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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากร
สารสนเทศกอปรกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป จึงได้พัฒนาระบบ TU Digital 
Collections: TUDC มาบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบ TUDC โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า การใช้งานระบบ TUDC น้ัน ระบบ
ได้เอ้ืออํานวยความสะดวก ช่วยลดข้ันตอนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) การบริหารจัดการ TUDC พบว่า สามารถจัดการสิทธิดิจิทัล รองรับการเติบโตของ
คอลเลคช่ันและทรัพยากรท่ีมีจํานวนมากข้ึน และมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรใหม่ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 3) รายงานสถิติการใช้ TUDC ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พบว่า มีประชาคมธรรมศาสตร์เข้าใช้ร้อยละ 60 และ
ประชาชนท่ัวไปเข้าใช้ร้อยละ 40 และมียอดเข้าชมและยอดดาวน์โหลดท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82 และร้อยละ 76 
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: คลังทรัพยากรดิจิทัล, คลังสารสนเทศสถาบัน, ดิจิทัลคอลเลคช่ัน, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library recognizes the importance and value of resources, 
as well as the needs of staff and patrons. Therefore, TU Digital Collections (TUDC) has been 
developed to manage digital resources. The purpose of this research is to study the efficiency of 
the TUDC system by using the structured interview form for data collection. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 The results can be divided into 3 sections 1) The results of the interview showed 
that the use of TUDC system is convenient and reduce process and operational errors. It able to 
work faster and more efficiently 2) TUDC management found that digital right management (DRM) 
capabilities and support the increasingly collection and information resources that are growing and 
assist users can access new resources conveniently and quickly 3) The usage of TUDC report start 
from August 2019 found that Thammasat Community has accessed to 60% and the general public 
to use 40% and the views and downloads increased 82% and 76% respectively. 
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บทนํา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทและความสําคัญต่อการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ มากมายให้เราค้นหา ผู้คนต่างมี
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ซ่ึงจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ปี 2561 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  หรือ สพธอ. (2562) พบว่าคนไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน โดยใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 93.6 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 
อ่านหนังสือทางออนไลน์ ร้อยละ 48.3 และเรียนออนไลน์ ร้อยละ 28.5 เมื่อเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของปี 2560 กับ ปี 2561 พบว่า การอ่านหนังสือทางออนไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 17.5 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทาง
การศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดก็มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเข้าใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก พัฒนานวัตกรรมบริการ 
ตลอดจนการดําเนินงานในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบทบาทการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
และมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนการ
บริการและการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับห้องสมุด หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน  
 จากทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ของหอสมุดฯ ซ่ึงเป็นประเภทสิ่งพิมพ์กว่าร้อยละ 80 การ
จัดเก็บและสงวนรักษาให้คงสภาพท่ีสมบูรณ์เพ่ือการใช้งานในรูปแบบเดิมเป็นไปได้ยาก เมื่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึนด้วยราคาท่ีลดลง แต่ใช้งานได้ง่ายและ
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สะดวกข้ึน หอสมุดฯ จึงมีนโยบายในการแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และมี
เป้าหมายพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository) เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และรายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา เป็นต้น โดยมีการจัดเก็บแบบรวมศูนย์ มีการจัดทํารายการและ
ดัชนีเพ่ือการเข้าถึงท่ีได้มาตรฐาน และให้บริการแบบเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
 ในปี พ.ศ. 2554 หอสมุดฯ ได้เริ่มต้นพัฒนาดิจิทัลคอลเลคช่ันด้วยการแปลงรูปทรัพยากรสิ่งพิมพ์
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสือหายากเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทแรกท่ีนํามาจัดทํา เน่ืองจากเป็น
สิ่งพิมพ์ท่ีทรงคุณค่าด้านเน้ือหาและด้านการพิมพ์ ไม่สามารถหาซ้ือได้ท่ัวไปตามท้องตลาด หรืออาจไม่มีในห้องสมุด
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการทําสําเนาทรัพยากรในรูปดิจิทัลเพ่ือให้เน้ือหายังคงอยู่ สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และต่อมาได้มีการขยายขอบเขตการจัดทําเพ่ิมมากข้ึน โดยมีแนวทางในการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งพิมพ์เพ่ือนํามาแปลงรูปเป็นดิจิทัล 4 ประเด็น คือ คุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ 
คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ และเรื่องของลิขสิทธ์ิ (ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร, 2558) โดยระบบแรกของระบบ
บริหารจัดการดิจิทัลคอลเลคช่ันท่ีหอสมุดฯ นํามาใช้ คือ ระบบ CONTENTdm ซ่ึงพัฒนาโดย Online Computer 
