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บทคัดย่อ  
           ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRUL-AS)    
นั้นได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           
ระบบ CMRUL-AS พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา 
PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลของระบบ ส านักหอสมุดได้เริ่มใช้ระบบ CMRUL-AS ในกระบวนการ
รวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 เพื่อจัดการรายการเสนอซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื ่อทรัพยากรที ่ซ ้ากัน คัดเลือกรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด รวมถึงการจัดท าใบรายการสั่งซื้อได้ทันที 

จากการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)     
ระบบมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท าให้สามารถจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง สามารถวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหา
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่าย
ของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมุดในปีถัดไปได้ 

 
ค าส าคัญ: CMRUL-AS, ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อ   
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ABSTRACT  
 Chiang Mai Rajabhat University Library Acquisition System (CMRUL-AS) 
has been developed to enhance an effectiveness of library’ s information resources 
procurement process.  The CMRUL- AS system is a web application using PHP as                
a programming language and MySQL as a system database.  The CMRU library has 
started using the CMRUL-AS system in the CMRU Library Fair 2018 to manage a list of 
books to purchase, to check and compare a price of duplicated information resources, 
to select information resources according to the library's information resources 
procurement policy, and to instantly print out purchase orders.  Overall, CMRUL-AS 
system users are satisfied at the most level ( �̅� =  4. 5 8 ) .  The system has functions 
covering the needs of information resources procurement process.  In addition, it can 
monitor CMRU Library budget on purchasing books, textbooks, and electronic media 
to support teaching, research, and learning.  Moreover, CMRU executives can employ 
information from the system to plan library acquisition in the coming year.  
  
Keyword: CMRUL-AS, Acquisition System, Procurement, Service Information System  
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บทน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย และเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ส านักหอสมุดได้จัดท านโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2562) อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
นอกจากน้ียังได้มีบริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเข้าห้องสมุด แต่มักพบปัญหาเช่น การค้นหา
ข้อมูลการสั่งซื้อยุ่งยาก การบันทึกข้อมูลรายการเสนอซื้อซ ้าซ้อนและการซื้อรายการซ ้า ท าให้กระบวนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการให้บริการตามความต้องการของผู้เสนอรายช่ือ ส านักหอสมุดจึงได้
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (CMRUL-AS) ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ในการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 1.1  ศึกษากระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการท างาน 
โดยปัญหาที่พบคือ ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลยุ่งยากต่อการค้นหา  
การบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อซ ้าซ้อนเนื่องจากไม่มีประวัติการบันทึกรายการของผู้เสนอรายการเก็บไว้ ท าให้เกิดการ
สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เคยสั่งซื้อไปแล้ว  

1.2  ศึกษาข้อมูลจากนโยบายจัดหาทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งนโยบายหลักของการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศคือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้จัดการงบประมาณให้ทุก
หลักสูตร  

1.3  ศึกษาความต้องการในการใช้ระบบเพื่อก าหนดคุณสมบัติของการพัฒนาระบบจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมุด ซึ่งความต้องการของผู้ใช้งานคือ ต้องการระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
สามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนท าการจัดซื้อ และสามารถออกรายงานตาม
หลักสูตร ผู้ใช้งาน หน่วยงานและจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบในการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วจึงท าการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกรายการและการออกรายงานการสั่งซื้อ ใน
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และออกแบบระบบโดยการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบตามความ
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ต้องการของผู้ใช้ระบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ให้สอดคล้องกับนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงาน และ
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จากนั้นท าการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็น
ฐานข้อมูลของระบบ เพราะเป็นโอเพนซอร์สอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการและใช้ได้กับทุกเว็บ
เบราว์เซอร์ (อนรรฆนงค์  คุณมณี, 2550, น.8) โดยงานเทคโนโลยีห้องสมุด ส านักหอสมุดเป็นผู้พัฒนา จากนั้นท า
การทดสอบการท างานของระบบในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 
 3. การทดสอบระบบ 
 หลังจากพัฒนาระบบแล้วจึงท าการทดสอบระบบโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ 
ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดร่วมกันทดสอบระบบเพื่อให้ได้ทราบข้อบกพร่องและให้
ความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง พร้อมกันนั้นผู้พัฒนาระบบได้ท าการสร้างชุมชนผู้ใช้งานระบบ
ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Facebook Group เพื ่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สอบถามปัญหาการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบจากสมาชิกผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ
จากชุมชนผู้ใช้คือ ต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่ารายการใดที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนและรายการที่มี
ผู้ใช้แนะน ามาซ ้ากัน จึงได้ท าการเพิ่มเติมในระบบให้ก่อนการใช้งานจริง 

