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลต่างๆ 
 3. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง อาจารย์ และบรรณารักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. เ พ่ือเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ งการคัดเลือก            
และการจ าหน่ายออก 
 5. เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

 3) การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (Book Selection) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
ประยงศรี พัฒนกิจจ ารูญ (2533 :101) ให้ความหมายการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบ่งการเลือกทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความจ าเป็นของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระยะยาว
กับการเลือกสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระยะสั้น 

ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ (2540:14) ให้ความหมายของการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
หมายถึง การพิจารณาเลือกเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 

วาสนา ธนะสุข (2538:13) ให้ความหมายของการเลือกทรัพยากรสารสนเทศว่า หมายถึง      
การพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศมีประเภทใด ที่ห้องสมุดควรมีไว้หรือเหมาะสมกับผู้ใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดหามาให้บริการในห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพสรุปความหมายของการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ ได้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งเลือกใน
ระยะสั้นและระยะยาว การเลือกในระยะยาวเป็นการพิจารณาและวางแผนในระยะยาวว่าจะตัดสินใจ
เลือกทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด ส าหรับระยะสั้นนั้นเลือกตามความสนใจหรือเรื่องที่ก าลังเป็นที่
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นิยมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเหตุที่ต้องมีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
วารสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดี สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ บรรณารักษ์จ าเป็นต้องคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ เหล่านั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ตรงความต้องการของผู้ใช้ 
และสารสนเทศท่ีคัดเลือกต้องเป็นสิ่งที่ทันสมัย แล้วน าสารสนเทศเหล่านี้มาจัดระบบและเก็บรักษาไว้
ในสถานที่พร้อมจะให้น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ศิริพร สุวรรณะ(2542:2) ได้กล่าวถึงงานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่ส าคัญมาก
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ถ้าหากเลือกไม่รอบคอบและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มี
คุณค่าหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ นอกจากเป็นการสูญเสียงบประมาณแล้วยังเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเตรียม การดูแลรักษาและเนื้อที่ในการจัดเก็บอีกด้วย 

 ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์(2540:8) ได้กล่าวไว้ว่าบรรณารักษ์ผู้ท าหน้าที่จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศส่วนใหญ่ต้องการทราบผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามาว่ามีผู้ใช้มากน้อย
เพียงใด เช่น หนังสือที่อาจารย์เสนอให้จัดหาเข้ามามีสถิติการยืมเท่าใด และหนังสือที่บรรณารักษ์
จัดหาเป็นผู้เลือกเองว่ามีผู้ใช้หรือไม่ ดังนั้นเพ่ือให้การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้
ด าเนินการไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดแต่ละแห่งควรก าหนดนโยบายในการ
เลือกทรัพยากรสารสนเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  

 

2.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

1)ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี บนเนื้อที่ 40 ไร่ 80.8 ตารางวา เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี  ขึ้นกับศูนย์อนามัย
แม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีกองอนามัย
ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ภายในบริเวณ
เดียวกัน 

โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ราชบุรี เริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้าศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2513  เปิดเป็นแห่งที่ 5 ของกรมอนามัย รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.6 เดิม) เข้าศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย ได้ใบประกอบโรค
ศิลปะ สาขาการผดุงครรภ์ชั้นสอง 
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พ.ศ.2526 ได้พัฒนาหลักสูตร โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) 
ระยะเวลาเวลาศึกษา 2 ปี 

พ.ศ. 2528 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ 
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี โรงเรียนผดุงครรภ์
อนามัย ราชบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2530 และในปีนี้กรมอนามัยได้พัฒนาหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เริ่มสอนนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2530 โดยเพ่ิมความรู้ให้ครอบคลุมงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดจน
การสาธารณสุข มูลฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรให้มีการรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ผลิตและการพัฒนาบุคลากรมาอยู่ด้วยกันเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ หน้า 21 เล่ม 110 ตอนที่ 22    ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ ผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
พ.ศ.2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลที่ได้รับพระราชทาน
ชื่ออยู่ก่อนแล้วว่า  “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี 
จึงได้ชื่อที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2” ตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน พ.ศ.2537  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 111 ตอนพิเศษ 36ง) และมีพระบรมรา
ชานุญาตให้ใช้อักษร  “พระนามย่อ” ของพระองค์เป็นตราประจ าวิทยาลัย เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมี
วิทยาลัยพยาบาล ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 2 วิทยาลัย  การใช้ชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
1  และราชบุรี 2 ท าให้ 

ประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงานสับสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2 จึงได้
ขอพระราชทานนามต่อท้ายใหม่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต่อท้ายว่า 
“จักรีรัช”  อันมีความหมายว่า “รัชกาลแห่งพระราชวงศ์จักรี”วิทยาลัยฯจึงได้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัย
พยาบาล        บรมราชชนนี จักรีรัช” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2539 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่72ง. 
 พ.ศ. 2537 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช  ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี)  โดยความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และ
ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยฯ ได้น าหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่า
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ปริญญาตรี) เข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมกับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2540 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย และได้น าหลักสูตรเข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผล
ให้บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2544 

พ.ศ. 2543 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม ซึ่งอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาอยู่ ณ เลขที่99 หมู่3 ต าบลลาดบัว
ขาว อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 

พ.ศ. 2544 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่า
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลักสูตร และเปิดสอนเพียง 1 รุ่น 

2) ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรัช                    

       2.1 การให้บริการ 
                ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2545 - 
2548 อาคารนวมินทรารักษ์ ชั้น 4 เปิดท าการห้องสมุด และให้บริการ หนังสือ วารสาร ผลงาน
วิชาการ บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือต าราวิชาการ จากโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ โดยแบ่งห้องเพ่ือ
ให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้อบรม ดังนี้ คือ ห้องดูหนังฟังเพลง ห้องสืบคืนอินเตอร์เน็ต ห้องวิจัย 
ห้องอ่านหนังสือ  

ต่อมาปี 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ด าเนินการสร้างตึกใหม่ อาคาร 5 
ชั้น จากแบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 56 ต้องการให้ห้องสมุดไปอยู่ใกล้หอพัก จึงได้ด าเนินการ
ย้าย ห้องสมุดไปยังตึกใหม่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งมีชื่อว่าอาคารวิชญเวศม์ ห้องสมุด ได้มาเปิดท าการ  ชั้น  
1 และ ชั้น 2 ของอาคาร โดยแบ่งห้องเพ่ือเปิดบริการ ดังนี้  

1. ชั้น 1 โถงใหญ่ ห้องสมุดหลัก โดยมีหนังสือปี 2551 – 2561 มีชั้นหนังสือ หมวดการ
พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ หนังสือทั่วไป วิจัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการยืม–คืนหนังสือ 
สืบค้น และพิมพ์เอกสาร เชื่อมต่อกับห้องอ่านหนังสือ มีมุมสบายเพ่ือผ่อนคลายในการอ่านหนังสือ 
โซฟา แสดงหนังสือและวารสารใหม่ๆ ในแต่ละเดือน ห้องที่ปรึกษาวิจัย มีวิจัย ผลงานวิชาการ ห้อง
กระจ่างใจ เป็นห้องพระเหมาะส าหรับมาสวดมนต์ และใช้สมาธิในการอ่านหนังสือ  

2. ชั้น 2 ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ เก็บหนังสือพิมพ์ วารสาร เครื่องอ่านซีดี โล่รางวัล 
เกียรติบัตร ห้องหนังสือ 10 ปี เก็บรวมหนังสือที่มีอายุเกิน 10 ปี  

ปัจจุบันห้องสมุดเปิดให้บริการ ตั้งแต่ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00- 20.00 น. ปิดบริการ 
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ภาพที่  2 ห้องสมุด 

 
ภาพที่  3 ห้องอ่านหนังสือ 

 
ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พ.ศ. 2561 

  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เพ่ือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียน  
การสอน ตามพันธกิจ ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือและวารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นที่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 

การบริการของห้องสมุด คือ มีหนังสือตามเกณฑ์สภาการพยาบาลก าหนด มีฐานข้อมูล
ส าหรับการสืบค้นข้อมูล มีวารสารทั้งในและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีบริการหลักของ
ห้องสมุดดังนี ้

1. การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น บริการสถานที่อ่านหนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี มุม
สบายในการอ่านหนังสือเหมาะแก่อ่านหนังสือ ห้องต่างๆ ส าหรับอ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ ห้อง
วารสาร ห้องหนังสือ 10 ปี ห้องที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งแต่ละห้องยังมีบริการยืม – คืน บริการช่วยค้นคว้า 
ไว้ส าหรับผู้ใช้บริการ 

2. ผู้ให้บริการในห้องสมุด มีบรรณารักษ์ เจ้าพนักงานห้องสมุดซึ่งเป็นผู้ให้บริการให้แก่
ผู้ใช้บริการตั้งแต่ห้องสมุดจนกระทั่งห้องสมุดปิด อาจสลับการอยู่ในเวลา 08.00 - 20.00น. ทุกวัน
จันทร์ – วันศุกร์ 

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
ประกอบด้วย ผู้เลือกซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกทรัพยากรสนสนเทศเข้าห้องสมุดได้แก่ อาจารย์ บรรณารักษ์ 
พิจารณาคัดเลือก ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศไว้ ดังนี้ 
 1. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของห้องสมุด 
 2. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาให้ได้สัดส่วนที่สมดุลกัน 
 3. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ 
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 4. พิจารณาคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. การคัดเลือกต้องค านึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากมีงบประมาณจ ากัดให้เลือกเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ดีที่สุด 

หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หนังสือทั่วไป วารสาร วิจัย โดยการจัด
หมวดหมู่หนังสือ WY หนังสือทางการพยาบาล WA –WZ วิทยาศาสตร์สุขภาพ A-Z หนังสือทั่วไป  

ตารางท่ี 1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช 

สาขาวิชา จ านวน (ชื่อเรื่อง) 

