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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการแจ้งผลการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ได้รับทราบอย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดหาหนังสือ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออก
ให้บริการ นอกจากน้ีระบบยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการส่งบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดหาในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ไปยังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ท่ีมีการใช้งานในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ห้องสมุดได้มีการใช้
งานระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงผลการใช้งานระบบ พบว่า อาจารย์ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 และในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน ลด
ระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้อาจารย์ได้รับเอกสารเร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็น
ภายใน 4 ช่ัวโมง และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษในการส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์ท้ังหมด 4 ครั้ง คือ 
ข้ันตอนการรอพิจารณาข้อมูล การดําเนินการสั่งซ้ือ เตรียมออกให้บริการ และพร้อมให้บริการ รวมถึงการทํารายงาน
สรุปผลภาพรวมประจําปีงบประมาณ  

 
คําสําคัญ: การจัดซ้ือหนังสือ, การแจ้งผลการซ้ือหนังสือ, 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 



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

 

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 e-
Doc 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 เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวมท้ังให้บริการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงการดําเนินงาน
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานท่ีสําคัญงานหน่ึงของสํานักหอสมุด โดยมีหน้าท่ีหลักในการคัดเลือก 
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและนโยบายของสํานักหอสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือท่ีเป็นทรัพยากรหลักของสํานักหอสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดหาโดยการจัดซ้ือ 
ดังน้ัน ข้ันตอนก่อนได้มาซ่ึงหนังสือท่ีให้บริการจึงมีความสําคัญไม่น้อย เน่ืองจากบรรณารักษ์จะต้องติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด ดังน้ัน บรรณารักษ์
งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงควรตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับคําแนะนําและความร่วมมือ
จากอาจารย์ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด พร้อมท้ังการอํานวยความสะดวกในการแจ้งผลการดําเนินการจัดหาให้อาจารย์รับทราบเป็น
ระยะ เน่ืองด้วยความต้องการของอาจารย์ท่ีต้องการติดตามผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศว่าดําเนินการไปถึง
ข้ันตอนใดแล้ว ซ่ึงการดําเนินการท่ีผ่านมา บรรณารักษ์จะแจ้งผลการจัดหาผ่านบันทึกข้อความและอีเมล รวมถึง
อาจารย์แต่ละท่าน สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง  โดยการ
ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ยังพบว่าอาจารย์หลายท่านไม่สามารถจํารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ อีกท้ังยังไม่
สามารถดูรายการหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืนเสนอแนะได้    
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยจะต้องทํา
การรวบรวมรายช่ือหนังสือท่ีมีอาจารย์เสนอแนะไว้ท้ังหมดแบบออนไลน์ และเพ่ิมช่องทางของการให้บริการ
นอกเหนือจากการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และผ่านทางอีเมล โดยการพัฒนาระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการจัดหา ตั้งแต่
กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออกให้บริการ เปรียบลักษณะคล้ายกับการติดตามการส่งสินค้าของ
ภาคธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดตามได้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบติดตาม (Tracking System) เพ่ือใช้สําหรับ
ติดตามกระบวนการทํางาน ทําให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในข้ันต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการดําเนินไปถึงส่วนใด 
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รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลําดับในการดําเนินการ นอกจากน้ันข้อมูลท่ีได้ยังสามารถนําไปใช้ประเมินระยะเวลาท่ี
จะดําเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ท่ีจะเป็นไปได้ในข้ันต่อ ๆ ไปอีกด้วย (Longdo Dict, ม.ป.ป.)  
 นอกจากน้ี ในการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และการส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณให้อาจารย์ จากเดิมท่ีส่งในรูปแบบของกระดาษ จึงได้นําระบบน้ีเข้ามาเพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบไฟล์ PDF ท่ีสามารถส่งข้อมูลให้อาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการนําระบบลีน (Lean) มาช่วยในการ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านการกําจัดความสูญเปล่า และการลดช่วงเวลาต่าง ๆ ให้รวดเร็วโดยใช้เวลา
น้อยท่ีสุด (สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560, น. 18-19) เพ่ือให้อาจารย์ได้รับข้อมูลท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการได้รับ
เอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย  
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือหนังสือด้วยระบบ  
 ออนไลน์ 