Library Center: OCLC) จากการใช้งานท่ีผ่านมา พบว่า ระบบดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้
งานได้ในระดับหน่ึง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูงข้ึนแบบก้าวกระโดด ความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีผลกระทบกับการดําเนินงาน
ของห้องสมุดมากข้ึน  
 ดังน้ันหอสมุดฯ จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังฟังก์ชันการใช้งาน โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ มาตรฐานการจัดเก็บรายการข้อมูลท่ีเป็นสากล ตลอด
รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านโปรโตคอลรูปแบบต่าง ๆ โดยนําเอาความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและการใช้บริการเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง โดยระบบใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนภายใต้ช่ือ 
“Thammasat University Digital Collections: TUDC” เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ TUDC เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล TU Digital 
Collections: TUDC 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. การออกแบบและพัฒนาระบบ TUDC 
 จากการใช้งานระบบ CONTENTdm มานานไม่น้อยกว่า 6 ปี หอสมุดฯ พบว่ามีฟังก์ชันการใช้
งานบางอย่างท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการ อีกท้ังไม่ครอบคลุมความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย แต่ด้วยระบบ 
CONTENTdm เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial system) จึงเป็นการยากท่ีจะปรับเปลี่ยนตามความ
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ต้องการของหอสมุดฯ โดยเฉพาะ ดังน้ันเพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน หอสมุดฯ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบข้ึนใหม่ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1 การวิเคราะห์ปัญหา โดยการระดมสมองระหว่างทีมงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย
บุคลากรจากงานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารของหอสมุดฯ ร่วมกับการนํา
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้บริการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  1.2 การออกแบบระบบ ด้วยการนําข้อสรุปความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรู้
ท่ีได้จากการศึกษาและดูงานมากําหนดเป็นรายละเอียดคุณลักษณะของระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล (Term 
of reference: TOR) โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นท่ีปรึกษา  
  1.3 การพัฒนาระบบ หอสมุดฯ ใช้วิธีจัดจ้างบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล ซ่ึงระหว่างการพัฒนา มีการร่วมหารือ
ระหว่างทีมงานของหอสมุดฯ และโปรแกรมเมอร์ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรวบรวมความต้องการและความ
คาดหวังต่อระบบให้ได้ครบถ้วนท่ีสุด 
  1.4 การทดสอบและปรับแก้ระบบ ก่อนการตรวจรับงานในแต่ละงวดงานท่ีกําหนด ทีมงาน
ของหอสมุดฯ ต้องทดสอบการใช้งานระบบจนเป็นท่ีมั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการและตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีได้กําหนดไว้ หากพบว่าไม่สอดคล้องจะต้องจัดทํารายงานถึงบริษัทเพ่ือแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด 
และโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ซ่ึงต้องแจ้งรายละเอียดและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในระบบ
เดิมให้ครบถ้วน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องจากการโอนถ่ายข้อมูล 
  1.5 การจัดทําคู่มือประกอบการใช้งานและอบรมการใช้งาน บริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานและจัดอบรมการใช้งานระบบ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ คือ สําหรับผู้ดูแลระบบ และสําหรับผู้
ปฏิบัติการ 
  1.6 การเริ่มต้นใช้งานระบบ โดยหอสมุดฯ ได้เปิดตัวระบบ TUDC อย่างเป็นทางการในวันท่ี 
13 สิงหาคม 2562 ซ่ึงก่อนหน้าน้ันได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้รับทราบล่วงหน้าผ่าน
จดหมายข่าว “คนสําราญ งานสําเร็จ” เพจ Facebook TULIB และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ    
 2. การกําหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ TUDC  
 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ TUDC จัดทําข้ึนหลังจากมีการใช้งานระบบมาแล้ว
ประมาณ 2 เดือน โดยขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพครั้งน้ี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การสัมภาษณ์  
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยตรงกับระบบ TUDC (2) 
พิจารณาจํานวนคอลเลคช่ันท่ีมีให้บริการในระบบ TUDC เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการเติบโตและ
ความหลากหลายของทรัพยากร และ (3) การวิเคราะห์สถิติการใช้งานผ่านระบบ TUDC เพ่ือสะท้อนความสําเร็จของ
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  
 3. การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการประเมิน
ประสิทธิภาพ  
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการเลือกเฉพาะบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการท่ีใช้งานระบบ TUDC ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยบรรณารักษ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากฝ่ายงานพัฒนาข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลดิจิทัล จํานวน 5 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ซ่ึงใช้คําถามแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็น
เครื่องมือ โดยทํารายการประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์เป็นคําถามแบบปลายเปิดไว้ท้ังหมด ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่าง
อิสระ ซ่ึงหัวข้อสําหรับการสัมภาษณ์ มีดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 หัวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ คําอธิบาย 