การพยาบาล  

ประวัติการพยาบาล  6 
ค าศัพท ์ 10 

การพยาบาลในฐานที่เป็นวิชาชีพ 43 

การศึกษา 36 
การวิจัยทางการพยาบาล 157 

สารสนเทศทางการแพทย์ 12 
กฎหมายทางการพยาบาล 262 

หนังสือคู่มือ 14 

จรรยาบรรณพยาบาล  92 
ปรัชญาพยาบาลศาสตร์ 121 

จิตวิทยาประยุกต์การพยาบาล 11 

กระบวนการพยาบาล 387 
การประเมินทางการพยาบาล 58 

บันทึกทางการพยาบาล 19 

การพยาบาลชั้นพื้นฐาน 25 
งานบริหารพยาบาล 93 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 136 
บริการผู้ป่วยที่บ้าน 11 

การพยาบาลอาชีวอนามัย 9 

เรื่องท่ัวไป 90 
การพยาบาลผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 533 
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สาขาวิชา จ านวน (ชื่อเรื่อง) 

การพยาบาลโรคหัวใจร่วมหลอดเหลือ  128 
การพยาบาลโรคติดต่อ 4 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ 6 

การพยาบาลฉุกเฉิน 157 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง 3 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคของต่อมไร้ท่อ 51 

การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอก  176 
การพยาบาลทางนรีเวช 24 

การพยาบาลสูติศาสตร์ 272 
การพยาบาลมารดา แม่และเด็ก 136 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อ 68 

การพยาบาลจักษุวิทยา 55 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 810 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 454 

การพยาบาลศัลยศาสตร์ 185 
การพยาบาลโรคระบบทางเดินหายใจ 34 

การพยาบาลโรคระบบปัสสาวะ 18 

การพยาบาลปฏิบัติ 2 
การพยาบาลในเคหสถาน 10 

อายุรศาสตร์ 1,230 
จิตเวช 450 

ศัลศาสตร์วิสัญญี 233 

นรีเวช 290 
สูติศาสตร์ 444 

กุมารเวชศาสตร์ 681 

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 218 
จิตวิทยาทั่วไป 186 

รวม 8,450 
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ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิชา จ านวน (ชื่อเรื่อง) 
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 202 

สรีรวิทยา 106 

ชีวเคมี 67 
เภสัชวิทยา 465 

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 128 

พยาธิวิทยา 283 
พยาธิวิทยามะเร็ง 236 

อาชีพทางด้านสุขภาพ 361 
สาธารณสุขศาสตร์ 1,132 

โรคติดเชื้อ 283 

โภชนาการ 246 
ระบบกล้ามเนื้อ 691 

ระบบทางเดินหายใจ 206 

ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 502 
โภชนาการ 246 

ระบบเก่ียวกับเลือด 203 

ระบบย่อยอาหาร 100 
ระบบปัสสาวะ 198 

ระบบต่อมไร้ท่อ 242 
ระบบประสาท 428 

รังสีวิทยา 66 

ตจวิทยา 115 
โสต ศอ นาสิก 115 

จักษุวิทยา 113 

โรงพยาบาลสิ่งอ านวยความสะดวก และประวัติการแพทย์ 142 
รวม 6,876 

  



 28 
 
จากปริมาณหนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปี พ.ศ. 2561 ทั้งหมด ยังมี
หนังสือการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหนังสือที่สาขาอ่ืนๆ เช่น การศึกษาทั่วไป สถิติ 
จิตวิทยาทั่วไป มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี  เป็นต้น บางสาขาวิชาที่ยังมีจ านวนหนังสือที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ประจ าวิชา และบางรายวิชามีหนังสือที่อายุเกิน 10 ปี ไม่
สามารถน ามาอ้างอิงในการท าวิจัย หรือศึกษา Case ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในการเรียนการ
สอนได ้

2.2.3 เกณฑ์มาตรฐานการพยาบาลสภาการพยาบาล 
                 1)เกณฑ์มาตรฐานการพยาบาลสภาการพยาบาล 

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 34 สถาบันการศึกษาต้องมีสื่อการเรียนการสอนหรือปริมาณหนังสือใน
ห้องสมุด เพียงพอทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังนี้  

 1. หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 2. ต าราเรียน หนังสือที่สอดคล้องกับรายวิชา 
 3. วารสารทางการพยาบาล ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ 

จากเกณฑ์มาตรฐานมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ห้องสมุดมีต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปีและไม่น้อยกว่า 5 ชื่อ

เรื่องต่อสาขาวิชาใน 5 สาขาวิชาหลักที่ปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา จ านวน 98 
ชื่อเรื่อง 

2. ห้องสมุดมีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์จ านวน 50.05 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 
คน หนังสือทั้งหมด 17,267 เล่ม จ านวนนักศึกษา 345 คน โดยแบ่งเป็นทางการพยาบาล จ านวน 
9,863 เล่ม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 7,404 เล่ม 

3. ห้องสมุดมีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ จ านวน 10 ชื่อเรื่อง คือ  1) 
วารสารการพยาบาลและการศึกษา  2) วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  3) รามาธิบดี
พยาบาลสาร 4) วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  5) วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต  6) วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  7) วารสารสภาการ
พยาบาล 8)พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  9) การพยาบาลและสุขภาพ  10) วารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย 
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4. ห้องสมุดมีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ ครอบคลุม 5 สาขาหลัก 
จ านวน  5 ชื่อเรื่อง คือ 1) Journal of community health nursing 2) Journal of pediatric 
nursing 3) Medsurg nursing 4) Archives of psychiatric nursing 5) MCN : The American 
Journal of maternal/child nursing และมีฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ ออนไลน์ จ านวน 1 ฐาน 
ได้แก่ CINAHL Complete มีฐานสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ คือ Thailis 

5.ห้องสมุดมีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมันและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุด
บริการสืบค้นรายการหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm ภายในห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สืบค้นข้อมูล จ านวน 2 เครื่องโดยทุกเครื่องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและภายในห้องสมุดมีตัวกระจาย
สัญญาณ Wireless เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่าน Notebook ของตนเองได้ 

2)เกณฑ์ประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร 
   ความพร้อมด้านห้องสมุดให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอข้อมูลปัจจุบันและแผนการพัฒนา

ห้องสมุดและอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับสื่อหลักอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียน อาจจะใช้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่
แล้ว โดยจัดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความร่วมมือ
กับห้องอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน และหรือการเข้าเป็นสมาชิกห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในประเทศและ
หรือต่างประเทศที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ควรมีเอกสารและข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ต าราอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ บทคัดย่อออนไลน์ หรือฐานความรู้ในรูปแบบอ่ืนในสาขาวิชาที่
เปิดสอน(ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,2560) 

จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนมีหลายประการได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ พัก
ของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้อง
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ (สถาบันพระบรมราชนก,2561)  
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  2.2.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                        34  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                           3  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                          4  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     10    หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาภาษา                                                 14  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                             3 หน่วยกิต 

            ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                              105  หน่วยกิต 
                             -กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                                              28  หน่วยกิต 
                             -กลุ่มวิชาชีพ                                                       77  หน่วยกิต 
                          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                6  หน่วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาหลักการและกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ จิตวิทยาสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  4 หน่วยกิต ประกอบดด้วยวิชา ตรรกวิทยาเบื้องต้น อารยธรรม 

สุนทรียศาสตร์ 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์

ประยุกต์ เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อมกับ
ชีวิตประจ าวัน 

4. กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้
งาน 2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 3 

5. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ความคิดสร้างสรรค์ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 1.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา ชีววิทยา       
กายวิภาคศาสตร์ 
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สรีรวิทยา ชีวเคมีส าหรับพยาบาล จุลชีวิวทยา จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย ปรสิตวิทยา  พยาธิ
สรีรวิทยาส าหรับพยาบาล เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล โภชนาการและโภชนาบ าบัด  ชีวสถิติ 
วิทยาการระบาด 

2. กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต 
            2.1 ภาคทฤษฎี 51 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา มโนทัศน์พ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎี
การพยาบาล กระบวนการพยาบาล การพยาบาลพ้ืนฐาน การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ จริย
ศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 การพยาบาลครอบครัวและการผดุง
ครรภ์ 2 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลสาธารณภัย การพยาบาลอนามัยชุมชน การ
บริหารการพยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้น การวิจัยทางการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล 
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 
 จากข้อมูลกล่าวมาตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีเกณฑ์การศึกษาตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นกลุ่มวิชาชีพทางการพยาบาล ดังนั้น การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด
จึงต้องจัดหาหนังสือ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์
ประจ าวิชาให้มากที่สุด  

2.3 โปรแกรมน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ   

 2.3.1 การพัฒนาระบบ SDLC  
 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบพ้ืนฐานที่เรียกว่า วงจรพัฒนาการระบบหรือ SDLC ที่มัก
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาซอฟแวร์มักจะประกอบด้วย
กลุ่มกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การน าไปใช้ โดยกิจกรรมทั้ง 3 นี้ 
สามารถน ามาใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถ้าเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ต้อ งใช้แบบ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ 
ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยมีกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ  1. การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ  2. การประมวลผลข้อมูล  3. การแสดงผล 
4. การจัดเก็บข้อมูล 
     องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในส่วนนี้ จัดเป็นกระบวนการที่น าเอาทุกส่วนมาปฏิบัติร่วมกัน 
ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
มากที่สุด เรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Lift Cycle) ซึ่งจะแสดง
กิจกรรมต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศที่ต้องการ โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structured 
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Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ 6 ขั้นตอน คือ  1. การวางแผนระบบ (System 
Planning)  2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design)  
4. การพัฒนาระบบ (System Development)  5. การติดตั้งระบบ (System Implementation)  
6. การดูแลรักษาระบบ (System Maintenance) 

 
ภาพที่  4  วงจรพัฒนาระบบ SDLC (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2560:46) 

 
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามแบบแผนของ SDLC  จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดังเดิม ซึ่ง
ถือเป็นวิธีตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีกรอบการท างานที่มี
โครงสร้างชัดเจน มีการล าดับกิจกรรมในแต่ละระยะที่แน่นอน เช่น เมื่อเสร็จสิ้นระยะการวิเคราะห์
แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือระยะการออกแบบ เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ระยะการน าไปใช้ เป็นต้น 
วงจรพัฒนาระบบ จึงท าให้เราได้เข้าใจกิจกรรมพ้ืนฐาน ขอบเขต และรายละเอียดต่างๆ ในแต่ระยะ
ของขั้นตอนการพัฒนาระบบอย่างได้ดี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,2560) 
 2.3.2 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

