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บทคัดย่อ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซื้อหนังสือออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือให้อาจารย์ได้รับทราบอย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดหาหนังสือ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาจัดซื้อจนถึงขั้นตอนการออก
ให้บริการ นอกจากนี้ระบบยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการส่งบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดหาในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ไปยังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ที่มีการใช้งานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ห้องสมุดได้มีการใช้
งานระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ซึ่งผลการใช้งานระบบ พบว่า อาจารย์ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 และในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลด
ระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพื่อให้อาจารย์ได้รับเอกสารเร็วขึ้น โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็น
ภายใน 4 ชั่วโมง และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษในการส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ
ขั้นตอนการรอพิจารณาข้อมูล การดําเนินการสั่งซื้อ เตรียมออกให้บริการ และพร้อมให้บริการ รวมถึงการทํารายงาน
สรุปผลภาพรวมประจําปีงบประมาณ

คําสําคัญ: การจัดซื้อหนังสือ, การแจ้งผลการซื้อหนังสือ, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ABSTRACT
Thaksin University Library has developed “The Online Service System of Book
Acquisition Notification and Status Checking” for lecturers and librarians. The system allows the
lecturers to be notified and to check the status of book acquisition, requested by the lecturers,
from the purchasing process to the service providing process. Consequently, the system reduces
paper usage by sending the acquisition results, as in PDF format, to electronics document system
(e-Doc) of Thaksin University. Thaksin University Library has delivered this system service since
March 2019. As a result, the overall satisfaction score is at high level that the average score is 4.35
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Moreover, the new processes operated by the librarians can reduce total service time from 2 - 3
working days to within 4 hours. Hence, the librarians can receive the book acquisition results via eDoc faster. In addition, the system supports green library according to paper consumption reduction
from sending paper-based documents to the lecturers through 4 main processes: requested book
consideration, book acquisition, service delivery preparation and summary and annual expenditure
report.

Keyword: Book Acquisition, Acquisition Notification, Thaksin University Library
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนรู้
รวมทั้งให้บริการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่
ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการดําเนินงาน
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งของสํานักหอสมุด โดยมีหน้าที่หลักในการคัดเลือก
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงสอดคล้อง
กับหลั กสูต รการเรีย นการสอนของมหาวิทยาลัย และนโยบายของสํ านัก หอสมุ ด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ทรัพ ยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือที่เป็นทรัพยากรหลักของสํานักหอสมุด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดหาโดยการจัดซื้อ
ดังนั้น ขั้นตอนก่อ นได้ มาซึ่ง หนังสื อที่ใ ห้บริก ารจึง มีความสํา คัญไม่ น้อย เนื่อ งจากบรรณารัก ษ์จะต้ องติด ต่อกั บ
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด ดังนั้น บรรณารักษ์
งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงควรตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องได้รับคําแนะนําและความร่วมมือ
จากอาจารย์ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากที่สุด พร้อมทั้งการอํานวยความสะดวกในการแจ้งผลการดําเนินการจัดหาให้อาจารย์รับทราบเป็น
ระยะ เนื่องด้วยความต้องการของอาจารย์ที่ต้องการติดตามผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศว่าดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมา บรรณารักษ์จะแจ้งผลการจัดหาผ่านบันทึกข้อความและอีเมล รวมถึง
อาจารย์แต่ละท่าน สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยการ
ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ยังพบว่าอาจารย์หลายท่านไม่สามารถจํารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ อีกทั้งยังไม่
สามารถดูรายการหนังสือที่อาจารย์ท่านอื่นเสนอแนะได้
ด้วยเหตุนี้ สํานักหอสมุด จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยจะต้องทํา
การรวบรวมรายชื่ อหนัง สื อที่ มีอ าจารย์ เสนอแนะไว้ ทั้ง หมดแบบออนไลน์ และเพิ่ มช่ อ งทางของการให้บ ริก าร
นอกเหนือจากการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และผ่านทางอีเมล โดยการพัฒนาระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ออนไลน์ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถตรวจสอบผลการจั ด หา ตั้ ง แต่
กระบวนการพิจารณาจัดซื้อจนถึงขั้นตอนการออกให้บริการ เปรียบลักษณะคล้ายกับการติดตามการส่งสินค้าของ
ภาคธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามได้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบติดตาม (Tracking System) เพื่อใช้สําหรับ
ติดตามกระบวนการทํางาน ทําให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการดําเนินไปถึงส่วนใด