ระบบการทํางาน โปรแกรมการทํางานของระบบบรหิารจัดการดิจิทัลคอลเลคช่ัน 

การตั้งค่าของระบบ การตั้งค่าการใช้งานของระบบ 

การเตรียมไฟลด์ิจิทัล การเตรียมความพร้อมของไฟล์ดิจิทัลเพ่ือให้สามารถนําข้ึนให้บริการ โดยตัดแต่ง
ไฟล์ pdf ด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro เช่น การลดขนาดไฟล์ ใส่
ลายนํ้า (Watermark) และบันทึกไฟล์ pdf ในรูปแบบ PDF/A 

การสร้างทางเข้าถึงไฟล์ดิจิทัล 
 

การใส่เมตาดาตา (Metadata) ในไฟล์เพ่ือใช้ในการสืบค้นเพ่ือเข้าถึงไฟล์  
ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง คําสําคัญหรือหัวเรื่องท่ีใช้
แทนเน้ือหาของข้อมูล เป็นต้น 

การนําเข้า นําข้อมูลเมตาดาตาแบบเทลมเพลตเอ็กซ์เซลและอัพโหลดไฟล์ดิจิทัลเข้าระบบ 

การตรวจสอบข้อมลูก่อน
เผยแพร ่

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการลงรายการ และความถูกต้อง
ของไฟล์ก่อนการเผยแพร่ข้ึนระบบ 

การเผยแพร ่ การเผยแพร่ข้อมลูดิจิทัลข้ึนระบบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได ้

การแก้ไขข้อมลู การแก้ไขข้อมลูดิจิทัลในระบบ 

การส่งออกข้อมูล การส่งออกข้อมูลดจิิทัลในระบบ 

การตรวจทานการนําเข้าซํ้า ความสามารถของระบบในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการนําเข้า 

ระบบควบคุม Authority  การควบคุมและจัดการความสมัพันธ์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ช่ือผู้แต่ง 
(Creator) หัวเรื่อง (Subject) เป็นต้น เพ่ือควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาสามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน คอลเลคช่ันท่ี
ให้บริการใน TUDC และรายงานสถิติการใช้ TUDC 
 1. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
  จากการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเป็นบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายงานพัฒนา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 5 คน ตามหัวข้อในการประเมินประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเก่ียวกับการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของระบบเดิม 
CONTENTdm และระบบใหม่ TUDC โดยสรุปได้ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลสรุปการสัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ CONTENTdm TUDC 
ระบบการทํางาน “ทํางานบนโปรแกรม Project Client 