     สาธิต ชัยวิวัฒนตระกูล (2547) กล่าวว่า โปรแกรมที่ใช้งานการจัดการฐานข้อมูล ใน
ระบบเครือข่ายที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือ โปรแกรมมายเอสคิแอลซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถใช้
งานได้ทุกฟังก์ชั่นและมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างาน ระบบการจัดการฐานข้อมูลของ
โปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นระบบเครือข่าย แบบ Server/Cikent Slid โดยมีแม่ข่ายที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งท าให้ผู้ใช้ได้จัดการใช้งานได้ง่าย 
  .    คะชา ชาญศิลป์ (2553) ได้กล่าวว่าระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยเฉพาะในโลก 
Internet  มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางแทบการจัดเก็บลงแฟ้มเดี่ยว โดยตารางสามารถ
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เชื่อมโยงกันได้ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและดึงข้อมูลได้ง่าย ที่เป็นโครงการข้อมูลเรียกว่า 
SQL  เป็นตัวกลาง  
     ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556) ได้กลว่าว่า MySQL คือ open source  ถูกคิดค้นโดย 
MySQL AB ในสวีเดน และต่อมาถูก takeover โดย Sun Microsystems ในปี  2008 และก็รวมกับ 
Oracle ในปี 2010  มี function การท างานแบบ relation database management system 
(RDBMS) โดยอาศัย Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในสื่อสาร โดยเจ้าตัว MySQL 
นี้สามารถรันได้ทั้งบน Linux, UNIX และ Windows ซึ่งด้วยความหลากหลายของมันแล้ว แต่คนก็
ยังคงใช้แต่กับงาน web-based ซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงได้มีการออกแบบเจ้าตัว MySQL ให้เป็น
ส่วนหนึ่งในระบบ open source enterprise stack หรือที่เราเรียกว่า “LAMP” 
 โปรแกรม MySQL นั้นเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีด้วยกัน 2 แบบคือ Open Source 
License แบบใช้งานได้ฟรีและแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้
ตามลักษณะการใช้งานโดยประโยชน์และความสามารถของ MySQL ส่งผลให้สามารถใช้งานได้หลาย
ด้านด้วยกันเริ่มจากการใช้ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) ซึ่ง MySQL สามารถท างาน
ร่วมกับฮาร์ดแวร์ตัวอ่ืน ๆ ได้ พร้อมยังรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง  MySQL 
ยังสามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ทุกคนเลือกใช้ MySQL 
เป็นโปรแกรมจัดการฐานของข้อมูลภายในเครื่อง Server การใช้งานด้านกราฟฟิก(Graphical) เป็น
อีกหนึ่งในความสามารถของ MySQL ที่รองรับการท างานด้านกราฟฟิก(GUI)โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ 
รองรับมากมายอาทิเช่น phpMyAdmin, Navicat, OpenOffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro, 
SQLYog, Toad for MySQL, Adminer, DaDaBIK นอกจากโปรแกรมที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีอีก
หลายโปรแกรมที่ให้การสนับสนุนการท างานของ MySQLการใช้งาน MySQL ในด้านการเขียน
โปรแกรมนั้น MySQL สามารถรองรับระบบการท างานได้หลายหลายระบบ อาทิเช่น AIX, BSDi, 
FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, 
NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Warp, QNX, Solaris, Symbian, 
SunOS และอ่ืน ๆ อีกมากมายจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL นั้นเป็นโปรแกรมที่มี
ความสามารถหลากหลายแต่สิ่งส าคัญที่สุดที่ท าให้ทุกคนเลือกใช้โปรแกรมนี้ก็คือการใช้งานที่
สะดวกสบาย การท างานที่รวดเร็ว พร้อมทั้งมีการอัพเดทโปรแกรมจากผู้ผลิตของเสมอ 

2.3.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
       กิตติศักดิ์ เจริญโภคนาทท์(2550) ภาษาพีเอชพี (PHP : Professional Home page) 

เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค๊ดโปรแกรมที่เก็บและท างานบนฝั่งแม่ข่าย ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งสา
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มารรถที่จะท าให้ใช้งานร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้รูปแบบเว็บเพจของเรามี
ลูกเล่นมากขึ้น                

      พีเอชพีสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ซึ่งฐานข้อมูลหนึ่งที่รอบรับได้แก่ 
 ออราเคิล dbase postgresql ibm db2 mysql informix odbc เป็นต้น ซึ่งท าให้พีเอชพีใช้กับ
ฐานข้อมูลอะไรก็ได้และยังสามารถรองรับมาตรฐานโลก สามารถรองรับการบริการในโพรโทคอล
ต่างๆ การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะ HTML ซึ่งจะไม่แสดงค าสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่
ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกค าสั่งไปใช้เองได้ นอกจากนี้พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และ
เริ่มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต 
ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการค าสั่ง การอ่าน
ข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับคุ๊กกี้ ซึ่งท างาน
เช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอ่ืนเช่น การประมวลผลตามบรรทัดค าสั่ง 
(command line scripting) ท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ท างานผ่านพีเอชพี พาร์
เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน 
ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ในแบบ 
Simple text processing tasks ได้   

 2.3.4 XAMPP และชุดค าสั่ง Bootstrap 
 1) XAMPP  
 XAMPP เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนเว็บ (Web Applications) จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องแม่ข่าย 
จัดเป็นโปรแกรมจ าลองเซิร์ฟเวอร์ชนิดหนึ่งแบบเพ็กเกจ ประกอบด้วย Apache ท าหน้าที่เป็น
เซิร์ฟเวอร์ ที่มาพร้อมกับ MySQL, phpMyAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและภาษา PHP 
เพ่ือใช้ในการเขียนโปรแกรม Xampp สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Window, Mac CS X.Linux 
และ Solaris 

2 )Bootsrap 
  Bootsrap เป็น Front –end Framework ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง CSS ,HTMLและ 

Java Script ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย สวยงาม รวดเร็ว ลดเวลาที่
ออกแบบ Design หน้าจอ layout หรือรายการ Element ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form ทั้งหมด ก็
สามารถใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ทั้งหมด ส าหรับ Bootstrap มีทั้ง CSS Component และ 
JavaScript Plugin ที่ท างานร่วมกับ jQuery ที่สามารถเรียกใช้งานได้ และที่ส าคัญคือ Bootstrap มี
การแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซึ่งจะแสดงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท าการ
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เปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้
ออกแบบเว็บและเขียนค าสั่งสั่งต่างๆ ก็สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมด โครงสร้างของ Bootstrap 
Framework Scaffolding grid system จ านวน 12 คอลัมน์ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ fixed และ
แบบ fluid เป็นโครงสร้างของ Layout ที่จะแสดงผลในหน้าจอ ซึ่งจ านวน Column นี้จะแสดงผล
ตามความกว้างของแต่ละอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน Base CSS style sheets ส าหรับ html elements 
พ้ืนฐาน เช่น typography, tables, forms และ images เป็น Stylesheet พ้ืนฐานที่เราสามารถ
เรียกใช้งาน เช่น Button ที่อยู่ในรูปแบบของ สีต่างๆ การแสดงรูปภาพ ตาราง และอ่ืนๆ 
Components style sheets ส าหรับสิ่งที่ต้องใช้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น navigation, breadcrumbs 
รวมไปถึง paginationเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ Bootstrap ที่ไว้จัดการ Menu, Navigation ซึ่งจะ
แปรผันกับขนาดของหน้าจอ ของอุปกรณ์ที่เรียกใช้งานJavaScript jQuery plugins ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น modal, carousel หรือ tooltipช่วยในการสร้าง Popup, Dialog , Tooltip ต่างๆ ซึ่งบอกได้
เลยว่าเรียกใช้งานได้ง่ายมากๆถึงแม่ว่า Bootstrap จะมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่บังคับให้การออกแบบ
เป็นไปตาม Framework ออกแบบและที่มีมาให้ แต่ก็สามารถที่จะเขียนพวก CSS และ Stylesheet 
เพ่ิมเติม เพ่ือเข้าไปจัดการกับ UI ต่างๆ ที่ต้องการได้ แต่ทั้งนี้จะต้องให้เข้าใจโครงสร้าง ไม่ฉะนั้นเมื่อ
น าไปใช้งานกับขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ อาจจะมีปัญหาในการแสดงผลได้ 
  

2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ  
 กานต์ เด่นดวง (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรส าหรับส านักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเสนอซื้อหนังสือของ
บุคลากรในองค์การได้ช่วยเหลือบรรณารักษ์ในการจัดการกระบวนการจัดซื้อหนังสือ ซึ่งได้ออกแบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MY SQL เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา SP ส าหรับพัฒนาชุดค าสั่งของโปรแกรม 
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาชุดค าสั่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้
งานมากที่สุดท าให้บุคลากรสามารถเสนอซื้อทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว และน าเสนอข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารหน่วยงาน เพียงพอส าหรับการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ 

พิมพินี ด าสงค์ (2555) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและปัญหา
ในการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยบรรณารักษ์ ที่ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
และสถาบันของเอกชน จ านวน 71 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วน



 36 
 
ใหญ่มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดสรร
งบประมาณแยกเป็นงบสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 60 สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 1 -30 
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอและขาดความร่วมมือกับอาจารย์ในการ
คัดเลือกหนังสือ  

