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บทคัดย่อ 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเก็บข้อมูลสถิติการใช้หนังสือในการให้บริการของทางห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือให้บริการยืม -คืน
จากเคาน์เตอร์ หนังสือคือจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ 
หนังสือช ารุด รวมไปถึงหนังสือท่ีมีการแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
 ระบบเช็คการใช้หนังสือในหอสมุดพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Application โดยใช้ภาษา HTML , 
CSS , Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาแสดงในระบบผ่าน Barcode หนังสือ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลสถิติตามเวลาจริง และสามารถดูข้อมลู
ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ 
 จากการน าระบบมาใช้งานในการปฏิบัติงานท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น 
สถานะของหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานที่ของหนังสือ และทราบข้อมูลการสถิติใช้งานของหนังสือในด้านต่าง ๆ การ
ท างานของบุคลากรในการน าหนังสือขึ้นช้ัน การน าหนังสือใหม่ออกให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือในแต่ละวัน และ
สามารถข้อมูลสถิติไปวิเคราะห์ความถี่การใช้งานหนังสือแต่ละเล่ม แต่ละประเภท ๆ ได้ 

 
ค าส าคัญ: สถิติการใช้หนังสือ, ตรวจสอบข้อมลูหนังสือ 
 
Abstract 
 The book checking and storage system in the library has as objective to check the 
correctness of statistics on the usage and storage of books in the library, whether the books are 
available for borrowing and whether the books have been returned at the counter or through the 
automatic book return machines. It also provides statistics related to the books used within the library, 
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new books that are given out for usage, damaged books, and even statistics related to books that are 
given out for modification. 
 The book checking and storage system in the library is developed with Web 
Application technology using HTML, CSS, JavaScript, PHP and the database is managed with MySQL by 
linking book data from the library database system automatically displayed system via Barcode.  The 
book displays statistical data in real time and the information can be viewed at any time through the 
website. 

 From using the system in operation, it is possible to know various information and 
statistical data related to requested books, the work of personnel in giving books out for borrowing 
and receiving them, the location of books in the library, daily information on books that are repaired 
and information about frequently used books and the classification of book based on type.  

 
Keyword: Book usage statistics, checking book information  
 
บทน า 
 เนื่องจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งมีข้อมูล เช่น 
เลขเรียกหนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือได้หายไปบางส่วน และสามารถดึงสถิติหนังสือได้ไม่ครบตามความต้องการ เช่น การ
เก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่งซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด ทางผู้บริหารจึงได้เห็น
ความส าคัญในความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในการให้บริการและสถิติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือไม่ว่าจะเป็น 
การให้บริการยืม-คืน การให้บริการเครื่องคืนอัตโนมัติ การใช้งานหนังสือภายในส านักหอสมุด การน าหนังสือใหม่ออก
ให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด รวมไปถึงการน าหนังสือขึ้นช้ันซึ่งเป็นบริการหลักจากทางส านักหอสมุด ปัจจุบัน
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่สามารถเปิดให้ดึงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลได้โดยตรงผ่านค าสั่ง SQL ทางส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือภายในส านักหอสมุดขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการด้านความถูกต้องของหนังสือในการให้บริการ และด้านสถิติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเพื่อที่จะน า
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึงการตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหนังสือ ความเพียงพอต่อการ
ให้บริการการท างานของบุคลากรในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือ
ใหม่ท่ีออกให้บริการ หนังสือซ่อม การแก้ไขข้อมลูหนังสือ 

 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือก่อนน าหนังสือออกให้บริการ และก่อนน าหนังสือ 
ขึ้นช้ัน 

 3. เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความคุ้มทุนของหนังสือ ความถี่ในการใช้งานหนังสือ การใช้
งานเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัต ิ
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ท าการวิเคราะห์ และสรุปความต้องการของบรรณารักษ์ถึงวิธีการเก็บข้อมูลหนังสือ รายละเอียด
ของข้อมูลหนังสือ และข้อมูลสถิติหนังสือท่ีต้องการ 
 2. ท าการเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการพัฒนา Web 
Application ด้วยภาษา HTML,CSS, Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยใช้ Bootstrap Sidebar 
เป็นเทมเพลตในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน จากนั้นท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบหอ้งสมุดอัตโนมตัมิา
แสดงในระบบผ่าน Barcode ของหนังสือ ซึ่งสามารถท างานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 การท างานของระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติการใช้งานหนังสือในห้องสมุด 
 
 3. ท าการพัฒนาระบบตามความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก ่

 3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
 3.2 ส่วนการเข้าสูร่ะบบระบุตัวตน 
 3.3 ส่วนของการสแกนข้อมูลหนังสือเข้าระบบผ่านบาร์โคด้ 
 3.4 ส่วนของการแสดงผลข้อมูลสถิติ 

 4. ทดสอบระบบโดยให้บรรณารักษ์ทดลองด้วยการสแกนหนังสือที่มีการรับคืนผ่านเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
และท าการแก้ไขระบบตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

 5. น าระบบไปใช้งานโดยให้บรรณารักษ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยท าการสแกนหนังสือผ่านเครื่องอ่าน
บาร์โค้ดเพื่อป้อนข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือเข้าระบบซึ่งจะแบ่งการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลหนังสือในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 5.1  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือใช้งานภายในห้องสมุด 

    5.2  ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสือรับคืนจากเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
5.3 ตรวจสอบ และเก็บสถิติหนังสือจากเครื่องคืนอัตโนมตัิ 
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 5.4  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือท่ีมีการแกไ้ข 
5.5 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืใหม่ 
5.6 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืซ่อม 

 โดยมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหนังสือในส่วนของสถานะของหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าเว็บไซตร์ะบบตรวจสอบ และจดัเก็บสถิติการใช้หนังสอืในห้องสมุด 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใช้งานภายในห้องสมุด 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใหม่ 
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ภาพที่ 5 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการแก้ไขหนังสือ 
 

 6. เมื่อมีการเพิม่ข้อมูลหนังสือเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจึงได้พัฒนาในส่วนของสถิติข้อมูลหนังสือข้ึนมา 
ได้แก ่

6.1 สถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีเก็บหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 6) 
6.2 สถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 7) 
6.3  สถิติการใช้หนังสือในแต่ละวนั (ภาพท่ี 8) 

  6.4  สถิติหนังสือท่ีไม่พบข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ภาพท่ี 9) และสามารถค้นหาหนังสือที่
สแกนเข้าไปได้ผ่านบาร์โค้ดหรือช่ือของหนังสือ 
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ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีของหนังสือ 
 

 
 
ภาพที่ 7 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ 
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ภาพท่ี 8 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือในแตล่ะวัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการค้นหาหนังสือในการตรวจสอบข้อมูล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากทางผู้บริหารมี
นโยบายที่ต้องการเก็บสถิติหนังสือที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถดึงออกมาได้ เช่น การเก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่ง
ซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด และสถิติยืมคืนที่ดึงข้อมูลได้ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการ ซึ่งส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเจอปัญหาหลาย ๆ อย่าง
ในการให้บริการ เช่น หนังสือคืนจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติไม่เข้าระบบ ปัญหาในการโอนย้ายข้อมูลหนังสือจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเก่าไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ซึ่งมีข้อมูลบางข้อมูลหายไป เช่น สถานท่ีเก็บหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาระบบที่สามารถเก็บสถิติ เช็คสถานะของหนังสือ สถานที่เก็บหนังสือ และเลขเรียกของ
หนังสือได้เพื่อท่ีจะน ามาแก้ไขข้อมูลหนังสือให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เช่น การเก็บสถิติการ

น าส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งต้องตรวจสอบสถานะหนังสือที่มีสถานะ In 
Transit และตรวจสอบหนังสือท่ีต้องส่งไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์
 หลังจากท่ีส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้น าระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือใน
ห้องสมุดไปใช้งานประมาณ 9 เดือน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยตรวจเช็คความผิดพลาดในการแก้ไขสถานะ
หนังสือจาก Cataloging     เป็น Available ก่อนออกให้บริการ ช่วยเช็คหนังสือที่ไม่ได้สแกนคืนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ช่วยตรวจเช็คการคืนหนังสือไม่เข้าระบบจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ และสามารถน าสถิติการใช้งานหนังสือ
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการใช้งานหนังสือ ในส านักหอสมุด สถิติหนังสือใหม่ สถิติหนังสือซ่อม สถิติการแก้ไข
หนังสือไปวิเคราะห์ และรายงานกับทางทีมผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความรวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลไปอ้างอิง
การในการจัดเก็บภาระงานการท างานของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น การน าหนังสือขึ้นช้ันการน าหนังสือใหม่เข้า
ระบบ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด ซึ่งต้องบันทึกการท างานทุกวัน 
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