ซ่ึงทํางานท่ีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
ตนเองเท่านั้น” (บรรณารักษ์ 1) 

“ ทํ า ง าน ผ่ าน เบร า ว์ เ ซอ ร์บน ระ บบ
อินเทอร์เน็ตสามารถทํางานได้ทุกท่ีทุก
เวลา” (บรรณารักษ์ 4) 

การตั้งค่าของระบบ “ต้องต้ังค่าหลายขั้นตอน เช่น การใส่  
ลิงก์เซิร์ฟเวอร์ การเข้าสู่ระบบโดยต้ังค่า
สําหรับการเปิดใช้ค ร้ังแรกเท่านั้น” 
(บรรณารักษ์ 5) 

“ไม่ต้องต้ังค่าการใช้ แต่ต้องเข้าสู่ระบบทุก
คร้ังก่อนใช้งาน” (บรรณารักษ์ 2) 

การเตรียมไฟล์
ดิจิทัล 

“ลดขนาดไฟล์ ใส่ลายน้ํา และบันทึก
ไฟล์ เ ป็ น  PDF/A แล ะ เ ต รี ยม ปก ” 
(บรรณารักษ์ 3) 

“ลดขั้นตอนการใส่ลายน้ําในบางคอล
เลคชั่น” (บรรณารักษ์ 1) และ “ไม่ต้อง
เตรียมปก” (บรรณารักษ์ 3) 

การสร้างทางเข้าถึง
ไฟล์ดิจิทัล 
 

“ ต้อง ฝัง เมตาดาตาในไฟล์ ดิจิ ทัล” 
(บรรณารักษ์ 3) 

“ไม่ต้องฝังเมตาดาตาในไฟล์ ระบบจัดการ
นําข้อมูลเมตาดาตาบันทึกเข้าสู่ดิจิทัลไฟล์
ให้อัตโนมัติ” (บรรณารักษ์ 3) 

การนําเข้า - “แปลงไฟล์เทลมเพลตเอ็กซ์เซลให้อยู่
ในรูปแบบ text : Tab delimeted และ 
encoding เป็น UTF-8” (บรรณารักษ์ 
5) 
- “ไม่มีปัญหาเร่ืองการนําเข้าข้อมูลเป็น
จํานวนมาก” (บรรณารักษ์ 4) 

-“คัดลอกข้อมูลจากเทลมเพลตเอ็กซ์เซล
และวางในตารางแต่ละคอลเลคชั่นใน
ระบบได้เลย” (บรรณารักษ์ 4) 
- “ระบบแจ้งเตือนหากใส่ข้อมูลเมตาดาตา
ไม่ครบตามท่ีกําหนดไว้และการนําเข้าไฟล์
ไม่ตรงกัน” (บรรณารักษ์ 2) 
- “หากนําเข้าข้อมูลเป็นจํานวนมากยังมี
ปัญหาระบบค้าง” (บรรณารักษ์ 4) 

การตรวจสอบข้อมลู
ก่อนเผยแพร ่

“เช็ คการลงรายการในแบบฟอร์ม
กระดาษซ่ึงตรวจสอบก่อนให้บริการ” 

(บรรณารักษ์ 3) 

“ตรวจสอบในระบบก่อนคลิกเผยแพร่ ซ่ึง
ลดการใช้กระดาษ” (บรรณารักษ์ 3) 

การเผยแพร ่ “หัวหน้าต้อง Approve และ index ซ่ึง
รายการจะเผยแพร่ขึ้นระบบได้ 6 โมง
เย็นของทุกวัน” (บรรณารักษ์ 4) 

“กดยืนยันเผยแพร่ขึ้นระบบได้ทันที 
และผู้ใช้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้
เลย” (บรรณารักษ์ 1) 