กาญจนา เผือกคง และภัทรพงษ์ มีนุชนารถ (2556) ได้ศึกษาระบบจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนามีการท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ระบบร้องขอข้อมูลเข้ามายัง
เครื่องบริการเว็บที่ติดตั้งโปรแกรมอาปาเช่ (Apache) ที่ติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาโดยใช้
ภาษาสคริปต์พีเอชพี (PHP) ท างานร่วมกับ เทคโนโลยีอาแจก (Asynchronous JavaScript and 
XML : Ajax) โดยจัดเก็บข้อมูลของระบบไว้ที่ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผู้ใช้งานระบบใน
ส่วนการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ท าการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเสนอซื้อจะถูกจัดเก็บในระบบ บรรณารักษ์
ผ่านจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องการเสนอซื้อ 
จัดท าใบเสนอซื้อรวมปรับข้อมูลการเสนอซื้อ รวมถึงการจัดท ารายงานการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ผู้เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศสามารถท าการติดตามสถานะข้อมูลการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ชัยพร ค าเจริญคุณ สุมาลี อ่ิมศิลป์ และพรทิพย์ อาจวิชัย (2557) ได้ศึกษาระบบจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร : 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความ
สมบูรณ์ของ ระบบ NU Library Online Purchasing System ได้น ามาใช้ในงาน NU Book Fair 
ครั้งแรกในปี 2553 เพ่ือตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพแก่นิสิต บุคลากร และ
อาจารย์ที่คัดเลือกหนังสือต่างๆเข้าห้องสมุด ปัญหาหลายด้าน เช่น การจัดซื้อซ้ าซ้อน ความล่าช้า 
รวมทั้งการตรวจสอบและการควบคุมงบประมาณ ดังนั้น จึงได้น าเสนอแนวคิดในการ พัฒนาระบบ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้น าระบบจัดซื้อมาใช้ในปีต่อๆ มา 
ซึ่งในระหว่างการใช้งานพบปัญหาการใช้งาน และได้พัฒนาในส่วนของการตรวจรับ การแจ้ง
รายละเอียดผลการจัดซื้อหนังสือไปยังผู้ใช้งานระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
แก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้วย ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย (2557) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน
จัดซื้อควรก าหนดแผนการจัดซื้อตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือก าหนดขอบเขตและหน้าที่ในการ
จัดซื้อให้ชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาของปีงบประมาณ เพ่ือสามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่า
จัดซื้อให้ร้านค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส าหรับการแลกเปลี่ยน
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ทรัพยากรสารสนเทศสามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอกของ มหาวิทยาลัยโดยอาจจัดท า
เป็นเครือข่ายห้องสมุดภายในหรือระหว่างสถาบัน เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างห้องสมุดสร้างความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศได้ 
 มงคล อุตะมะแก้ว (2560) ได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นบริการเชิงรุกที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดได้ผ่านระบบได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยชุดค าสั่ง 
PHP และโปรแกรม MySQL ซึ่งได้มีการน าระบบไปใช้งานพร้อมกับศึกษาความพึงพอใจโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด ระบบยังช่วยลดการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อเข้าห้องสมุด
และระบบยังลดความความเสี่ยงในการสูญหายของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเสนอแนะเข้า
ห้องสมุดอีกทั้งระบบยังช่วยลดชั้นตอนของการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ในการติดต่อกลับผู้
เสนอแนะเกี่ยวกับรายการเสนอแนะ และเป็นการลดการใช้กระดาษอีกด้วย ซึ่งจะท าให้งานจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้ส านักหอสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้   

 2.4.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ  
Knight, Brewerton & Cooper (2013) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสืออัตโนมัติ

จากรายการหนังสือ เนื่องจากพบว่าการตัดสินใจว่าหนังสือเล่มใดที่ห้องสมุดสมควรสั่งซื้อ และควร
จัดซื้อกี่ฉบับนั้น เป็นขั้นตอนที่บรรณารักษ์ต้องใช้เวลาพิจารณานาน  ดังนั้น ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
Loughborough จึงพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้รายการหนังสือ
แนะน าออนไลน์ (online reading lists) ที่อาจารย์ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนอ่านเนื่องจากเห็นว่าเป็น
รายการหนังสือที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ ผู้วิจัยจึงใช้รายการดังกล่าว ร่วมกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ของ
ห้องสมุด ช่วยให้การพิจารณาจัดซื้อหนังสือง่ายและสะดวกขึ้น 

Tsujia, et.at. (2014) ศึกษาเรื่องการแนะน าหนังสือที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลการยืม 
งานวิจัยที่ผ่านมามักใช้เพียงข้อมูลการยืมของผู้ใช้ แต่งานวิจัยนี้พิจารณาว่าข้อมูลชุดอ่ืนอาจน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ได้ จึ งใช้ข้อมูล ชื่อหนังสือ และหมวดหมู่หนังสือ และโครงร่างเนื้อหา 
(outlines) ของหนังสือที่มีในฐานข้อมูลอยู่แล้วมาวิเคราะห์ร่วมด้วย  

Wu, Hu & Wang (2016) ศึกษาแนวทางเพ่ือตัดสินใจจัดซื้อหนังสือที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากในแต่ละปีมีหนังสือเสนอโดยส านักพิมพ์และผู้ใช้ห้องสมุดจ านวนมาก บรรณารักษ์จ าเป็นต้อง
มีข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดซื้อเพ่ือความคุ้มค่าที่สุด งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่วิเคราะห์
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แล้วมาจัดล าดับหนังสือที่ผู้ใช้แนะน าเพ่ือประกอบการตัดสินใจจัดซื้อ แนวคิดที่ใช้คือเทคนิคเหมือง
ข้อมูล (data-mining techniques) เพ่ือวิเคราะห์จากข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายการยืมหนังสือ
เล่มเดียวกันของผู้ใช้ ซึ่งความเชื่อมโยงกันของข้อมูลในชุดนี้สามารถใช้เป็นตัวแทนความต้องการของ
ผู้อ่านได้ บรรณารักษ์จะน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปจัดล าดับหนังสือเพ่ือประกอบการตัดสินใจจัดหาเข้า
ห้องสมุดต่อไป 

Bagwan (2017) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือของห้องสมุดดิจิทัลที่พัฒนาจาก
ข้อมูลแบบไฮบริด  ฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา คือ  Pentium 4 Processor, แรมขนาด 1 GB, ดิสก์ความจุ 
40 GB ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการเนื้อหา คือ จาวา (JSP and servlets), MySQL, Apache Tomcat 
(version 7) เป็นต้น ระบบแนะน าที่ใช้เป็นพ้ืนฐานคือแบบ content based Filtering และแบบ 
Collaborative filtering เว็บแอปพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล ผลพบว่า ระบบสามารถให้ค าแนะน าหนังสือให้แก่ผู้ใช้โดยใช้
ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) หลายตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผลการสืบค้นครั้งที่ผ่านมา และ
ยังให้ค าแนะน าบนพื้นฐานของการสืบของผู้ใช้อ่ืนๆ และผลการให้คะแนนหนังสือโดยผู้ใช้คนอ่ืนๆ ด้วย 
หากผู้ใช้สนใจหนังสือที่แนะน าก็สามารถส่งค าขอเพ่ือดาวโหลดอีบุ๊คท่ีตนต้องการได้ทันที 

Pijitra Jomsri (2018) ศึกษาการพัฒนาระบบแนะน าทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา เทคนิคที่น ามาใช้คือเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยผู้วิจัยน าข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดมา
วิเคราะห์ร่วมกัน เช่น ประวัติการยืม หมวดหมู่หนังสือที่ยืม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์คือ ข้อมูลการยืมของจ านวน 126,521 รายการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 และมีผู้ใช้ห้องสมุดจ านวน 30 คน เข้าร่วมการทดลอง
เพ่ือเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้จากคณะเดียวกันจะยืม
หนังสือหมวดหมู่เดียวกันซึ่งน าไปสู่ข้อสมมติฐานว่าอาจจะมีความสนใจหนังสือเนื้อหาเดียวกัน ส่วนผล
การประเมินระบบพบว่า ผู้ใช้พึงพอใจประสิทธิภาพของระบบ 

สรุปจากข้อมูลข้างต้น การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้ เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จัดซื้อหนังสือและ

ต าราที่มีคุณภาพและได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอ ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดหาเข้าห้องสมุด

ด้วยวิธีต่างๆ การพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดแบบออนไลน์ จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ในทุกท่ีทุกเวลา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการ

พัฒนาระบบระบบเสนอการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ

เสนอการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบ

เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือท าการพัฒนาระบบเสนอการซื้อทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้หลัก

ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System development life Cycle : SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงษ์

,2560) เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเสนอการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่  5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยมีวัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือศึกษาความต้องการระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  

2. เ พ่ือพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล                
บรมราชชนนี จักรีรัช  
 3. เพ่ือศึกษาประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
 เพ่ือให้วิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยโดย
แบ่งกระบวนการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ  
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
ระยะที่ 3 ประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 

3.1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ประชากร 
           ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
จ านวน 35 คน  

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลความต้องการเสนอซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้และทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เพ่ือพัฒนาเป็นร่างค าถามที่ใช้ในการ
แบบสอบถาม 

2) น าแบบสอบถามปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
แบบสอบถาม พร้อมปรับปรุง แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 



 41 
 

3) ปรับปรุงแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงที่เรียบร้อยแล้ว สอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือวิจัย โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่วัด ( IOC: Index of 
item objective congruence) 

+1  =   แน่ใจว่าข้อความมีความเหมาะสม 
  0  =   ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความเหมาะสมหรือไม่  
- 1  =   แน่ใจว่าข้อความไม่มีความเหมาะสม 

 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   

                 

                IOC =   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความ    สอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป   

4) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบแบบสอบถามอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 

5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  ผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ได้ผล 0.94  (ดูภาคผนวก 
หน้า 68)  

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
   2. แจกแบบสอบถามความต้องการระบบทรัพยากรสารสนเทศกับ อาจารย์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
   3. รวมรวมแบบสอบถามความต้องการระบบทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ดังนี้ 

N
R

IOC 


R
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 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ประสิทธิภาพของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย
แบบสอบถามจะใช้มาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 

ระดับ   ความหมาย 
5    มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
4     มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
3    มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
2    มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
1    มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.2 พัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

ขั้นตอนของการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศจะเป็นการน าผลที่ได้
จากการศึกษาในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลหลักในการออกแบบการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

        2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากหลักการแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เช่น เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการ

เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ จากนั้นศึกษาแนวทางในการระบบการเสนอซื้อทรัพยากร

สารสนเทศกรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และศึกษาความคิดเห็นรวมถึง

ความต้องการของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ที่ได้จากแบบสอบถาม และน า

ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยผลการศึกษา



 43 
 
ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ประกอบกับการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 จากนั้นรูปแบบเครื่องมือเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้ท าการพัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความตรง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

เครื่องมือต่างๆ เมื่อท าการตรวจสอบแล้วกลับมาแก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและ

น าไปทดลองใช้ และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ตรวจสอบความถูกต้อง และการท างาน

ของระบบอีกครั้งเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3.3 ประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

2.ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในการให้บริการ จากการที่
พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้  

1. ประชากร 
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปี 2561  จ านวน 35 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
2.1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและความพึง

พอใจของการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ 

2.2) พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นการเลือกตอบ และค าถามปลายเปิด โดยเนื้อหาในการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนที่2 ประสิทธิภาพของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษาห้องสมุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามจะ
ใช้มาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 

ระดับ   ความหมาย 
5    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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2    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.3) น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และพิจารณา
เสนอแนะ เพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อค าถามที่ยังไม่ชัดเจน 

2.4)  ด าเนินการแก้ไขข้อค าถามก่อนน าไปใช้ เก็บข้อมูลต่อไป  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1) ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาระบบการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

   3.2) ผู้วิจัยให้กับประชากร ทดลองใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้
ระยะเวลา 2 เดือน ประมาณช่วงเดือนธันวาคม -กุมภาพันธ์ ปี 2562 

     3.3) เมื่อประชากรได้ทดลองใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษาห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช แล้ว จากนั้นให้ประชากรท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ระบบที่ได้จัดท าขึ้น ได้รับแบบสอบถามกลับมา 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

   4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
       หลังจากที่ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะน า
ข้อมูลในแบบสอบถามมาเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อสังเกต ดังนี้ 

  4.1 ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตร (S.D) 
            4.2 ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ใช้วิธีสังเคราะห์ แล้วน ามาสรุป
ภาพรวม 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี จักรีรัช ผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการกับกลุ่มประชากร อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี จักรีรัช ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในวิธีการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ตอนคือ 

 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 2. ผลการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามความ
ต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช ขั้นตอน  
 

4.1 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 จากการส ารวจความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จากอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จ านวน 
35 คน ด้วยแบบสอบถามความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช 
 ตอนที่ 1 ความต้องการของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
รวบรวมผลส ารวจมาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามรายละเอียดใน  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลรวมความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ความต้องการด้านการเข้าใช้ระบบ 4.60 0.70 มากที่สุด 

2.ความต้องการด้านการเสนอซื้อทรัพยากร 4.61 0.54 มากที่สุด 
3.ความต้องการด้านการแสดงผลการจัดซื้อ 4.64 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.59 มากที่สุด 
            จากตารางที่ 2 สรุปผลรวมความต้องการระบบการแสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ใน

รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า ผู้ใช้มีความต้องการด้านการแสดงผลการจัดซื้อมากที่สุด (x̄ = 4.64, 

S.D.= 0.52) รองลงมาคือความต้องการด้านการเสนอซื้อทรัพยากร (x̄ = 4.61, S.D.= 0.54) 

ตารางท่ี 3 ความต้องการด้านการเข้าใช้งานระบบ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ความต้องการด้านการเข้าใช้งานระบบ    

1.ความต้องการด้านผู้เสนอซื้อสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ได้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

2.ความต้องการด้านมีคู่มือแนะน าขั้นตอนการใช้งานระบบ 4.60 0.55 มากที่สุด 
รวม 4.60 0.70 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการเข้าใช้

ระบบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการคู่มือแนะน าขั้นตอนการใช้งานระบบ (x̄ =4.60, S.D.= 

0.55) รองลงมาความต้องการผู้เสนอซื้อสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ได้ (x̄ =4.60, S.D.= 0.50) 
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ตารางท่ี 4 ความต้องการการด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ความต้องการด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ    

1.ผู้เสนอซื้อสามารถพิมพ์หรือคัดลอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ลงใน
แบบฟอร์มการเสนอซื้อได้ 

4.66 0.54 มากที่สุด 

2.ผู้เสนอซื้อสามารถแนบ link รายการเสนอซ้ือจากส านักพิมพ์
ออนไลน์ได้ 

4.57 0.56 มากที่สุด 

3.ผู้เสนอซื้อสามารถแนบไฟล์หรือรูปภาพเพ่ือประกอบการเสนอซื้อได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.ผู้เสนอซื้อสามารถเลือกหมวดหมู่ของการเสนอซื้อได้ เช่น ต ารา
หลักการพยาบาล ต าราทั่วไป ต าราวิทยาศาสตร์ 

4.63 0.55 มากที่สุด 

5.ผู้เสนอซื้อสามารถตรวจสอบประวัติการเสนอซื้อของตนเองได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 

6.ระบบสามารถตรวจสอบการเสนอซ้ือหายากพบว่าซ้ าซ้อนกับรายชื่อ
หนังสือของห้องสมุดได้ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

7.ระบบสมารถตรวจสอบการเสนอซื้อกับเกณฑ์สภาการพยาบาลได้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.55 มากที่สุด 
 

          จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการพิมพ์ หรือ คัดลอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มการเสนอซื้อได้             

(x̄= 4.66, S.D.= 0.54) รองลงมาคือต้องการเลือกหมวดหมู่ของการเสนอซื้อได้ เช่น ต าราการพยาบาล 

ต าราทั่วไป ต าราวิทยาศาสตร์ (x̄ = 4.63, S.D.= 0.55) และอันดับสาม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี 4 ข้อด้วยกัน
คือ ผู้เสนอซื้อสามารถแนบไฟล์หรือรูปภาพเพ่ือประกอบการเสนอซื้อได้ ผู้เสนอซื้อสามารถตรวจสอบ
ประวัติการเสนอซื้อของตนเองได้ ระบบสามารถตรวจสอบการเสนอซื้อหากพบว่าซ้ าซ้อนกับรายชื่อหนังสือ

ของห้องสมุดได้ (x̄ = 4.60, S.D.= 0.55) 
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ตารางท่ี 5 ความต้องการการด้านแสดงผลการจัดซื้อ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ความต้องการด้านการแสดงผลการจัดซื้อ    

1.ผู้เสนอซื้อสามารถติดตามสถานะการเสนอซื้อของตนเองได้ 4.66 0.54 มากที่สุด 
2.มีระบบแจ้งเตือนผ่านอีกเมล์เมื่อหนังสือที่เสนอซื้อได้จัดซื้อเข้า
ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 

4.61 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.52 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการแสดงผลการจัดซื้อ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการติดตามสถานะการเสนอซื้อของตนเองได้มากที่สุด (x̄= 4.61, S.D.= 
0.54) รองลงมาคือความต้องการให้มีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์เมื่อหนังสือที่เสนอซื้อได้จัดซื้อเข้า
ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด สามารถสรุปได้ว่า คณาจารย์มี
ความต้องการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากเห็นว่าระบบจะช่วยลดขั้นตอนการ
เลือกซื้อหนังสือและค่าใช้จ่ายก าลังคนเพ่ือไปในการคัดเลือดหนังสือ และลดการผิดพลาดเกี่ยวกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะให้ระบบดังกล่าวผู้ดูแลระบบบ ารุงรักษาให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

4.2  ผลการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี จักรีรัช 

ผลการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล            
บรมราชชนนี จักรีรัช แบ่งการพัฒนาได้เป็น 2 ส่วน คือ ผลการออกแบบฐานข้อมูล (Database 
Design)        และผลการออกแบบข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์ (Input and Output Design) 

1.1 ผลการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
การออกแบบฐานข้อมูลของการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบ เพ่ือสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล (Tables) ไว้ในฐานข้อมูล (Database) ของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งหมด  
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use case diagram 
 

ประกอบด้วย ผู้ใช้ระบบ และผู้ดูแลระบบ โดยแบ่งขั้นตอน หน้าที่ท างานดังรูปภาพดังต่อไปนี้
ผู้ใช้ระบบคืออาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สามารถเข้าระบบดูข้อมูลการสั่งซื้อ
ของตนเอง ท าการเลือกข้อมูลรายการหนังสือที่ตนเองต้องการ แล้วท าการสั่งซื้อหนังสือ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6 use case diagram ผู้ใช้ระบบ 
ผู้ดูแลระบบหรือ Admin เข้าระบบ สามารถสร้าง ลบแก้ไข้มูลของผู้ใช้งาน สร้างข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ และท าการอนุมัติ สั่งพิมพ์รายงานการสั่งซื้อหนังสือของผู้ใช้งาน ตอบ
กลับข้อมูลสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้งานเพ่ือให้ได้ทราบถึงข้อมูลการสั่งหนังสือ ผลการอนุมัติของผู้ใช้งานแต่ละ
บุคคล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   

ภาพที่  7 use case diagram ผู้ดูแลระบบ หรือ admin 

เขา้ระบบ 

แนะน า
หนังสอืใหม ่

เสนอซือ้
หนังสอืใหม ่

เขา้ระบบ 

จัดการขอ้มลู
สมาชกิ 

จัดการขอ้มลู

หนังสอื 

จัดการรายการ

สัง่หนังสอื  

เสนอซือ้
หนังสอื 
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ภาพที่  8 Data Flow Diagram ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 6 data dictionary  adminTable comments: ฐานข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

Column Type Default Comments 

adminID (PK) int(11)  
รหัสล าดับ

รายการ 

username text NULL ชื่อผู้ใช้ 

password varchar(65) NULL รหัสผ่าน 

fullname text NULL ชื่อ 

status int(4) NULL สถานะ 

 

ตารางท่ี 7 book_order Table comments: ฐานข้อมูลรายการขอซื้อทรัพยากรห้องสมุด 

Column Type Default Comments 

bookOrderID (PK) int(11)  รหัสล าดับใบขอซื้อ 

memberID(FK) int(11) NULL รหัสล าดับผู้ขอใช้บริการ 

adminID(FK) int(11) NULL 
รหัสล าดับผู้ดูแลระบบที่

ปรับปรุงรายการ 

requestDateTime datetime NULL วันที่ท ารายการ 

totalItem int(11) NULL จ านวนรายการ 

bookOrderStatusID(FK) int(4) NULL สถานะใบขอซื้อ 
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ตารางท่ี 8 book_order_detail Table comments: ฐานข้อมูลรายละเอียดใบขอซื้อ 

