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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ห้องสมุดได้บันทึก
เรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามในการจัดเก็บ
ภาพถ่ายเพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการดําเนินงานของห้องสมุดแบบเดิมไม่มีความคล่องตัวในการทํางานและการ
เรียกใช้งาน การจัดเก็บภาพถ่ายมีอยู่กระจัดกระจาย มีหน่วยงานจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน ภาพถ่ายไม่มีการจําแนก 
หมวดหมู่ หรือให้คําสําคัญ หรือบรรยายเรื่องราวให้เป็นระบบ ทําให้ผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย 
ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่าการปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่าย ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่าย
ของห้องสมุด มสธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ีสามารถจัดการนําภาพถ่ายและการ
กําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่ายด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผล
การค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการ  

 
คําสําคัญ: การจัดการภาพถ่าย, ห้องสมุด มสธ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, STOU Library provided the library 
and information services since the Sukhothai Thammathirat Open University had been established 
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in 1978.  For over 40 years, the Library recorded various activities via pictures covering the missions 
of the Library both in house and in collaboration with the universities for servicing academics to 
the society and library network through the country.  However, the former management of STOU 
Library’s Pictures, which was an evidence of the library operations, was not flexible and accessible.  
The picture storage was scattered and duplicated.   These pictures were not classified, put the 
keywords, or described systematically.   Therefore, the users took much time for receiving theses 
pictures.  The Working Group agreed that it should be improved the working procedures for efficient 
storage and retrieval with Microsoft Access.   This program could manage the imported pictures, 
give their descriptions, classify these pictures, be retrieved by keyword, and display these pictures, 
according to the user needs.  

 
Keyword: Photos Management, STOU library, Sukhothai Thammathirat Open University 

 
บทนํา 
 สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีน้ัน ห้องสมุดได้
บันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการบริการ วิชาการแก่สั งคม ตลอดจนมีส่ วนร่ วม กับเครือ ข่ายห้องสมุด ท่ัวประเทศ                        
ภาพถ่ายกิจกรรมเหล่าน้ีจึงเป็นสื่อท่ีมีคุณค่า สามารถบอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดผ่านกิจกรรมท่ีห้องสมุดจัดข้ึน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ห้องสมุดนํามาใช้งานภายหลัง  อย่างไรก็ตาม การนําภาพถ่ายมาใช้งานระยะแรก ๆ            
มีความง่ายและสะดวก เน่ืองจากมีภาพถ่ายจํานวนไม่มากนัก แต่ระยะต่อมาภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด           
มีปริมาณมากข้ึน ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บแทนระบบจัดเก็บเดิมท่ีเป็นกระดาษ              
ให้อยู่ในรูปซีดีรอมและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการจัดการภาพถ่ายในระหว่างน้ียังไม่ได้มีการแยกหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบท้ังในส่วนเน้ือหาและสถานท่ีจัดเก็บ ทําให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้ภาพถ่ายท่ีต้องค้นหาภาพถ่ายหลายท่ี            
ท่ีมีความซํ้าซ้อนกัน รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด ไม่สามารถให้บริการภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาดังกล่าว คณะทํางานเห็นว่าระบบการจัดเก็บภาพถ่ายเดิม ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทํางานและการเรียกใช้งาน โดยผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาพถ่ายจะเสียเวลาในการค้นหาภาพถ่าย 
สิ้นเปลืองพ้ืนท่ีจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน และผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่า               
การปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่ายให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ี
สามารถจัดการนําภาพถ่ายและการกําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่าย
ด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผลการค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการได้ เพ่ือตอบสนองการนําไปใช้งานของ
ห้องสมุดและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ของห้องสมุดท่ีให้บริการ ผ่านภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเปรียบเสมือนคลังเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีห้องสมุด มสธ.             
ได้ดําเนินงานตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการจัดการภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนได้อย่างเป็นระบบและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะทํางานได้มอบหมายให้ผู้ทํางานไปสํารวจและสอบถามผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดบางส่วน
เก่ียวกับภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาพประกอบหนังสือ              
บนเว็บไซต์ห้องสมุด หรือเป็นภาพถ่ายอัดสําเนารูปแบบกระดาษ รวมท้ังคณะทํางานได้ศึกษาการจัดการภาพถ่าย
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทํางานข้ันต่อไป 