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

รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลําดับในการดําเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนําไปใช้ประเมินระยะเวลาที่
จะดําเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อ ๆ ไปอีกด้วย (Longdo Dict, ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ ในการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และการส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณให้อาจารย์ จากเดิมที่ส่งในรูปแบบของกระดาษ จึงได้นําระบบนี้เข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถส่งข้อมูลให้อาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการนําระบบลีน (Lean) มาช่วยในการ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านการกําจัดความสูญเปล่า และการลดช่วงเวลาต่าง ๆ ให้รวดเร็วโดยใช้เวลา
น้อยที่สุด (สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560, น. 18-19) เพื่อให้อาจารย์ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการได้รับ
เอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อหนังสือด้วยระบบ
ออนไลน์
2. เพื่อลดปริมาณกระดาษ และประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

1. การศึกษาข้อมูล
1.1) ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
1.2 ศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- พฤติกรรมผู้ใช้
- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การวิเคราะห์และพัฒนา
2.1) เปรียบเทียบขั้นตอน
เดิมและขั้นตอนใหม่
2.2 ปรับปรุงกระบวนการ
ระบบใหม่ โดยวิธีการ KM

3. การนําไปใช้ประโยชน์
3.1) ระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการ
จัดซื้อหนังสือออนไลน์

4. วิเคราะห์และประเมินผล
4.1) กลุ่มผู้ใช้
4.2) บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์
จากภาพที่ 1 แสดงขั้น ตอนและวิธีการดําเนิ นการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
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1) ขั้น ตอนการศึกษาข้อมู ล มีการศึกษาข้อมูล สําคัญ 2 ด้า น คือ 1.1) ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะ และการสุ่มแจกแบบสอบถาม
อาจารย์ 1.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลง และด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การวิเคราะห์และพัฒนา มี 2 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบขั้นตอนเดิมและขั้นตอนใหม่ของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อ
หนังสือออนไลน์
วิธีการแจ้งผล (เดิม)
1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางอีเมล

วิธีการแจ้งผล (ใหม่)
1. การแจ้ ง ผลการจั ด หาหนั ง สื อ ผ่ า นระบบ
ออนไลน์
2.การแจ้ ง ผลการจั ด หาหนั ง สื อ ทางบั น ทึ ก 2. การแจ้ ง ผลการจั ด หาหนั ง สื อ ทางบั น ทึ ก
ข้อความ (กระดาษ)
ข้อความในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบสารบรรณอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (e-Doc) ของ
มหาวิทยาลัย
3. รายงานสรุ ป ผลประจํ า ปี ง บประมาณ โดย 3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดยดึง
รวบรวมรายชื่อของอาจารย์ที่เสนอแนะจากไฟล์ ข้อ มู ล จากระบบบริ ก ารแจ้ ง กลับ ฯ และส่ งให้
Excel และส่งให้อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ
อาจารย์ทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF

2.1) การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการเดิม โดยกระบวนการเดิมมีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือทางอีเมลและทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) รวมทั้งการแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดยจะต้อง
รวบรวมรายชื่อของอาจารย์ที่เสนอแนะจากไฟล์ Excel ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานาน หลังจากนั้นดําเนินการจัดส่งให้
อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า และการสิ้นเปลืองกระดาษ
2.2) การปรับปรุงกระบวนการระบบใหม่ ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการเดิม ได้นํามาสู่
การปรึ ก ษาหารื อ ของบรรณารั ก ษ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและนั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ โดยร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการ KM สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือ
ออนไลน์ แสดงดังรูป
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ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Doc)

ระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการ
จัดซื้อหนังสือออนไลน์
บรรณารักษ์