Column Type Default Comments 

bookOrderDetailID (PK) int(11)  
รหัสล าดับรายละเอียดใบ

ขอซื้อ 

bookOrderID(FK) int(11) NULL รหัสล าดับใบขอซื้อ 

ISBN varchar(50) NULL หมายเลข ISBN 

bookTitle text NULL ชื่อหนังสือ 

author text NULL ผู้แต่ง 

publisher text NULL 
ส านักพิมพ์/ตัวแทน

จ าหน่าย 

publishedYear year(4) NULL ปีที่พิมพ์ 

item int(11) NULL จ านวน 

amount double NULL ราคาต่อหน่วย 

remark text NULL เหตุผล/หมายเหตุ 

status int(11) 0 

สถานะรายการ 0 รอ

ด าเนินการ 1 ไม่สามารถท า

การสั่งซื้อได้ 2 ท าการสั่งซื้อ

เรียบร้อย 
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ตารางท่ี 9  book_order_status  Table comments: ฐานข้อมูลสถานะใบขอชื้อ 

Column Type Default Comments 

bookOrderStatusID (PK) int(11)  รหัสล าดับรายการสถานะใบขอซื้อ 

orderStatus text NULL 

สถานะใบขอซื้อ 0 รอด าเนินการ 1 รับเรื่อง

ด าเนินการ 2 ไม่ผ่านการอนุมัติ 3 ผ่านการ

อนุมัติรอการสั่งซื้อ 4 สั่งชื้อเรียบร้อย            

5 ไม่สามารถสั่งซื้อได้ 

orderStatus text NULL 

สถานะใบขอซื้อ 0 รอด าเนินการ 1 รับเรื่อง

ด าเนินการ 2 ไม่ผ่านการอนุมัติ 3 ผ่านการ

อนุมัติรอการสั่งซื้อ 4 สั่งชื้อเรียบร้อย            

5 ไม่สามารถสั่งซื้อได้ 

status int(4) NULL สถานะ 

 

ตารางท่ี 10 Member  Table comments: ฐานข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 

Column Type Default Comments 

memberID (PK) int(11)  รหัสล าดับผู้ใช้ 

memberTypeID(FK) int(4) NULL รหัสประเภทผู้ใช้ 

fullname text NULL ชื่อสกุลผู้ใช้ 

username text NULL ชื่อผู้ใช้ 

password varchar(65) NULL รหัสผ่าน 

department text NULL ภาควิชา 
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Column Type Default Comments 

phone varchar(50) NULL หมายเลขโทรศัพท์ 

email text NULL อีเมล์ 

status int(4) NULL สถานะผู้ใช้ 

 

ตารางท่ี 11 member_type  Table comments: ฐานข้อมูลประเภทผู้ใช้ 

Column Type Default Comments 

memberTypeID (PK) int(11)  รหัสล าดับประเภทผู้ใช้ 

memberType text NULL ประเภทผู้ใช้ 

status int(4) NULL สถานะประเภทผู้ใช้ 

 

ตารางท่ี 12 recommend_book   Table comments: รายการหนังสือแนะน า 

Column Type Default Comments 

recommendBookID (Primary) int(11)  
รหัสล าดับรายการ

หนังสือแนะน า 

bookTitle text NULL ชื่อหนังสือ 

originalBookTitle text NULL ชื่อหนังสือต้นฉบับ 

description text NULL เนื้อหาโดยสังเขป 

meta text NULL meta tag 
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Column Type Default Comments 

author text NULL ชื่อผู้แต่ง 

ISBN text NULL หมายเลข ISBN 

totalPage int(11) NULL จ านวนหน้า 

coverPicture text NULL รูปปกหนังสือ 

publishedYear year(4) NULL ปีที่พิมพ์ 

publisher text NULL ส านักพิมพ์ 

originalPublisher text NULL ส านักพิมพ์ต้นฉบับ 

size text NULL ขนาด 

weight text NULL น้ าหนัก 

intedMatter text NULL 
เนื้อในพิมพ์ สี่สี หรือ 

ขาวด า 

paperType text NULL ชนิดกระดาษ 

tem int(11) NULL จ านวนหนังสือ 

price double NULL ราคาหนังสือ 

adminID (FK) int(11)  รหัสล าดับรายการ 

 

2. ผลการออกแบบข้อมูลน าเข้าและผลลัพธ์  (Input and Output Design) 
2.1. เข้าสู่ระบบด้วย อีเมล์และรหัสผ่าน และกด login เข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้ดูแล

ระบบ สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบมีสิทธิ์เพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
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ภาพที่  9 หน้าจอ login ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
2.2 ขั้นตอนแรกผู้ดูแลระบบจ าเป็นน าต้องเข้าข้อมูลของผู้เสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้คือ ชื่อผู้ใช้  อีเมล์  รหัสผ่าน สถานะผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ แล้วกด 
submit เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ต้องการบันทึกต่อไป และกด user form เพ่ือยืนยันข้อมูล  

 
 

ภาพที่  10 หน้าจอการน าข้าข้อมูลของผู้เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
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 2.3 การกรอกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดังรายการต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลข ISBN ราคา 
ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เสร็จแล้วกด Submit เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลและด าเนินการทรัพยากร
สารสนเทศเล่มถัดไปและกด Recommend book from เพ่ือยืนยันข้อมูล 

 
 

ภาพที่  11 แสดงช่องรายการใส่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 

2.4 เมนูการจัดการรายการสั่งหนังสือ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของผู้เสนอซ้ือได้ โดยการอนุมัติ  สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว  รอด าเนินการ ไม่
ผ่านการอนุมัติ  ไม่สามารถสั่งซื้อได้ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่  12 เมนูการจัดการรายการหนังสือที่ผู้เสนอซื้อท าการคัดเลือก 
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  2.5 ท าการรวมรวบและอนุมัติหนังสือที่ท าการคัดเลือกแล้วท าการพิมพ์รายงานเพ่ือท าการ
เสนอซื้อตามข้ันตอนระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้างต่อไป 

 
   

ภาพที่  13 แสดงหน้าจอการจัดการรายการเสนอซื้อของผู้ใช้บริการ 
 
 

2.6 ในส่วนของผู้เสนอซ้ือประกอบด้วยการเข้าระบบด้วย อีเมล์ และรหัสผ่าน  
 

 
 

ภาพที่  14 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
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2.7 เมื่อเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้เสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทางด้านซ้ายมือจะ 
ประกอบด้วย หนังสือแนะน า สั่งซื้อหนังสือ 

 
 

ภาพที่  15 แสดงหน้าจอแรกเมื่อผู้เสนอซ้ือที่ท าการ login เข้ามา 
 

2.8 คลิกเข้าสู่หนังสือแนะน าที่ผู้ดูแลระบบท าการเพ่ิมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้
เสนอซื้อได้ท าการคัดเลือก สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถคลิกสั่งซื้อหนังสือใต้รูป  Save และกด
Submit บันทึกข้อมูลและกดOrder book เพ่ือท าการยืนยันข้อมูล 

 

 
ภาพที่  16 หนังสือแนะน าของระบบเสนอซื้อ 
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2.9  หน้าจอสั่งหนังสือ เป็นการกรอกข้อมูลหนังสือถ้ายังไม่มีในข้อมูลหนังสือแนะน า เพ่ือ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด Save และ
ตามด้วย Order book Form 

 
ภาพที่  17 หน้าจอสั่งซื้อหนังสือโดยการกรอกข้อมูล 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี จักรีรัช 

           ผู้วิจัยได้ให้คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ทดลองเข้าใช้ระบบ
การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่พัฒนาด้วยฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP พบว่ามีผู้เข้าใช้
และท าแบบประเมินความพึงใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช จ านวน 35 คน โดยประเมินในด้านการออกแบบระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศก่อนการเสนอซื้อ การติดตามผล
การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และข้อเสนอแนะ  
 
ตารางท่ี 13 สรุปภาพรวมความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ด้านการออกแบบระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 4.96 0.01 มากที่สุด 

2.ด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 4.96 0.03 มากที่สุด 
3.ด้านการน าไปใช้ 4.97 0.00 มากที่สุด 

ความพึงพอใจรวม 4.96 0.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า

ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผลด้านการน าไปใช้มากที่สุด (x̄= 4.97, S.D.= 0.00) รองลงมาคือ
ด้านการออกแบบระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ            

(x̄= 4.97, S.D.= 0.00) 
 

ตารางท่ี 14 ความพึงพอใจด้านการออกแบบของผู้ใช้ระบบ  

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ด้านการออกแบบระบบ    

  1.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพ้ืนหลัง 4.94 0.24 มากที่สุด 
  1.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.97 0.17 มากที่สุด 

  1.3 ข้อความที่แสดงในระบบชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.94 0.24 มากที่สุด 

  1.4 ความเหมาะสมของการออกแบบเมนูใช้งาน 4.97 0.17 มากที่สุด 
รวม 4.96 0.21 มากที่สุด 

จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจด้านการออกแบบของผู้ใช้ระบบ พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน มี

ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของขนาดอักษร (x̄ = 4.97, S.D.= 0.17) และความเหมาะสมของ

การออกแบบเมนูใช้งาน (x̄= 4.97, S.D.= 0.17) มากที่สุด 
 

ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
2.ด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ    

 2.1 ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
เสนอซื้อ เช่น ข้อมูลส านักพิมพ์ฐานข้อมูลของห้องสมุด 

4.94 0.21 มาก 

  2.2 การท างานของระบบครอบคลุมขั้นตอนการเสนอซื้อ เช่น การ
เสนอซื้อ การติดตามผล 

4.97 0.17 มากที่สุด 

  2.3 ความเร็วในการซื้อ 5.00 0.00 มากที่สุด 

  2.4 ระบบใช้งานง่าย 4.94 0.24 มากที่สุด 
รวม 4.96 0.17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าผู้ตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจด้านความเร็วในการซื้อมากที่สุด(x̄= 5.00,S.D= 0.00) และรองลงมาคือการ

ท างานของระบบครอบคลุมขั้นตอนการเสนอซื้อ เช่นการเสนอซื้อ การติดตามผล (x̄= 4.97, S.D= 
0.17) 

 
ตารางท่ี 16 ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านการน าไปใช้    

 3.1 ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมที่จะน าไปใช้งานได้
จริง 