 2. วิเคราะห์งาน 
 คณะทํางาน พบว่า มีภาพถ่ายเกิดข้ึนจํานวนมากในแต่ละกิจกรรม และอยู่กระจัดกระจาย 
บางครั้งอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับมอบหมายให้ถ่ายภาพ บางครั้งไม่มีการส่งมอบภาพ ทําให้ภาพถ่ายกิจกรรม 
บางอย่างสูญหายไป หรือแม้แต่การเสื่อมสภาพของตัวภาพถ่ายเอง จากวิธีการจัดเก็บ พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ วิธีการให้
หมวดหมู่เอง ทําให้ยากต่อการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบจากอัลบ้ัมรูปต่าง ๆ ท่ีได้จัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายท่ี
บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บท่ีหลากหลาย ทําให้ต้องใช้เวลามากข้ึนในการเรียกใช้งาน
ภาพกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ของห้องสมุด 

 3. ออกแบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
Microsoft Access (ธวัชชัย จําลอง, 2556) ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการ ดังน้ี 
      3.1 การวางแผน จากการศึกษาและวิเคราะห์งานข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้ 
โดยกําหนดกรอบการทํางานด้านการจัดเก็บ การแบ่งโครงสร้าง และการค้นคืนภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด มสธ. 
      3.2 การมอบหมายงาน ให้คณะทํางานดําเนินงานตามกรอบท่ีกําหนด คือ 
  3.2.1 การรวบรวม ติดตาม และศึกษาภาพถ่ายกิจกรรมท้ังหมดของห้องสมุดทุกแหล่ง 
ข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2521 - ปัจจุบัน ได้จํานวน 10,000 ภาพ 
  3.2.2 การคัดเลือกภาพถ่ายและการเตรียมภาพถ่าย 
   1) การคัดเลือกภาพถ่าย โดยเลือกภาพถ่ายท่ีสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาด มีความชัดเจน 
ไม่ซ้ํา มีเน้ือหาบรรยาย และระบุวันเดือนปีของเหตุการณ์ในภาพถ่ายน้ัน ได้ภาพถ่าย จํานวน 3,000 ภาพ 
   2) การเตรียมภาพถ่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นภาพบนกระดาษ        
อัดรูปจะนําไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG กําหนดขนาดภาพ ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย และ 
2) ภาพถ่ายท่ีเป็นไฟล์อยู่แล้วนํามากําหนดขนาดภาพถ่าย ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย  
   3) กําหนดหมวดหมู่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การแบ่งกลุ่มภาพตามโครงสร้าง 
ในระยะแรกจะแบ่งหมวดหมู่ภาพกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาการ ได้แก่ ผู้บริหาร 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด และผลงานทางวิชาการ 2) ด้านความร่วมมือหน่วยงานภายใน
และภายนอก ได้แก่ กิจกรรมภายในห้องสมุด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปริญญาบัตร กิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการจัดการความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ส่วนกิจกรรมภายนอกห้องสมุด
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เป็นภาพความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ 3) ด้านสังคมและชุมชน ได้แก่  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น (2) การกําหนดคําค้นเพ่ือการเข้าถึงภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด โดยสามารถสรุปข้ันตอน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสร้างฐานข้อมูลการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
 
 
 
 

คัดเลือกภาพถ่าย

กําหนดหมวดหมู่                     

และรายละเอียดภาพถ่าย

จําแนกประเภทภาพถ่าย

กําหนดคําค้นหาภาพถ่าย

การนําภาพ                                         

และรายละเอียดจัดเก็บในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล                       

การจัดการภาพถ่าย

รวบรวม ติดตาม 

และศึกษาภาพถ่าย

การค้นคืน                         

และรายละเอียดภาพถ่าย



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

 