การแก้ไขข้อมลู “แก้ไขข้อมูลได้ทีละรายการ และแก้ไข
หลั งจ าก เผยแพ ร่แล้ ว ทัน ที ไม่ ไ ด้” 
(บรรณารักษ์ 1) 

“สามารถแก้ไขทีละรายการและแก้ไข
ข้อมูลเป็นกลุ่มได้ ซ่ึงขั้นตอนการแก้ไข
สามารถทําได้ระหว่างการนําเข้าจนถึง
เผยแพร่” (บรรณารักษ์ 5) 
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หัวข้อ CONTENTdm TUDC 

การส่งออกข้อมูล “ส่งออกข้อมูลท้ังคอลเลคชั่น ซ่ึงจะได้
ตามจํานวนทรัพยากรท่ีมีในคอลเลคชั่น
ท้ังหมด” (บรรณารักษ์ 5) 

“มีตัวเลือกสร้างขอบเขตของกลุ่มข้อมูล 
โดยแยกตามคอลเลคชั่น คนจัดทํา และ
สถานะของไฟล์ โดยผลจากการส่งออก
สามารถนําไปแก้ไขแบบหลายรายการได้” 
(บรรณารักษ์ 2) 

การตรวจทานการ
นําเข้าซํ้า 

“ ต้ อ งตรวจสอบ เอ ง ใน ระบบ ทีล ะ
รายการ” (บรรณารักษ์ 4) 

“ระบบตรวจทานความ ซํ้ า ซ้อนของ
รายการท่ีนํ าเข้าได้  หากพบซํ้าระบบ
จะแจ้งเตือน” (บรรณารักษ์ 2) 

ระบบควบคุม 
Authority  

“ไม่มีให้ตรวจสอบ” (บรรณารักษ์ 1) “มีระบบ Authority Control สามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้มีส่วนร่วม 
คําค้น และ หัวเร่ือง ทําให้ข้อมูลไม่กระจัด
กระจาย” (บรรณารักษ์ 3) 