4.97 0.00 มากที่สุด 

 3.2 ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพซื้อได้ 4.97 0.00 มากที่สุด 
รวม 4.97 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 16 ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจระบบเสนอ

ซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่จะน าไปใช้งานได้จริงมากที่สุด (x̄= 4.97, S.D.= 0.00) และระบบเสนอซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพซื้อได้ (x̄= 4.97, S.D.= 0.00) สรุปผลข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าระบบเข้าใจง่าย ท าให้สะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน สืบค้น และการเสนอซื้อ  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ของผู้ใช้
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  และพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
 ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยผู้วิจัยแบ่งกระบวนการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะที่  1 ศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  ระยะที่  3 ประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  โดยมีสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จักรีรัช สามารถสรุปผลในแต่ละขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 
ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

จากการศึกษาการศึกษาความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พบว่าระดับความต้องการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.61,S.D. =0.02 )  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้านการเข้าใช้งานระบบ พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบถามมีความต้องการมีคู่มือ

แนะน าขั้นตอนการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.61,S.D. =0.55 ) รองลงมา 

คือ ผู้เสนอซ้ือสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ได้ (x̄=4.60) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.50) 
1.2 ด้านการเสนอซื้อทรัพยากร พบว่าส่วนใหญ่ผู้เสนอซื้อต้องการพิมพ์หรือคัดลอกข้อมูล

หนังสือที่ต้องลงในแบบฟอร์มการเสนอซื้อได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.66,S.D.=0.54) 
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โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามต้องการด้านการเสนอซื้อทรัพยากรอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x̄ 
=4.66, S.D.=0.54) 

1.3 ด้านการแสดงผลการจัดซื้อ พบว่าส่วนใหญ่ผู้เสนอซื้อต้องการติดตามสถานะการเสนอซื้อ

ของตนเองได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄=4.66) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.54)       
และรองลงมาคือ มีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์เมื่อหนังสือที่เสนอซื้อได้จัดซื้อเข้าห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄ =4.61) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50) 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล          
บรมราชชนนี จักรีรัช 
 ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
พัฒนาโดยโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ XAMPP และการแสดงผลหน้าจอระบบด้วย Bootstrap 
ดังต่อไปนี้  
         1. ติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ XAMPP คือโปรแกรมที่รวมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache / ระบบ
ฐานข้อมูล MySQL / เว็บโปรแกรมม่ิง อย่าง PHP และ Perl ครบทั้งหมด ส าหรับ โปรแกรม XAMPP 
ติดตั้ง Web Server นี้ ทางผู้พัฒนา XAMPP (Program Developer) สามารถน าไปใช้ติดตั้ง Web 
Server กันฟรีๆ (FREE) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
         2. การแสดงผลหน้าจอของระบบด้วย Bootstrap เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและดูสวยงาม UI (User Interface) นั้นถูกออกแบบมาเพ่ือให้ทันสมัย
ตลอดเวลา สามารถน าไปใช้ได้กับเว็บที่ทั่วไป และ เว็บส าหรับมือถือ (โดยใช้ Responsive utilities) 
ในการเรียนรู้ Bootstrap นั้นง่ายมากและไม่จ าเป็นต้องเก่ง CSS ก็สามารถสร้างเว็บที่สวยงามได้ ไม่
ว่าจะเป็นปุ่ม (Buttons) สีต่างๆ ฟอร์มคอนโทรลต่างๆ, ตาราง, ไอคอน, เมนูบาร์, Dropdown, เมนู, 
หน้าต่าง Popup (Modal) และอีกหลายๆ รายการที่พร้อมให้สามารถเลือกใช้งาน ซึ่งจะได้อธิบายใน
หัวข้อต่อๆ ไป 
 เพ่ือจัดท าระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศส าหรับงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการติดตั้ง 
และการใช้งานส่วนต่างๆ  ของระบบโดยใช้ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MYSQL ในการจ าลอง
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพก่อนน าขึ้นโฮลส าหรับใช้งานจริง แล้วจึงท าการประเมิน
ความพึงพอใจระบบการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
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ระยะที่3  การประเมินความพึงพอใจระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

จากผลประเมินความพึงพอใจของระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ ด้านการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์สามารถสรุปผลดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านการออกแบบโดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ย (x̄=4.96,S.D. = 0.01) สรุปได้ว่าผู้เสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.2 ด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (x̄=4.96,S.D. = 0.03) สรุปได้ว่าผู้เสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์โดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ย (x̄=4.97,S.D. = 0.00) สรุปได้ว่าผู้
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศบอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

โดยรวมแล้วพบว่าระดับความพึงใจทั้ง 3 ด้านมี่ค่าเฉลี่ย (x=̄4.97,S.D. = 0.02) สรุปได้ว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัชในระดับมากที่สุด 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ผู้วิจัยได้ใช้หลักการการพัฒนาโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ใน
การเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งระยะที่ 1 ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการท าให้ทราบว่าระบบ
เดิมที่ท าอยู่ มีการจะเก็บระบบสารสนเทศในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร จัดแสดงหนังสือโดยให้อาจารย์
ได้เข้ามาคัดเลือกจึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อน ไม่มีอาจารย์อยู่ในช่วงเวลาที่คัดเลือกหนังสือ ไม่สามารถ
รวมรวบจ านวนได้ตรงตามก าหนดที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยพร ค าเจริญคุณ (2557) จาการศึกษา
ผู้ใช้บริการมีความต้องการระบบสารสนเทศเข้ามาในการจัดเก็บข้อมูลการเสนอซื้อของบุคลากรได้ ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และสามารถจัดท ารายงานการจัดซื้อของทรัพยากรสารสนเทศได้
ความต้องการของผู้ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (2552) เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอ ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดหาเข้าห้องสมุด โดยการเชิญร้านค้ามา
ออกร้าน หรือน าคณาจารย์ไปคัดเลือกตามร้านค้าต่างๆ  และเพ่ือให้สามารถจัดหาสารสนเทศที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ หอสมุดจอห์น เอฟ เตนเนดี้ จึงพัฒนาระบบเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุด แบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เสนอซื้อ
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ทรัพยากรสารสนเทศได้ในทุกทีทุกเวลา ระยะที่ 2 ได้พัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย 
(System development life Cycle : SDLC) ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา  เผือกคง (2556) เพ่ือช่วย
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบให้ทันสมัยและ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตออกมาใหม่ๆ จึงได้พัฒนาระบบการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มาก
ที่สุด และยังรวมถึงพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศซึ่งแตกต่างในการสอบถามความ
ต้องการซึ่งของ กานต์ เด่นดวง (2549) ใช้รูปแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและน ามาการรวบรวมข้อมูล
จัดซื้อหนังสือของบุคลากรจากหน่วยในภายในองค์กร ช่วยเหลือเหลือบรรณารักษ์ในการจัดการ
กระบวนการจัดซื้อหนังสือและน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่ ข้อมูลงบประมาณส าหรับประกอบการ
พิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แต่มาคล้องกับวิธีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนา
ระบบงานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยใช้การจัดการฐานข้อมูล My SQL เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมภาษา 
PHP และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล อุตะมะแก้ว (2560) ซึ่งเป็นพัฒนาการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบและพัฒนาโดยใช้ open - source  ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย มีแหล่งข้อมูล
ศึกษามากขึ้น และศึกษาความต้องการและความพึงพอใจโดยแบบสอบถามผู้ใช้ระบบ ซึ่งพบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ระบบยังช่วยลดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ ง มี ค ว า ม
แตกต่างเรื่องการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือของห้องสมุดดิจิตอลที่พัฒนาจากข้อมูลแบบไฮบริคของ 
Bagwan (2560) ระบบมีการแนะน าที่ใช้แบบ cotent based filtering เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการเพ่ิมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องดิจิทัล ผลพบว่าระบบสามารถ
แนะน าหนังสือได้หลายตัว เช่น ผู้ใช้สนใจหนังสือที่แนะน าก็สามารถส่งค าขอเพ่ือดาวโหลดอีบุ๊คได้ด้วย
ตนเองทันที ระยะที่ 3 ประเมินความพึงพอใจระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีความ
สอดคล้อง  สุชาวดี ผลาผล (2560) ผลการศึกษา ช่องทางเข้าถึงสารสนเทศนี้อ านวยความสะดวก
รองรับสาขาวิชาในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บเพจของห้องสมุด ผู้ใช้บริการมี
ประโยชน์ในการใช้งานและมีความพึงพอใจมากที่สุดการประเมินความพึงพอใจสอดคล้อง ณัฐดานันท์ 
ยอดเมืองชัย (2557) การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ สัมภาษณ์ หรือส ารวจจากสถิติการเข้าใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ให้ตรงความ
ต้องการและครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้มากขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผู้ใช้บริการและสถาบัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พึงพอใจการเข้าใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งด้านการออกแบบ
ระบบ ด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาระบบเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 

5.4 ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบระบบ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ดังนี้ 
คือ      
  1) สถาบันควรสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่จัดซื้อระบบการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ   
เพ่ือได้ด าเนินงานต่อไปและเกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) จัดอบรมให้แก่อาจารย์หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 3) การดูแลระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศจะต้องการการส ารองข้อมูลอยู่เสมอ 
 4) การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาและติดตามในระยะยาวเพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้ให้มากข้ึน 
2. ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดซื้อระหว่างเกณฑ์สภาการพยาบาลและเกณฑ์ประกัน
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ภาคผนวก 
 

 

(Annoppornchai, 2017; Bagwan, 2017; Corbin, 1971; Jomsri, 2018; Keita Tsuji, 2014; 

Knight, 2013; เจริญโภคนาท์, 2550; เชาว์ชุติ, 2538; เซ่งลอยเลื่อน, 2552; เด่นดวง, 2550; เอ่ียมสิริวงษ์, 

2560; ใจกว้าง, 2559; ชัยวิวัฒนต์ระกูล, 2547; ชาญศิลป์, 2553; ด าสงค,์ 2555; นะสุข, 2538; ผลาผล, 2557; 

ฝ่ายยุทธศาสตร์., 2561; พัฒนกิจจ ารูญ., 2546; มีนุชนาถ, 2556; ยอดเมืองชัย, 2557; วชิรปรชีาพงษ์, 2551; 