      3.3 การประสานงานและติดตามการทํางาน โดยมีการประชุมและรายงานผลการทํางาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน พบว่า          
เมื่อจําแนกภาพถ่ายเพ่ือนําไปจัดเก็บและค้นคืนในระบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. ทําให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคของการใช้วิธีการแบบเดิมในการปฏิบัติงาน (บัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์,  2547) ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบการจัดการภาพถ่ายแบบเดิมและรูปแบบการจัดการภาพถ่ายใหม่ 
 

กิจกรรม 
การปฏิบัติงาน 

เดิม ใหม่ 
1. บันทึกรวบรวมภาพถ่ายในแต่ละ   
    กิจกรรมของห้องสมุด 

- เก็บในรูปแบบอัลบ้ัม 
- เก็บในรูปแบบไฟล์ 
- ไม่มีหลักการตั้งช่ือ 
- ไม่มีการเขียนคําบรรยายภาพ 

- การตั้งช่ือไฟล์และการจัดเก็บ 
- สามารถปรับปรุงภาพให้มีคุณภาพ  
  มีความคมชัด สามารถลบรอย 
  ต่างๆ ทําให้ภาพมีความสมบูรณ์ 

  - นําภาพถ่ายท้ังหมดท่ีผ่านการ 
  จัดเตรียมไว้มาจัดเก็บท่ีเดียวกัน   

2. การค้นหาภาพถ่าย - เสียเวลาในการค้นหาจากการเก็บ 
  หลายท่ี 
- ไม่มีทะเบียนในการลงรายการ 
  ว่าหน่วยงานไหนเก็บภาพไว้ 
- ไม่สามารถกําหนดคําค้นหา 
  ภาพถ่ายได้ 

- ค้นคืนภาพจากคําค้นได้ เรียกดู  
  และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วจาก 
  จุดเดียว 
- มีระบบสํารองข้อมูลในการจัดเก็บ 
  ภาพ 

3. ระบบการควบคุมภาพ - ตรวจสอบภาพถ่ายจากแหล่ง 
  ท่ีจัดเก็บ 

- ตรวจสอบแหล่งภาพได้  
  ณ จุดเดียว 

4. การจัดการภาพถ่าย จําแนก 
   ตามโครงสร้าง 
    4.1 ด้านพัฒนาการ 
    4.2 ด้านความร่วมมือ 
         หน่วยงานภายในและ 
         ภายนอก 
    4.3 ด้านสังคมและชุมชน 

- ไม่สามารถดึงภาพถ่ายมาแบ่งกลุ่ม 
  ตามโครงสร้างได้ 

- จําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างได้  
  และสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย 
  แต่ละภาพถ่ายได้ 

5. จัดเก็บข้อมูล - จัดเก็บตามวันกิจกรรมน้ัน ๆ - เก็บในฐานข้อมูล 

       
  3.4 การควบคุมและตรวจสอบผลการใช้โปรแกรม เพ่ือให้กระบวนการจัดการภาพถ่าย
กิจกรรมของห้องสมุด มสธ. บรรลุเป้าหมาย โดยโปรแกรมการทํางานสามารถแสดงผลตามโครงสร้างข้อมูลแบบ            
ตาราง (Table) มีมุมมองการออกแบบ (Design View) โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ช่ือเขตข้อมูล 
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(Field Name) 2) ชนิดข้อมูล (Field Type) 3) คําอธิบาย (Description) 4) คุณสมบัติ เขตข้อมูล (Field 
Properties) สําหรับการบันทึกรายการ Metadata จะบันทึกมุมมอง Datasheet และการแสดงผลออกแบบในรูป
เมนู ประกอบด้วย 1) เมนูการเพ่ิมลดข้อมูล 2) การแก้ไขข้อมูล 3) การนําภาพถ่ายเข้า 4) การค้นหา และ 5) การ
รายงาน ดังตัวอย่างภาพท่ีปรากฏ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการทํางานโดยการเพ่ิม การแก้ไข และการบันทึกข้อมูลในคลังภาพห้องสมุด มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 หน้าเพจคลังภาพห้องสมดุ มสธ. แบ่งตามโครงสร้างการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างภาพถ่ายจําแนกตามโครงสรา้งการจัดการกลุม่ผู้บรหิารห้องสมดุ มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านความร่วมมือ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านสังคมชุมชน 
 