  
 จากตารางสรุปการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน พบว่า  คุณสมบัติของระบบ TUDC ใน
เรื่องการทํางานบนเว็บเบราว์เซอร์ สามารถใช้งานออนไลน์จากคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านหรือโน้ตบุ๊กส่วนตัว ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานท่ีไหนก็ได้ และไม่เสียเวลาในการตั้งค่าโปรแกรมการใช้งาน โดยระบบ TUDC สามารถ
จัดการใส่ลายนํ้าให้อัตโนมัติกับคอลเลคช่ันท่ีต้องการและสามารถใส่เมตาดาตาให้ในไฟล์โดยอัตโนมัติ (Exif file) โดย
ผู้ปฏิบัติงานลดข้ันตอนการใส่ลายนํ้าและไม่ต้องสร้างทางเข้าถึงไฟล์ดิจิทัล  
 ในเรื่องการจัดการข้อมูลดิจิทัล ตั้งแต่การนําเข้า ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม คือ ไม่ต้องแปลงไฟล์    
เทลมเพลตให้ยุ่งยาก ระบบสามารถตรวจสอบการนําเข้าซํ้าซ้อนของรายการได้ และเพ่ิมเติม คือ มีระบบควบคุม 
Authority ทําให้ข้อมูลช่ือผู้แต่ง (Creator) ช่ือผู้มีส่วนร่วม (Contributor) คําค้น (Keyword) และหัวเรื่อง 
(Subject) ให้มีการใช้คําอย่างถูกต้อง ทําให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลได้บนระบบ ซ่ึงลดการใช้กระดาษเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนข้ันตอนเผยแพร่ สามารถเผยแพร่ข้ึนระบบ
ได้เลย ทําให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทันที ส่วนข้ันตอนแก้ไขและส่งออกข้อมูล ระบบสามารถจัดการให้
แก้ไขข้อมูลได้เลยตั้งแต่สถานะนําเข้าจนถึงรอตรวจสอบ และการส่งออกข้อมูลเป็นกลุ่ม ซ่ึงสามารถสร้างขอบเขต
ของกลุ่มข้อมูล โดยแยกตามคอลเลคช่ัน ตามวัน ตามผู้จัดทํา และตามสถานะของไฟล์ โดยผลจากการส่งออก
สามารถนําไปแก้ไขแบบหลายรายการได้ แต่ระบบ TUDC ยังพบปัญหาเรื่องระบบค้างในข้ันตอนนําเข้าข้อมูลเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานแก้ไขด้วยการทยอยนําเข้าได้  
 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของระบบ TUDC สามารถอํานวยความสะดวกให้กับการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดข้ันตอนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้
อย่างรวดเร็ว และปัญหาท่ีพบจะนําไปเป็นข้อปรับปรุงและแก้ไขในการพัฒนาระบบต่อไป 
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 2. คอลเลคชั่นท่ีให้บริการใน TUDC  
 TUDC เป็นระบบท่ีมีฟังก์ชันในการทํางานท่ีสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ทําให้ระบบสามารถรองรับข้อจํากัดของคอลเลคช่ันท่ีแตกต่างกันได้ เช่น Audio Book ให้
สิทธ์ิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรท่ีพิการทางการเห็นเท่าน้ัน ระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ในระดับกลุ่มได้ และ
ในคอลเลคช่ันงานวิจัย สกสว. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่านโปรโตคอล API ดึงข้อมูลมาจากต้นทาง ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประหยัดเวลาในการทํางานในเรื่องการลงข้อมูลเมตาดาตาและการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ ประหยัดพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บไฟล์ และผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น  
 TUDC มีการจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Rights Management) กําหนดให้มีลายนํ้าช่ือผู้ดาวน์
โหลด และวันเวลาท่ีไฟล์หมดอายุปรากฏบนเอกสาร ซ่ึงกําหนดให้คอลเลคช่ันท่ีเป็นทรัพยากรของหน่วยงาน
ภายนอกมีอายุไฟล์ 30 วัน เมื่อครบกําหนดจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้อีก เพ่ือป้องกันการนําไฟล์ไปใช้เชิงพาณิชย์ และ
เป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลดิจิทัล (Protection of digital content) ให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง (Access 
control) หรือทําซํ้า (Copy control) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บริหารจัดการนําเข้าข้อมูลดิจิทัลและเผยแพร่ทรัพยากร
ดิจิทัลใน TUDC ท่ีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์  
https://digital.library.tu.ac.th/ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562) เป็นคลังท่ีมีจํานวนทรัพยากรดิจิทัลกว่า 
94,000 รายการ ได้ให้บริการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้าใช้งานด้วยรหัสเดียวกับ TU Wi-Fi และประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าใช้งานฟรีโดยการสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่านอีเมล ซ่ึง TUDC สามารถเช่ือมต่อกับระบบสืบค้น
แบบบูรณาการ ( Integrated search) ท่ีหอสมุดฯ จัดหามาใช้งาน ได้แก่ ระบบ One Search ของบริ ษัท 
Ebscohost และระบบ WorldCat Local ของ OCLC ซ่ึงช่วยให้ข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบสามารถสืบค้นผ่านระบบ
ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติ โดยแต่ละคอลเลคช่ันมีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้ตามประเภทกลุ่มสมาชิกและการกําหนด
อายุของไฟล์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดสิทธ์ิการเข้าใช้ตามประเภทกลุ่มสมาชิกและอายุของไฟล์ดิจิทัลของคอลเลคช่ันใน TUDC 
 

สิทธิ์การเข้าใช้ตาม
ประเภทกลุ่มสมาชกิ 

อายุของไฟล์
ดิจิทัล 

คอลเลคชัน่ 

นักศึกษาพิการทางการเห็น ไม่กําหนด 1. Audio Book 

เฉพาะประชาคม
ธรรมศาสตร ์

30 วัน 2. Boonchoo Treethong Library Collection 

ไม่กําหนด 3. Past Examination Repository, Faculty of Law 

ประชาคมธรรมศาสตร ์
และประชาชนท่ัวไป 

30 วัน 4.The 2011 flood at TU 
5. ETDA Publications 
6. The Foundation for the Promotion of Social 
Sciences and Humanities 
7. Prof. Adul Wichiencharoen Archives 
8. Rare books 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

