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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาใช้ใน
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงมีการปฏิบัติงานร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ใน Module อ่ืน ๆ 
หลังจากใช้งานระบบเสนายัน ทําให้ทราบปัญหาจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน คณะทํางานจึงได้ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากน้ันห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่งของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเริ่มใช้ Acquisition Module อย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จากเดิมท่ีต้องใช้ 2 ระบบในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึง Acquisition Module สําหรับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยการ
บริหารจัดการงบประมาณ การเสนอสั่งซ้ือ (Book Suggestion) การจัดการการสั่งซ้ือ การตรวจสอบความซํ้าซ้อน 
การติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking) และรายงานสถิติ (Report) จากการประเมินผลการใช้งานท่ีผ่าน
มาน้ัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณท่ี
ได้รับอย่างแม่นยํา รวมไปถึงผู้รับบริการท่ีเสนอสั่งซ้ือหนังสือ ยังสามารถทราบผลการจัดซ้ือได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
คําสําคัญ: งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ Koha, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library has used the Senayan Library Management System 
to supply information resources, integrated with the Koha Automatic Library System in other 
modules. After using the Senayan system, helps to identify any problems from using that effect on 
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working. Thus, the purpose of this study was the use of Acquisition Module to improve and develop 
information resource acquisition. All 9 branches, Thammasat university library officially use 
Acquisition Module on April 1, 2019 with the objective of increasing efficiency and reducing 
operational errors previously, worked with 2 operational systems. For Acquisition of printed 
information resources that composed of budget management, book suggestion, order 
management, cyclic redundancy check, tracking, and statistics reports. The results of evaluation 
found that staff can be able to work more efficiency and also manage the budget precisely. 
Including patrons who suggest books, can also quickly know the purchasing results. 

 
Keyword: Acquisition module, Koha automatic library system, Thammasat University Library 

 
บทนํา 
 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดําเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซ่ึงทรัพยากร
สารสนเทศ ซ่ึงวิธีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยท่ัวไป ได้แก่ การจัดซ้ือ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค 
การแลกเปลี่ยน และการผลิตข้ึนเอง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซ้ือ/บอกรับ 
เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดฯ มี 2 หน่วยงานหลัก ท่ีดําเนินการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ งาน
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดสาขา ซ่ึงงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบในการจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารท้ังฉบับพิมพ์และออนไลน์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ส่วนห้องสมุดสาขารับผิดชอบในการจัดหาหนังสือท้ังในรูปสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์, 2560) 
 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาท่ีหอสมุดฯ ยังคงใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในการดําเนินงาน โดยระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) ยังไม่
ถูกนํามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบอย่างชัดเจน ความไม่
พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และนโยบายการจัดหาแบบรวมศูนย์ท่ีทําให้มีปริมาณงานจํานวนมาก เกินกว่าท่ี
บุคลากรงานจัดหาจะดําเนินการได้ครบถ้วนตามฟังก์ชันการทํางานของระบบ เป็นผลให้เกิดปัญหาความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุด ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
หอสมุดฯ จึงได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดสาขาแต่ละแห่งจัดหาเข้ามา 
 ต่อมาเมื่อหอสมุดฯ เปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon มาเป็นระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ท่ีเป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์หรือวินโดวส์ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL หรือ PostgreSQL ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ท้ังในส่วนของระบบและส่วน
ของผู้ใช้งานระบบ มีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซ่ึงท้ังหมดล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิด
ค่าลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วย 5 ระบบงาน คือ (1) ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2) ระบบงานทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (3) ระบบงานควบคุมวารสาร (4) ระบบงานยืม-คืน และ (5) ระบบงานสืบค้นสารสนเทศ
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ออนไลน์ เบ้ืองต้นในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ได้มอบหมายให้มีตรวจสอบแก้ไข
รายการข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล (Cleansing Data) โดยการลบรายการข้อมูลท่ีไม่มีตัวเล่มจริงใน
ห้องสมุดออกไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้ และการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, 2553) 
 ดังน้ัน เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ก็ยังไม่มีการใช้ระบบงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ สืบเน่ืองจากนโยบายของหอสมุดฯ ณ ขณะน้ันยังคงไม่ต้องการให้มีการสร้างระเบียนข้อมูลท่ี
เกิดจากการสั่งซ้ือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ด้วยเกรงว่าหากเปิดให้ใช้งาน จะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก คือ มีการ
สร้างระเบียนข้อมูลแล้ว แต่เมื่อไม่ได้รับตัวเล่มจากผู้แทนจําหน่าย จะไม่มีการดําเนินการลบข้อมูลออกจากระบบ 
เมื่อผู้ใช้บริการสืบค้น ก็จะพบข้อมูลหนังสือ แต่ไม่มีตัวเล่มให้บริการ อีกท้ังบุคลากรในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศยังขาดความรู้ ความสามารถในการสร้างรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน จึงยังคงต้องใช้งานโมดูล
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของระบบจัดการห้องสมุดเสนายันต่อไป 
 ท้ังน้ีจากการประเมินผลการใช้งานระบบเสนายันในช่วงปีต้นปี พ.ศ. 2560 พบปัญหาจากการใช้
งานหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเกิดจากความไม่เสถียรของระบบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาทรัพยากร 
และสั่งซ้ือหนังสือซํ้าซ้อนกัน และท่ีเกิดจากการไม่บูรณาการระบบงานเป็นหน่ึงเดียว ทําให้ไม่สามารถควบคุม 
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ันหอสมุดฯ จึงเริ่ม
ทดลองใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดยมีการปรับใช้ระบบและมีการเพ่ิม
ฟังก์ชันการติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking)  ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2562 แบ่งแยกการจัดซ้ือหนังสือตามห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์, หอ
สมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์, ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี, ห้องสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์, ห้องสมุด
ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม, ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย, ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการใช้งาน Acquisition Module 
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
แท้จริง ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมดุอัตโนมัติ Koha มีข้ันตอนและ
วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. การวางแผนการดําเนินงาน 
 หอสมุดฯ จัดตั้งคณะทํางาน จัดทําแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการใช้งานระบบจัดการ
ห้องสมุดเสนายัน (Senayan) เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยสรุปได้ ดังน้ี 
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  1.1 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่มีความเสถียรภาพในการใช้งาน 
  1.2 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ต้องทํางานร่วมกันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดย
การทํางาน 2 ระบบ เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
  1.3 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศได้ 
  1.4 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถติดตามสถานะของหนังสือได้ 
  1.5 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถส่ง E-mail อัตโนมัติให้กับผู้รับบริการ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ระบบจัดการห้องสมดุเสนายัน (Senayan) 