      3.5 การประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
      คณะทํางานได้ให้ผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. จํานวน 6 คน 
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา หัวหน้าหน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าหน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ นายช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ และบรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ประเมินโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และการทดสอบการใช้โปรแกรมในเชิงประจักษ์ ด้านการใช้งานเชิงคุณภาพ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในภาพรวมระดับดีมากท่ีสุด คือ ด้านการเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายและ
รวดเร็ว การนําข้อมูลเข้าในระบบทําได้ง่ายและสะดวก ความปลอดภัยของข้อมูลและการสํารองข้อมูล (สิทธิศักดิ์ 
สายเงิน, 2559) และด้านโครงสร้างการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านการจัดการข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
 ผลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดได้ดีท้ัง
การนําข้อมูลเข้า-ออก การเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกําหนดหมวดหมู่ และการใช้งานท่ีง่ายและรวดเร็ว 
เน่ืองจากคณะทํางานได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และจากการศึกษาการจัดการภาพถ่ายของหน่วยงานอ่ืน ๆ พบว่า มี
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ คือ โปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับ
จัดเก็บภาพ มีความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ โปรแกรมมีลําดับการทํางานท่ีชัดเจนและใช้งานง่าย 
ผู้พัฒนาได้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมโปรแกรมน้ีอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ทําให้เข้าใจระบบการทํางานของ
โปรแกรมและสามารถจัดการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนคณะทํางานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการภาพถ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (สุจิตรา อดุลย์เกษม และวรัฐา นพพรเจริญกุล, 2560; 
อรรถกร เก่งพล, 2555) โดยมีการจําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างท่ีกําหนดตามประสบการณ์การทํางานในห้องสมุดท่ี
ช่วยให้ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ 
  2. ด้านพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและผู้ใช้บริการระบบการจัดการภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพ 
พบว่า 1) ระบบช่วยประหยัดทรัพยากรพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ และลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 2) ระบบช่วยรักษาความ
คงสภาพของข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในระบบเครือข่าย ทําให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจระดับดีมากท่ีสุด เพราะโปรแกรมน้ีจะช่วยจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมี
ปริมาณมาก ช่วยลดกระบวนการทํางานเดิมและสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

    1.1 หากหน่วยงานต้องการนําเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานและลิขสิทธ์ิภาพถ่าย ควรใส่ 
ลายนํ้า เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของภาพถ่าย หรือเขียนข้อความไว้ด้านล่างเว็บไซต์ว่าภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ
หน่วยงาน มิให้มีการละเมิด 

    1.2 ควรศึกษาขอบเขตภาพถ่ายท่ีมีอยู่ท้ังหมด แล้วกําหนดหมวดหมู่ให้ครอบคลุมกิจกรรม 
ท้ังหมดของห้องสมุดตามความเหมาะสม เพ่ือความสะดวกและเข้าใจตรงกันของผู้ใช้บริการในการนําไปใช้งาน 

2. การนําไปใช้ประโยชน์ 
    2.1 สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น การจัดการระบบกิจกรรม

ห้องสมุด การพัฒนาเว็บไซต์จดหมายเหตุห้องสมุด การพัฒนาระบบทะเบียนภาพถ่าย นิทรรศการออนไลน์ และ
พัฒนาสื่อ 360 องศา ในรูปแบบวัตถุเสมือนจริงประกอบคําบรรยายหรือให้ความรู้ เป็นต้น     

    2.2 ต้นแบบระบบจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพถ่าย สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นงาน 
ท่ีเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับภาพถ่ายได้เต็มรูปแบบ คือ ผู้เข้าใช้คลังภาพถ่าย สามารถท่ีจะเพ่ิมเติมความรู้ของตนเอง  
เข้าไปในส่วนของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมได้ หรือต้องการเสริมความรู้เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน อาจให้ผู้ใช้ได้มีพ้ืนท่ีสามารถ           
อัปโหลดภาพถ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับภาพถ่าย ในกรณีท่ีคลังภาพถ่ายเดิมยังขาดภาพถ่ายในชุดน้ันอยู่ 
ส่งเสริมให้คลังภาพภาพถ่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
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