2. เพ่ือลดปริมาณกระดาษ และประหยัดพลังงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 
 
 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) กลุ่มผู้ใช้ 

4.2) บรรณารักษ์

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.1) ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
      - แบบสัมภาษณ ์
      - แบบสอบถาม 
1.2 ศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
      - พฤติกรรมผู้ใช้ 

      - ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1. การศึกษาข้อมูล 
 

 

 

2.1) เปรียบเทียบข้ันตอน
เดิมและข้ันตอนใหม ่
2.2 ปรับปรุงกระบวนการ
ระบบใหม่ โดยวิธีการ KM 
 

2. การวิเคราะห์และพัฒนา 
 

 

 

3.1) ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 
 

4. วิเคราะห์และประเมินผล 
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 1) ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล  มีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 2 ด้าน คือ 1.1) ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะ และการสุ่มแจกแบบสอบถาม
อาจารย์ 1.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนแปลง และด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2) การวิเคราะห์และพัฒนา มี 2 ข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบข้ันตอนเดิมและข้ันตอนใหม่ของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 
             หนังสือออนไลน์ 
 

วิธีการแจ้งผล (เดิม) วิธีการแจ้งผล (ใหม่) 
1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางอีเมล   1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือผ่านระบบ

ออนไลน์  

2.การแจ้งผลการ จัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความ (กระดาษ) 

2. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือเช่ือมต่อกับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของ
มหาวิทยาลัย 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดย
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ 
Excel และส่งให้อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดยดึง
ข้อมูลจากระบบบริการแจ้งกลับฯ และส่งให้
อาจารย์ทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

   
  2.1) การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการเดิม โดยกระบวนการเดิมมีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือทางอีเมลและทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) รวมท้ังการแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ  โดยจะต้อง
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ Excel ซ่ึงค่อนข้างใช้เวลานาน หลังจากน้ันดําเนินการจัดส่งให้
อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า และการสิ้นเปลืองกระดาษ  
   2.2) การปรับปรุงกระบวนการระบบใหม่ ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการเดิม ได้นํามาสู่
การปรึกษาหารือของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ KM สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ แสดงดังรูป 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  
 
 จากภาพท่ีแสดงกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์  ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 2.2.1) บรรณารักษ์งานจัดหา ทําหน้าท่ีใส่ข้อมูลรายช่ือหนังสือท่ี
อาจารย์เสนอแนะลงในระบบ และเปลี่ยนสถานะเพ่ือแจ้งผลการจัดหาให้อาจารย์ทราบ 2.2.2) อาจารย์ คือ ผู้
เสนอแนะหนังสือและผู้ใช้งานในตัวระบบในการตรวจสอบสถานะ 2.2.3) ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ คือ ระบบท่ีบรรณารักษ์งานจัดหาและอาจารย์ใช้งานเก่ียวกับการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือ และ 2.2.4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Doc) คือ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใช้สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีในการแจ้งผลการจัดหาท่ีได้รับจากตัวระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ เพ่ือแจ้งผ่านระบบ e-Doc ให้กับอาจารย์   
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ได้รับการพัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP และ JQuery รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หลังจากพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ได้มีการทดลองใช้
งานระบบ และปรับปรุงระบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานระบบจริงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 3) การนําระบบไปใช้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเก่ียวข้อง 4 ส่วน คือ บรรณารักษ์งานจัดหา อาจารย์ 
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และระบบ e-Doc โดยมีระบบข้ันตอนหลัก
ของการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Doc) 

ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

อาจารย ์ บรรณารักษ์ 

ฐานข้อมูลของการ
จัดหาหนังสือ 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการใช้งานระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มใช้ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีข้ันตอนการใช้งานระบบ แสดงดังแผนภาพท่ี 3 