อาจารย์

ฐานข้อมูลของการ
จัดหาหนังสือ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์
จากภาพที่แสดงกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือ
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ คือ 2.2.1) บรรณารักษ์งานจัดหา ทําหน้าที่ใส่ข้อมูลรายชื่อหนังสือที่
อาจารย์เสนอแนะลงในระบบ และเปลี่ยนสถานะเพื่อแจ้งผลการจัดหาให้อาจารย์ทราบ 2.2.2) อาจารย์ คือ ผู้
เสนอแนะหนังสือและผู้ใช้งานในตัวระบบในการตรวจสอบสถานะ 2.2.3) ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ คือ ระบบที่บรรณารักษ์งานจัดหาและอาจารย์ใช้งานเกี่ยวกับการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือ และ 2.2.4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Doc) คือ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใช้สําหรับ
เจ้าหน้าที่ในการแจ้งผลการจัดหาที่ได้รับจากตัวระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือ
ออนไลน์ เพื่อแจ้งผ่านระบบ e-Doc ให้กับอาจารย์
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ ได้รับการพัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP และ JQuery รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หลังจากพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ได้มีการทดลองใช้
งานระบบ และปรับปรุงระบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานระบบจริงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
3) การนําระบบไปใช้ ประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ บรรณารักษ์งานจัดหา อาจารย์
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ และระบบ e-Doc โดยมีระบบขั้นตอนหลัก
ของการดําเนินงาน ดังนี้
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อาจารย์

บรรณารักษ์งานจัดหา

ระบบบริการแจ้งกลับฯ

1) ใส่ข้อมูล
อาจารย์และ
รายขื่อหนังสือ
ที่เสนอแนะ

e-Doc

2) ส่งบันทึก
ข้อความ
แจ้งผลการ
จัดหา

3) ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อ 5 สถานะ

4) รับทราบผลการจัดซื้อ

6) แจ้งรายงาน
สรุปผล
ประจําปี
งบประมาณ

5) เรียกดู
รายงาน
สรุปผล
ประจําปี
งบประมาณ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการใช้งานระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มใช้ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซื้อหนังสือออนไลน์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบ แสดงดังแผนภาพที่ 3
3.1) บรรณารักษ์จัดเตรียมข้อมูลและคีย์ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ รายการหนังสือที่อาจารย์
เสนอแนะลงในระบบ พร้อมทั้งเลือกสถานะของหนังสือแต่ละรายการ โดยเมื่อมีความคืบหน้าในการจัดซื้อหนังสือ
(จัดซื้อหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) บรรณารักษ์ก็จะเปลี่ยนสถานะของหนังสือ ซึ่งมี 5 สถานะ คือ รอ
พิจารณา ดําเนินการจัดซื้อ เตรียมออกให้บริการ พร้อมให้บริการ และไม่จัดซื้อ ซึ่งบรรณารักษ์จะเลือกระบุเหตุผล 4
ข้อ ในการที่ไม่จัดซื้อ คือ ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป ไม่มีจําหน่าย รายการเสนอซ้ํา และมีให้บริการแล้ว
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ภาพที่ 4 การใส่ข้อมูลลงในระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ และการแสดงผล
สถานะของการจัดหาหนังสือ
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3.2) จัดทําและส่งบันทึกข้อความแจ้งสถานะการจัดซื้อหนังสือให้อาจารย์ทราบในแต่ละ
ขั้นตอน โดยบรรณารักษ์เลือกรายชื่ออาจารย์แต่ละท่าน แล้วระบบก็จะแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่อาจารย์
เสนอแนะ จากนั้นบันทึกไฟล์ “บันทึกข้อความ” ในรูปแบบ PDF (แสดงดังรูปที่ 5) เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ดําเนินการส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์แต่ละท่านเปิดดูบันทึก
ข้อความดังกล่าวผ่านระบบ e-Doc ซึ่งจะช่วยประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่ายด้วย