 

 
 
ภาพที่ 1 ชุมชนผู้ใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Social Media (Facebook) 
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 4. น าระบบไปใช้งานจริง 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-
AS) ในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารส านักหอสมุด จ านวน 31 คน 
เป็นผู้ใช้งานระบบ เพื่อใช้ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ จัดการรายการเสนอซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบรายช่ือทรัพยากรที่ซ ้ากันจากรายการเสนอซื้อ คัดเลือกรายการตามนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด และส่งออกใบรายการสั่งซื้อตามร้านค้าเพื่อการสั่งซื้อ  
 4.1  การบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือภายในงาน
สัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลจะท าการตรวจสอบรายการทรัพยากรว่ามี
รายการซ ้ากับรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าไม่มีจะท าการบันทึกรายการเข้า
สู่ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 2 การบันทึกรายการเสนอซื้อของระบบ 
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 4.2  การตัดรายการซ ้า หลักจากบันทึกข้อมูลของเสร็จแล้วจึงท าการเช็ครายการซ ้า ระบบ
จะท าการเรียกรายการที่มีค่า ISBN ซ ้ากันออกมาแสดงและเปรียบเทียบราคาให้ท าการคัดเลือก  
 

 
 
ภาพที่ 3 รายการซ ้าในระบบ 
 
  เมื ่อท าการเลือกรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบราคาโดยจะแสดง
รายละเอียดรายการของแต่ละร้านค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกรายการที่มีราคาต ่าที่สุดได้ 

 
 
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบราคาจากรายการซ ้า 
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 4.3  ท าการส่งออกรายการสั่งซื้อให้กับร้านค้า ระบบจะท าการออกรายงานในรูปแบบ 
Microsoft Excel ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 
 

 
 
ภาพที่ 5 ส่งออกรายการสั่งซื้อให้รา้นค้า 
  

 4.4  รายงานท่ีได้จากระบบผู้บริหารสามารถน าไปวางแผนการใช้งบประมาณได้ โดย
ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจ 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายงานข้อมูลภาพรวมในการใช้งบประมาณประจ าป ี
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 5.  การประเมินการใช้งานระบบ 
 หลังจากที่น าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ไปใช้งานจริงแล้ว ผู้พัฒนาระบบได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้บริหารและบุคลากรของ

ส านักหอสมุด จ านวน 31 คน โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)          
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน (�̅� = 4.71) รองลงมาคือระบบใช้งานง่าย (�̅� = 4.68) มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่และ

ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก (�̅� = 4.61) รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล (�̅� = 4.58) ข้อมูลครบถ้วน

ตามความต้องการ (�̅� = 4.55) ตามล าดับ และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 

ความรวดเร็วในการการค้นหาข้อมูล (�̅� = 4.32) 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.71 มากที่สุด 
2. ใช้งานง่าย 4.68 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก 4.61 มากที่สุด 
4. มีการจัดระบบข้อมลูเป็นหมวดหมู ่ 4.61 มากที่สุด 
5. รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
6. ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ 4.55 มากที่สุด 
7. ความรวดเร็วในการการค้นหาขอ้มูล 4.32 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.58 มากที่สุด 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 จากการน าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) มาใช้งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เพราะระบบช่วยท าให้กระบวนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 
การค้นหาข้อมูลการสั่งซื ้อท าได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ซ ้ากัน ช่วยคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยจัดท าใบรายการสั่งซื้อให้ร้านค้า ท าให้สามารถ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกท้ังระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถ
วิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหาเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่ายของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวาง
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แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดในปีถัดไปได้  และยังช่วยลดปริมาณกระดาษในกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะ  
 จากการใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(CMRUL-AS) ที่ผ่านมาพบว่ายังคงต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ในการน าเข้าระเบียนบรรณานุกรมจากระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) ไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด จะท าให้ระบบนี้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักหอสมุดน าไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและบริหาร
จัดการงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานและสามารถต่อยอดระบบให้ครอบคลุม
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังระบบ   
   
รายการอ้างอิง 
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