 3.1)  บรรณารักษ์จัดเตรียมข้อมูลและคีย์ข้อมูลรายช่ืออาจารย์ รายการหนังสือท่ีอาจารย์ 
เสนอแนะลงในระบบ พร้อมท้ังเลือกสถานะของหนังสือแต่ละรายการ โดยเมื่อมีความคืบหน้าในการจัดซ้ือหนังสือ 
(จัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) บรรณารักษ์ก็จะเปลี่ยนสถานะของหนังสือ ซ่ึงมี 5 สถานะ คือ รอ
พิจารณา ดําเนินการจัดซ้ือ เตรียมออกให้บริการ พร้อมให้บริการ และไม่จัดซ้ือ ซ่ึงบรรณารักษ์จะเลือกระบุเหตุผล 4 
ข้อ ในการท่ีไม่จัดซ้ือ คือ ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซ้ือในปีถัดไป ไม่มีจําหน่าย รายการเสนอซํ้า และมีให้บริการแล้ว 

อาจารย์ บรรณารักษ์งานจัดหา ระบบบริการแจ้งกลับฯ e-Doc 

1) ใส่ข้อมูล
อาจารย์และ 
รายข่ือหนังสือ
ท่ีเสนอแนะ 

3) ตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 5 สถานะ 

2) ส่งบันทึก
ข้อความ
แจ้งผลการ
จัดหา 
 

4) รับทราบผลการจัดซ้ือ  

5) เรียกดู
รายงาน
สรุปผล 
ประจําปี
งบประมาณ 

6) แจ้งรายงาน
สรุปผล
ประจําปี
งบประมาณ 
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ภาพท่ี 4 การใส่ข้อมูลลงในระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และการแสดงผล 
           สถานะของการจัดหาหนังสือ 
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  3.2) จัดทําและส่งบันทึกข้อความแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ทราบในแต่ละ 
ข้ันตอน โดยบรรณารักษ์เลือกรายช่ืออาจารย์แต่ละท่าน แล้วระบบก็จะแสดงรายช่ือหนังสือท้ังหมดท่ีอาจารย์
เสนอแนะ จากน้ันบันทึกไฟล์ “บันทึกข้อความ” ในรูปแบบ PDF (แสดงดังรูปท่ี 5) เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ดําเนินการส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์แต่ละท่านเปิดดูบันทึก
ข้อความดังกล่าวผ่านระบบ e-Doc ซ่ึงจะช่วยประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่ายด้วย 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 บันทึกข้อความ 
 
  3.3) เรียกดูสรุปรายงานการเสนอแนะหนังสือประจําปีงบประมาณเพ่ือส่งสรุปรายช่ือ 
หนังสือท่ีเสนอแนะท้ังหมดในแต่ละปีงบประมาณให้อาจารย์ทราบ โดยสามารถพิมพ์เป็นกระดาษแล้วส่งแนบพร้อม
กับบันทึกข้อความปะหน้า หรือสามารถส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลให้อาจารย์แต่ละท่านได้ 
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ภาพท่ี 6 รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ 
 