 

 
 
ภาพท่ี 2 การลงรายการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนในระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน 
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 2. ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
 คณะทํางาน ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 - ตุลาคม 2561 โดยบริษัท ปันสาร เอเชีย จํากัด ผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้กับ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนําการใช้งานพ้ืนฐานของ Acquisition Module และคณะทํางาน
ดําเนินการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในขณะน้ันกับ Acquisition Module และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  2.1 การเสนอสั่งซ้ือจากผู้รับบริการ (Book Suggestion) 
  2.2 การตรวจสอบความซํ้าซ้อนของหนังสือ 
  2.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
  2.4 การติดตามสถานะหนังสือ (Book Tracking) 
  2.5 รายงานสถิติ (Report) 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ Koha 

 

 
 
ภาพท่ี 4 Acquisition Module ของ Koha 
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ภาพท่ี 5 ระบบจัดการคําขอของผูใ้ช้บริการ 
 
 3. เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน Acquisition Module 
 หลังจากมีการปรับปรุงระบบ Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดหาฯ ทุกห้องสมุดสาขา เพ่ือให้ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ดังน้ี 
  3.1 การตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 
  3.2 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 
  3.3 การใช้งาน Acquisition Module 
 

 
 
ภาพท่ี 6 การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน Acquisition Module 
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 4. ทดลองการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ในฐานข้อมูลเพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน (Train 
database: TrainDB) 
 ผู้ปฏิบัติงานจัดหาฯ เริ่มทดลองใช้งาน Acquisition Module ในฐานข้อมูลเพ่ือการฝึก
ปฏิบัติงาน (TrainDB) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 โดยทดสอบการใช้งาน 
สรุปปัญหาท่ีพบ และดําเนินการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอีกครั้ง 
 5. เร่ิมใช้งาน Acquisition Module และจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 คณะทํางานจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 - มีนาคม 2562 และห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่ง เริ่มใช้งาน Acquisition Module ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 

หลังจากเริ่มใช้งานแบบเต็มรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและกระบวนการทํางานต่าง ๆ 
และได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