สิทธิ์การเข้าใช้ตาม
ประเภทกลุ่มสมาชกิ 

อายุของไฟล์
ดิจิทัล 

คอลเลคชัน่ 

9. Somdet Phra Nyanasamvara 
10. The Thai Democratization Center 
11. Thailand Science Research and Innovation 
12. Truth for Reconciliation Commission of Thailand 
(TRCT) Database 
13. Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection 

ไม่กําหนด 14. Court Judgment 
15. Puey Ungphakorn Archives 
16. Sanya Dharmasakti Library Collection 
17. Special project (Bachelor of Arts Program in 
Journalism and Mass Communication) 
18. Thammasat History Collection 
19. Thammasat University Research 
20. Thammasat University Textbooks 
21. Thammasat University Theses 

ประชาคมธรรมศาสตร์ 
และประชาชนท่ัวไป 
(เข้าใช้ด้วยเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

เช่ือมไปยัง
ฐานข้อมูล 

22. E-book Collection* 
23. E-Reference* 
24. ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies)* 

 
 3. รายงานสถิติการเข้าใช้ TUDC  จากการเปิดให้บริการ TUDC อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
สิงหาคม 2562 ได้แสดงผลรายงานสถิติการเข้าใช้งาน ได้แก่ จํานวนสมาชิกในการเข้าใช้ TUDC (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 
ตุลาคม 2562) และสถิติการเข้าชมและการดาวน์โหลดในเดือนสิงหาคมและกันยายนของ TUDC ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพสถิติการเข้าใช้ TUDC จากจํานวนสมาชิกและจํานวนการเข้าชมและดาวน์โหลด 

5021

3344

จํานวนสมาชิกการเข้าใช้ TUDC

สมาชิกภายใน

สมาชิกภายนอก

48069

87626

35997

63586

0

50000

100000

สงิหาคม กนัยายน

สถิติการเข้าชมและการดาวน์โหลดของ TUDC

จํานวนการเข้าชม จํานวนการดาวน์โหลด
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 จากจํานวนสมาชิกท่ีเข้าใช้ TUDC พบว่า มีสมาชิกท้ังภายในและภายนอกเข้าใช้รวมท้ังหมด 
8,365 คน ซ่ึงประชาคมธรรมศาสตร์มีการเข้าใช้ 5,021 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และประชาชนท่ัวไปมีการสมัคร
สมาชิกและเข้าใช้ 3,344 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จากจํานวนผู้เข้าใช้ท้ังหมด โดยสัดส่วนการเข้าใช้ของประชาคม
ธรรมศาสตร์ยังมีการเข้าใช้ TUDC ท่ีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนประชาคมท้ังหมดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึง
เห็นได้ว่าจําเป็นต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการเข้าใช้ท่ีมากข้ึน และจากสถิติการเข้าชมและการดาวน์
โหลดของ TUDC พบว่า การเปิดให้บริการคลังทรัพยากรดิจิทัล ใน 1 เดือน มียอดเข้าชมและดาวน์โหลดท่ีเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงในเดือนกันยายนมียอดเข้าชมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82 และยอดดาวน์โหลดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 76  
            ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้บริการ เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะใน
การใช้งาน เพ่ือนํามาปรับปรุงคลังทรัพยากรดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการต่อไป 
  2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาและให้บริการคลังทรัพยากรดิจิทัล เพ่ือทราบทิศทางและความแตกต่างของระบบต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึง
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ TUDC ต่อไป  
 การนําไปใช้ประโยชน์   
 1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถนําผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
ระบบไปปรับปรุงและพัฒนา TUDC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ สามารถนําผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรดิจิทัลของหน่วยงานของตัวเองได้ 
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