
ประสิทธิภาพการใชงาน

ระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล

ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดย

นางสาววิชยา ศรีโยธา

นางสาวกวินทรา จูฑะพันธุ
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2561 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)ที่มาและความสําคญั



Digitization

ที่มาและความสําคญั(ตอ)

System



วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชงาน

ของระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล 

TU Digital Collections: TUDC



ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ออกแบบคลังทรัพยากรดิจิทัล

ออกแบบระบบ

นําขอสรุปมากําหนดTOR 

โดยมีผูเช่ียวชาญดานการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เปนท่ีปรึกษา 

พัฒนาระบบ

จัดจางบริษัท ซิมพลี ไบรท 

ซิสเต็ม จํากัด 

ท่ีมีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

วิเคราะหปญหา

นําขอเสนอจากทีมงาน

หอสมุดฯ รวมกับการนํา

ปญหาและขอเสนอแนะ

จากการใชบริการมา

ประกอบพิจารณา

ทดสอบและแกไขระบบ

โอนถายขอมูลจากระบบ

เดิมเขาสูระบบใหม และ

ทดสอบการใชงานระบบจน

มั่นใจวาสอดคลองกับความ

ตองการและตรงตาม TOR

จัดทําคูมือ

จัดทําคูมือประกอบ

การใชงานและ

อบรมการใชงาน

ประชาสัมพันธ

กอนเริ่มใชงานระบบ

ประชาสัมพันธส่ือสารใหบุคลากร

และผูใชบริการไดรับทราบผาน

จดหมายขาว, เพจ Facebook, 

และปายประชาสัมพันธตาง ๆ

ส.ค. 62

มิ.ย. - ก.ค. 62

ม.ค. - พ.ค. 62

ป 2560

ม.ค – มิ.ย. 61

ก.ค. – ธ.ค. 61



2. ขอบเขตการประเมินประสทิธิภาพ 

สัมภาษณ

ผูปฏิบัติงาน

พิจารณา 

Collections
วิเคราะหสถิติ

การใชงานระบบ



3. กลุมตัวอยางและวิธีการเก็บขอมูล 

บรรณารักษจากฝายงานพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ที่มีหนาที่ในการจัดการขอมูลดิจิทัล 

จํานวน 5 คน โดยวิธีการสัมภาษณ



สรุปผลการสัมภาษณของผูปฏิบัติงาน

ทํางานผานเบราเซอร

บนระบบอินเทอรเน็ต

มีระบบ Authority Control

ตรวจสอบขอมูล ช่ือผูแตง 

คําคน และหัวเรื่อง

ตองฝงเมทาดาทาใน

ไฟลดิจิทัล
สงออกขอมูลท้ังคอลเล็กช่ัน 

ซ่ึงจะไดตามจํานวน

ทรัพยากรท่ีมีในคอลเล็กช่ัน

ท้ังหมด

ตองตรวจความซํ้าซอน

ในระบบทีละรายการ

ไมมี Authority ให

ตรวจสอบ

ไมตองฝงเมทาดาทาในไฟล 

และระบบใสเมทาดาทาใหใน

ไฟลโดยอัตโนมัติ (Exif file)

ระบบตรวจทานความซํ้าซอน

ของรายการท่ีนําเขาได 

หากพบซํ้าระบบจะแจงเตือน

ทํางานบนโปรแกรม Project Client

ซ่ึงทํางานท่ีคอมพิวเตอรใน

หนวยงานตนเองเทานั้น

ระบบการทาํงาน

การสรา้งทางเขา้ถงึไฟลด์จิทิลั

การสง่ออกขอ้มลู

การตรวจทานการนําเขา้ซ้ํา

ระบบควบคุม Authority

TU Digital CollectionsCONTENTdm

สงออกขอมูลตามคอลเล็กช่ัน 

โดยผลจากการสงออก

สามารถนําไป

แกไขแบบหลายรายการ



9

สามารถอํานวยความสะดวกใหกับการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

ประหยัดเวลา ลดขัน้ตอนและลดขอผิดพลาดในการปฏบิัตงิาน 

ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

ประสิทธิภาพของระบบ TU Digital Collections 



TU 
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Book
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books 
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คอลเล็กชั่นที่บริการใน 

TU Digital Collections

http://digital.library.tu.ac.th

http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/
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จํานวนสมาชิกการเขาใช TUDC

สมาชิกภายใน

สมาชิกภายนอก
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สถิติการเขาชมและการดาวนโหลดของ TUDC

จํานวนการเขาชม จํานวนการดาวนโหลด

สถิติการใชงานระบบ TU Digital Collections 



คุณลักษณะของระบบคลังทรัพยากรดิจิทัล

รายละเอียด CONTENTdm TU Digital Collections

การกําหนดสิทธิ รายบุคคล รายกลุม

ประเภทของดิจิทัลไฟล จํากัด เพ่ิมเติมไดเอง

การนําเขาขอมูล (Import) Add Add/Replace

การสงออกขอมูล (Export) เฉพาะคอลเล็กชั่น เลือกขอบเขตได

Exif file X 

ระบบควบคุม Authority X 

การยายรายการขอมูลเมทาดาทา X 

การจัดการสิทธิดิจิทัล 

Digital Right Management: DRM

X 



คุณลักษณะของระบบคลังทรัพยากรดิจิทัล

รายละเอียด CONTENTdm TU Digital Collections

Index Manual/Schedule Auto

OAI-PMH Collection Item

รายงานสถิติ Page View - Number of visits/downloads/members

- List of most downloads/Creators

- Popular List / New list

การเขาใช/รูจักผูใช ไมทราบผูใช รูจักผูใช



การนําไปใชประโยชน

- หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สามารถนําผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบไป

ปรับปรุงและพัฒนา TUDC ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- หองสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ สามารถนําผลการศึกษา

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรดิจิทัลของหนวยงานของตัวเองได



ขอเสนอแนะ

- ควรศึกษาประสิทธิภาพการใชงานของผูใชบริการ 

เพ่ือทราบปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการใชงาน เพ่ือนํามา

ปรับปรุงคลังทรพัยากรดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการตอไป

- ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาและใหบริการคลังทรัพยากรดิจิทัล 

เพ่ือทราบทิศทางและความแตกตางของระบบตาง ๆ อันจะนํามา

ซ่ึงประโยชนในการพัฒนาระบบ TUDC ตอไป



ขอบคุณคะ

Thank you

Q&A
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