ภาพที่ 5 บันทึกข้อความ
3.3) เรียกดูสรุปรายงานการเสนอแนะหนังสือประจําปีงบประมาณเพื่อส่งสรุปรายชื่อ
หนังสือที่เสนอแนะทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณให้อาจารย์ทราบ โดยสามารถพิมพ์เป็นกระดาษแล้วส่งแนบพร้อม
กับบันทึกข้อความปะหน้า หรือสามารถส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลให้อาจารย์แต่ละท่านได้
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ภาพที่ 6 รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ
4) วิเคราะห์และประเมินผล บรรณารักษ์แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบให้อาจารย์ทราบ และ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน โดยสํานักหอสมุด ได้รับข้อมูลการเสนอแนะรายชื่อจากอาจารย์ 98 คน ใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ มีจํานวนทั้งสิ้น 531 รายการ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทดลองใช้งานระบบ และทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งาน ซึ่งผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ใช้งาน จํานวน 52 คน พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ในทุกเวลา สถานที่ และทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ (ทิพวรรณ สุขรวย และจิตราภรณ์ ชัยมณี, 2561, น. 166)
ในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ในการนําระบบมาใช้เพื่อแจ้งสถานะการจัดซื้อในแต่ละ
ขั้นตอนของการแจ้งผลการดําเนินงาน ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการได้รับรายชื่อ ขั้นตอนการดําเนินการสั่งซื้อ
ขั้น ตอนการเตรี ย มออกให้ บ ริ ก าร และขั้ น ตอนพร้ อ มให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง การรายงานสรุ ป ผลภาพรวมประจํ า ปี
งบประมาณ สามารถลดขั้นตอนการดําเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
4.1) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ราคา 0.25 บาท/แผ่น เมื่อส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์
ทั้งหมด 98 คน ๆ ละ 4 ครั้ง (4 ขั้นตอน) จะต้องใช้กระดาษ A4 392 แผ่น และเมื่อส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณ 1 ครั้ง ทั้งหมด 98 คน จะต้องใช้กระดาษ A4 อีก 98 แผ่น รวมที่จะต้องใช้กระดาษ A4 ทั้งสิ้น
จํานวน 490 แผ่น คิดเป็นเงิน 122.50 บาท
4.2) ลดระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้รับ (อาจารย์) ได้รับ
เอกสารได้เร็วขึ้น โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็นภายใน 4 ชั่วโมง
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จากการที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาใช้เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากขึ้น ได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูลเพิ่มขึ้น สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ที่ต้องการใช้บริการที่
อํานวยความสะดวกมากขึ้น โดยใช้เวลาที่น้อยลง รวมไปถึงมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
อภิปรายผล
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งอํานวยความสะดวกผู้ใช้บริการ (อาจารย์) และผู้ปฏิบัติงาน ระบบบริการแจ้งกลับฯ
สามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ทําให้มีการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้งกลับให้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาบูรณาการกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ซึ่งอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการใช้งานอยู่แล้ว ทําให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จึงนับว่าเป็นการแจ้งผลการจัดหาหนังสือในช่องทางที่เป็นทางการ เมื่อพิจารณาในบริบทของผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติ ระบบบริการแจ้งกลับฯ ช่วยให้เกิดประโยชน์อื่น ดังต่อไปนี้
1) ด้านผู้ใช้บริการ ระบบนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการจัดซื้อ
หนังสือ นอกเหนือจากเดิมที่มีการแจ้งผลผ่านทางอีเมล และทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) ระบบนี้ช่วยให้อาจารย์
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซื้อหนังสือได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนใด รวมทั้งอาจารย์แต่ละท่าน
สามารถทราบรายชื่อหนังสือที่อาจารย์ท่านอื่น ๆ เสนอแนะด้วย ช่วยลดการเสนอแนะหนังสือซ้ําซ้อน
2. ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําบันทึกข้อความ
การแจ้งสถานะการจัดซื้อหนังสือ และจัดทําสรุปรายงานผลการจัดซื้อหนังสือประจําปีงบประมาณ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น และประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) มากขึ้น นอกจากนี้ มีการจัดเก็บข้อมูล
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ข้อเสนอแนะ
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Fair) สามารถใส่ข้อมูลรายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อในระบบโดยตรง เพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นอกจากนี้ในส่วนของการแจ้งผลกลับหาอาจารย์ อาจเพิ่มให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
การนําไปใช้ประโยชน์
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หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบบันทึกข้อความไฟล์ PDF จํานวน 392 ฉบับ
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