ศุภอรรถกร, 2556; สถาบันพระบรมราชชนก, 2561; สุวรรณะ, 2542; อาจวิชัย, 2557; อุตะมะแก้ว, 2560) 
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ภาคผนวก ก  

คู่มือการใช้งานระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
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คู่มือการใช้งานระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สามารถเสนอซ้ือหนังสือผ่านระบบ Book order 

system ซึ่งเป็นระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรี

รัช ได้ที่ หน้าเว็บห้องสมุด  Book order system หรือ 

http://localhost/bookOrderSystem/index.php  

วิธีการเสนอซื้อหนังสือผ่านระบบ  Book order system  

1. คลิก “log in” ที่หน้าแรกของระบบ Book order system และใส่อีเมล์ และรหัสผ่าน

เพ่ือเข้าใช้งานระบบ กรณีเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกให้ติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 
 

 

 

 

 

 

 

E-mail  ของผู้เสนอซื้อ 

http://localhost/bookOrderSystem/index.php
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2. เมื่อ log in เข้าไปสู่หน้า mainหลัก ของระบบ Book order system 

 
 

การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 ไปที่ “Order book”  คลิกเข้าไปจะประกอบด้วย  My Order Book Data (ข้อมูลการสั่ง

ทรัพยากรสารสนเทศของผู้เสนอซ้ือ)  สถานการณ์เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ  รอด าเนินการ อนุมัติจัดซื้อ 

Order Book Form (แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอซื้อ) 

 

 

My Order Book Data 
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หนังสือท่ีทางห้องสมุดแนะน าให้แก่ผู้เสนอซื้อ 

 

 

 

ห้องสมุดได้รวมลิงค์ส าหรับประกอบการการเสนอซื้อ 

 Order Book form 

หนังสือแนะน าของห้องสมุด 
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- ส ำนกัพิมพ์ 

- เกณฑ์สภำพยำบำล 

- โปรแกรมห้องสมดุ 

- คูมื่อกำรใช้งำน 

- แบบประเมินควำมพงึ

พอใจ 
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ภาคผนวก ข 

 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความต้องระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษา 

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความต้องระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC) จากการประเมินโครงร่างความต้องการระบบเสนอซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศกรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   

ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ER IOC สรุปผล 
  คนที่ 1 คนที่ 

2 
คนที่ 3    

1. การเข้าสู่เข้าใช้งานระบบ       

1.1 ผู้เสนอซ้ือสามารถเข้าสู่ระบบ
ด้วยอีเมล์ได้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

1.2. มีคู่มือแนะน าขั้นตอนการใช้
งานระบบ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2. การเสนอซื้อทรัพยากร       

2.1 ผู้เสนอซ้ือพิมพ์ หรือคัดลอก
ข้อมูลหนังสือที่ต้องการลงใน
แบบฟอร์มการเสนอซื้อให้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2.2 ผู้เสนอซ้ือสามารถแบบ Link 
รายการเสนอซ้ือจาก
ส านักพิมพ์ออนไลน์ได้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2.3 ผู้เสนอซ้ือสามารถแนบไฟล์
หรือรูปภาพเพ่ือประกอบการ
เสนอซื้อ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2.4 ผู้เสนอซ้ือสามารถเลือก
หมวดหมู่ของการเสนอซื้อได้ 
เช่น ต าราหลักพยาบาล ต ารา
ทั่วไป ต าราวิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2.5 ผู้เสนอซ้ือสามารถตรวจสอบ
ประวัติการเสนอซื้อของตนเอง
ได้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ER IOC สรุปผล 
  คนที่ 1 คนที่ 

2 
คนที่ 3    

2.6 ผู้ดูแบระบบสามารถตรวจสอบ
การเสนอซื้อซ้ าซ้อนกับรายชื่อ
หนังสือของห้องสมุดได้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

2.7 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ
การเสนอซื้อกับเกณฑ์สภาการ
พยาบาลได้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคล้อง 

3. การแสดงผลการจัดซื้อ       
3.1 ผู้เสนอซ้ือสามารถติดตาม

สถานะการเสนอซื้อได้ 
+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

3.2 มีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์เมื่อ
หนังสือมีเสนอซื้อได้จัดซื้อเข้า
ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 

+1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

 เฉลี่ย 9 9 7 25 0.94 สอดคล้อง 

 

หมายเหตุ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความต้องการระบบเสนอซื้อสารสนเทศ 

กรณีศึกษาห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี จักรีรัช อยู่ที่   ค าถามมีความสอดคล้องทุกค าถาม

สรุปผล การวิเคราะห์ หาค่า IOC ของแบบสอบถามเรื่องความต้องการระบบเสนอซื้อทรัพยากร

สารสนเทศกรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 

ท่าน ได้ค่าเฉลี่ย 1  จ านวน   

ข้อเสนอแนะ 

1. แบ่งสาขาให้ได้ตามต าราหลักการพยาบาล 

2. สามารถตรวจสอบสถิติรายชื่อหนังสือที่ถูกเสนอซื้อมากที่สุด 

3..ระบบควรมีการให้ตรวจสอบและยืนยันทางอีเมล์เพ่ือลงทะเบียนขอใช้ระบบ 

4. แก้ค าว่า “ผู้ดูแลระบบ”  เป็น “ ระบบสามารถ” จะเหมาะสมกว่า 

5. ระบบท า recommend เพราะทุกรายการเสนอซื้ออาจไม่ได้รับการคัดเลือกให้ซื้อ 
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6. การเชื่อมโยงกับมาตรฐานหรือเกณฑ์สภาการพยาบาล หรือเชื่อมโยงกับหลักสูตร เป็นทรัพยากรที่มี

ให้บริการส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เผื่อมีก็สามารถวิเคราะห์ต่อได้ว่า มีค าเสนอซื้อ

ในกลุ่มรายวิชาใดมากวิชาใดน้อย อาจารย์ท่านใดเสนอซื้อมากน้อยอย่างไร มีค าเสนอซื้อในกลุ่ม

รายวิชาใดมากวิชาใดน้อย อาจารย์ท่านใดเสนอซื้อมากน้อยอย่างไร วิเคราะห์เป็น  Barchart  หรือ 5 

แสดงผลไว้ที่หน้าแรกของการเสนอซื้อ ในส่วนของการแสดงผลอาจจะเล่นกับข้อมูลที่มีอยู่ อาจารย์

สาขาใด ภาควิชาใด สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซ้อทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด  top 5 เป็นต้น 
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ภาคผนวก ค รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

และหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย  

 
1. อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต 

   ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. นางสาวหทัยรัตน์  อร่ามศิริรุจิเวทย์ 
   ต าแหน่ง บรรณารักษ์ช านาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 

3. นางสาวสุณิสา  ส าเร็จการดี 
   ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร ์

 
 
 
 
 



 83 
 

 



 84 
 

 
 
 
 
 
 



 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามความต้องการระบบการพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

กรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

แบบประเมินความพึงพอใจระบบการพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

กรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
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แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย“การพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช” 

 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “ความต้องการระบบเสนอซื้อ
ทรัพยากรสนเทศ กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช “ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ต้องการของผู้ใช้ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลประเมินของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
อนุเคราะห์ครั้งนี้ 

นางสาวพิมพ์เพ็ญ  วิทยาเกษตร์ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ค าชี้แจง 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเห็นของท่าน ตามเกณฑ์การพิจารณาความ

เที่ยงตรง ดังนี้ 
      +1 =  แน่ใจว่าข้อความมีความเหมาะสม 
             0 =  ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความเหมาะสมหรือไม่ 
       -1 = แน่ใจว่าข้อความไม่มีความเหมาะสม 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค าแนะน า 

+1 0 -1  

1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ     

1.1 ชื่อผู้ใช้งาน     

1.2 รหัสผ่าน     

1.3 ชื่อ – นามสกุล     

1.4 อีเมล์     

1.5 เบอร์โทร     

1.6 หน่วยงานในสังกัด     

2. การเสนอซื้อทรัพยากร     

2.1 รายการหนังสือแนะน าเพ่ือเสนอซื้อ     

    2.1.1 หน้าปกหนังสือ     

    2.1.2 หน้าสารบัญหนังสือ     

2.2 ระบบตรวจสอบรายชื่อหนังสือของห้องสมุด     

2.3 มาตรฐานเกณฑ์สภาการพยาบาล     

2.4 แหล่งที่มาของหนังสือจากส านักพิมพ์ต่างๆ     

2.5 คู่มือการใช้ระบบเสนอซื้อ     

2.6 กรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือเพ่ือแนะน า     

2.6.1 ใส่ข้อมูลด้วยรูปภาพหรือไฟล์     
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค าแนะน า 

 +1 0 -1  

3.1 แสดงผลข้อมูลหนังสือจากการเสนอซื้อ     

3.2 ติดต่อและทวงถามกับบรรณารักษ์     

3.3 จองหนังสือล่วงหน้า     

3.4 มีระบบแจ้งเดือนผ่านอีเมล์     

 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
                                                                           ……………………………………………………. 

(........................................................) 
                                                                              ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินความพึงพอใจระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

กรณีศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช 

เรียน คณาจารย์ 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบเสนอซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ กรณีศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ครั้งนี้ 

นางสาวพิมพ์เพ็ญ  วิทยาเกษตร์ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ กรณีศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช 
 

ความพึงพอใจระบบเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านการออกแบบระบบ       
1.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง      

1.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

1.3 ข้อความที่แสดงในระบบชัดเจน และ 
และ เข้าใจง่าย   

     

1.4 ความเหมาะสมของการออกแบบเมนูการ
ใช้งาน  

     

2. ด้านการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ      
2.1  ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้น
ข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับการเสนอซื้อ เช่น ข้อมูล
ส านักพิมพ์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด 
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ความพึงพอใจระบบเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.3 ความเร็วในการเสนอซื้อ      

2.3 ระบบใช้งานง่าย      
2.4 ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
ระบบ 

     

3. การน าไปใช้ประโยชน์      

3.1 ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานได้จริง 

     

3.2 ระบบเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเสนอซื้อ
ทรัพยากรได้ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 21 กันยายน 2522 
สถานที่เกิด กาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา ศึกษาต่อปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศเพ่ือการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 99 หมู่ 3 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ -   
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