  จากการท่ีหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาและนํา Acquisition Module ของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มาใช้งานน้ัน ทําให้กระบวนการจัดหาฯ มีการทํางานอย่างเป็นระบบ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และช่วยประหยัดเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการเสนอซ้ือท่ี
ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซ้ือผ่าน OPAC ของระบบ Koha ผู้ใช้บริการทราบสถานะจัดหาของตนเอง การแจ้งผลการ
ดําเนินการผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการพิจารณาสั่งซ้ือ การดําเนินการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของหนังสือ
ภายในห้องสมุด สามารถตรวจสอบได้ง่ายข้ึน จากเดิมท่ีต้องตรวจสอบจากหลายระบบ การบริหารจัดการ
งบประมาณทําได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบยอดเงินท่ีสั่งซ้ือหนังสือ ยอดเงินท่ีสั่งจ่ายหนังสือ รวมถึงยอดเงิน
คงเหลือ การติดตามสถานะของหนังสือสามารถติดตามได้อย่างสะดวก ตั้งแต่สถานะสั่งซ้ือ สถานะรับเข้าห้องสมุด 
สถานะส่งให้งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สถานะส่งหนังสือให้งานบริการ และสถานะหนังสือพร้อมให้บริการ 
รวมไปถึงการสร้างรายงานสถิติต่าง ๆ ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น รายการคงค้าง รายการตะกร้าท่ียัง
ไม่ปิด รายการการดําเนินงานต่าง ๆ สามารถทําได้อย่างสะดวก ดังตาราง 
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      ตารางเปรียบเทียบการใช้งานระบบจัดการห้องสมุดเสนายันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

กระบวนงาน ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
Book Suggestion 1. ดําเนินการร่วมกับระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ Koha 

2. ต้องแจ้งผลการจัดซ้ือหนังสือผ่าน E-

mail ด้วยตนเอง 

1. ดําเนินการได้ด้วยระบบเดียว 

2. ระบบสามารถแจ้งผลการจัดซ้ือได้

อัตโนมัติ 

การตรวจสอบความ
ซํ้าซ้อนของหนังสือ 

ตรวจสอบความซํ้าซ้อนจากท้ัง 2 ระบบ 
คือ ระบบเสนายัน และ Koha ซ่ึงระบบ
เสนายันไม่มีความเสถียรภาพ การค้นหา
รายการบรรณานุกรมทํางานไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้เกิดการจัดซ้ือซํ้า 

ตรวจสอบได้ในระบบเดียว 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณท่ี
จัดซ้ือหนังสือได้ 

แ สด ง ร ายกา ร งบป ระม า ณ  แล ะ
ตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน 

การติดตามสถานะหนังสือ 
(Book Tracking) 

ไม่สามารถติดตามสถานะการจัดซ้ือ
หนังสือได้ 

มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซ้ือในทุก
ข้ันตอน จึงสามารถติดตามสถานะการ
จัดซ้ือได้ 

รายงานสถิติ (Report) ในการจัดทํารายงานสถิติ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นด้วยตนเอง 

ระบบสามารถสร้างรายงานสถิติจาก
ข้อมูลท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ 

การตรวจสอบงานค้างใน
ระบบ 

ไม่สามารถตรวจสอบ Late order ใน
ระบบได้ ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง 

ตรวจสอบ Late order ในระบบได้
โดยตรง 

  

 
 
ภาพท่ี 7 การตรวจสอบรายการคงค้างในระบบ 
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ภาพท่ี 8 รายการรายงานของ Acquisition Module 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาการใช้งาน Acquisition Module สามารถเป็นแนวทางการศึกษาในการนํา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) เข้าสู่กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไปได้เพ่ือ
สะดวกต่อการบริหารจัดการงบประมาณมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Acquisition Module กับห้องสมุดอ่ืน ๆ ท่ีใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือเก็บรวบรวมข้อดี ข้อด้อยของแต่ละระบบ มาปรับปรุงและพัฒนา 
Acquisition  Module ของหอสมุดฯ ต่อไป 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. มีการใช้งาน Acquisition Module ครบทุกฟังก์ชัน ซ่ึงจากผลการดําเนินพบว่าสามารถทําให้
การปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ผู้ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาและเรียนรู้งานร่วมกัน อันนํามาซ่ึงโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้ 
 3. โอกาสในการปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องยิ่งข้ึน 
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