 4) วิเคราะห์และประเมินผล บรรณารักษ์แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบให้อาจารย์ทราบ และ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน โดยสํานักหอสมุด ได้รับข้อมูลการเสนอแนะรายช่ือจากอาจารย์ 98 คน ใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ มีจํานวนท้ังสิ้น 531 รายการ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทดลองใช้งานระบบ และทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งาน ซ่ึงผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ใช้งาน จํานวน 52 คน พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือได้ในทุกเวลา สถานท่ี และทุกอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ (ทิพวรรณ สุขรวย และจิตราภรณ์ ชัยมณี, 2561, น. 166)   
 ในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ในการนําระบบมาใช้เพ่ือแจ้งสถานะการจัดซ้ือในแต่ละ 
ข้ันตอนของการแจ้งผลการดําเนินงาน ท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการได้รับรายช่ือ  ข้ันตอนการดําเนินการสั่งซ้ือ 
ข้ันตอนการเตรียมออกให้บริการ และข้ันตอนพร้อมให้บริการ รวมท้ังการรายงานสรุปผลภาพรวมประจําปี
งบประมาณ สามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม  ราคา 0.25 บาท/แผ่น เมื่อส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์
ท้ังหมด 98 คน ๆ ละ 4 ครั้ง (4 ข้ันตอน) จะต้องใช้กระดาษ A4 392 แผ่น และเมื่อส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณ 1 ครั้ง ท้ังหมด 98 คน จะต้องใช้กระดาษ A4 อีก 98 แผ่น รวมท่ีจะต้องใช้กระดาษ A4 ท้ังสิ้น 
จํานวน 490 แผ่น คิดเป็นเงิน 122.50 บาท 
  4.2) ลดระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้ผู้รับ (อาจารย์) ได้รับ 
เอกสารได้เร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็นภายใน 4 ช่ัวโมง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 
 จากการท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาใช้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากข้ึน ได้รับความสะดวกมากข้ึน เพราะมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูลเพ่ิมข้ึน สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ท่ีต้องการใช้บริการท่ี
อํานวยความสะดวกมากข้ึน โดยใช้เวลาท่ีน้อยลง รวมไปถึงมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีได้มีการปรับปรุง
กระบวนการทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อภิปรายผล 
  ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงอํานวยความสะดวกผู้ใช้บริการ (อาจารย์) และผู้ปฏิบัติงาน ระบบบริการแจ้งกลับฯ 
สามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ ท้ังคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ทําให้มีการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้งกลับให้กับผู้ใช้ได้มากข้ึน นอกจากน้ี ยังสามารถนําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาบูรณาการกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ซ่ึงอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการใช้งานอยู่แล้ว ทําให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จึงนับว่าเป็นการแจ้งผลการจัดหาหนังสือในช่องทางท่ีเป็นทางการ เมื่อพิจารณาในบริบทของผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติ ระบบบริการแจ้งกลับฯ ช่วยให้เกิดประโยชน์อ่ืน ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านผู้ใช้บริการ ระบบน้ีเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการจัดซ้ือ
หนังสือ นอกเหนือจากเดิมท่ีมีการแจ้งผลผ่านทางอีเมล และทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) ระบบน้ีช่วยให้อาจารย์
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในกระบวนการข้ันตอนใด รวมท้ังอาจารย์แต่ละท่าน
สามารถทราบรายช่ือหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ เสนอแนะด้วย ช่วยลดการเสนอแนะหนังสือซํ้าซ้อน 
 2. ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและเครื่องมือท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําบันทึกข้อความ
การแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือ และจัดทําสรุปรายงานผลการจัดซ้ือหนังสือประจําปีงบประมาณ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วข้ึน และประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) มากข้ึน นอกจากน้ี มีการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของอาจารย์ เช่น อีเมลมหาวิทยาลัย อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ภายในและส่วนตัว ทําให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหา
ข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังยังใช้เป็นข้อมูลสําหรับดําเนินการอ่ืน ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะ  
 ในการดําเนินการข้ันต่อไป ควรปรับปรุงกระบวนการในส่วนของการแจ้งข้อมูล โดยเปิดสิทธ์ิให้
ร้านหนังสือท่ีอาจารย์ได้คัดเลือกจาก Book Fair และอาจารย์ท่ีต้องการเสนอแนะหนังสือ (นอกเหนือจาก Book 
Fair) สามารถใส่ข้อมูลรายการหนังสือท่ีต้องการสั่งซ้ือในระบบโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นอกจากน้ีในส่วนของการแจ้งผลกลับหาอาจารย์ อาจเพ่ิมให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล 
 การนําไปใช้ประโยชน์  
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ถูกนํามาใช้งาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ ท้ังน้ีมีจํานวน
ผู้ใช้บริการ จํานวน 98 คน โดยมีรายการหนังสือท่ีอาจารย์เสนอแนะ จํานวน 531 รายการ มีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบบันทึกข้อความไฟล์ PDF จํานวน 392 ฉบับ 
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และแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณในรูปแบบไฟล์ PDF ให้อาจารย์ทางอีเมล จํานวน 98 คน ผลของการใช้
งานระบบบริการแจ้งกลับฯ ในส่วนของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 87 
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