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บทคัดย่อ  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเป็น

จ านวนมากจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้บริจาคทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศท่ีได้รับบริจาคเหล่านี้ มีทั้ง
ที ่มีจ าหน่ายทั ่วไป และจัดท าขึ ้นมาเฉพาะ เช่น หนังสือที่ระลึก งานวิจัย วารสาร รายงานประจ าปี เป็นต้น          
ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงมีอีกจ านวนหนึ่งที่พิจารณาน าไป
บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น  โดยในแต่ละปีนั ้น ศูนย์บรรณสารฯ ต้องรวบรวมและจัดท ารายงานแต่พบว่าข้อมูล        
ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้จัดท ารายงานสรุปผลล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค    
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบ
เบ็ดเสร็จ” ขึ้น 
  “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ได้ออกแบบระบบการท างาน
ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที ่ได ้ร ับบริจาค 2) ข้อมูลผู ้บร ิจาคและที ่อยู ่เพื ่อพิมพ์จดหมายโต้ตอบแบบอัตโนมัติ                    
3) การบริหารจัดการพิจารณารับเข้า-บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น และ 4) รายงานสถิติการบริจาค  

การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ ฝ่ายเลขานุการและธุรการ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าถึงข้อมูล
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค ติดตามกระบวนการด าเนินงาน การจัดการจดหมายโต้ตอบ การด าเนินการส่งต่อ
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น รวมถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมากข้ึน 
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ABSTRACT  

Learning Resources and Educational Media Center of Mae Fah Luang University 
( MFU Library)  has been receiving a large number of donated information resources from both 
government and private sectors. These information resources include general publications and 
customized materials such as research papers, journals and annual reports. The MFU Library choose 
to keep certain items according to the specified criteria and donate, the rest to other libraries.       
At the end of each fiscal year, the MFU Library has to submit a report concerning the donated 
resources to the university, but the report making process was quite slow due to the lack of 
information management for donating resources.  The " Donated Resources Management System" 
was, therefore developed to help solve the problem. 

"Donation Resources Management System"  has been designed in accordance with the 
needs of relevant of process, divided.  It is 4 parts:  1)  Form for recording donated information 
resources 2)  Donor information and address to print automated correspondence.  3)  Management of 
accepting and donating to other libraries and 4) Report statistics donations 

 The development of “Donated Resources Management System” provides a great benefit 
for the operating staff, the secretaries, the administrative staff, the resource development and management 
staff and the resource service which is related and continuous in process. The staff is able to access 
the donated resources directly.  Furthermore, issuing letters, transferring donated resources and 
summarizing reports can be operated with accuracy and quickly. 

 
Keyword:  Donated Information Resources Management System, Donated Resources Management System 

 
บทน า 

 ศ ูนย ์บรรณสารและส ื ่อการศ ึกษา  มหาว ิทยาล ัยแม ่ฟ ้าหลวง ได ้ด  า เน ินการจ ัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วิธีการจัดหามีหลายวิธี 
เช่น การจัดซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
จึงก่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในด้านประหยัดงบประมาณการจัดหา  

ทรัพยากรสารนิเทศเหล่านี้ ได้รับบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ความส าคัญของทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารนิเทศท่ีไม่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด
ทั่วไป เพราะผลิตใช้หรือจัดท าขึ้นเฉพาะกิจ เมื่อได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเหล่านี้ ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณา
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น าเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อให้บริการผู้ใช้ โดยพิจารณาจากเนื้อหา สาระประโยชน์ จ านวนที่เหมาะสม และไม่
ซ ้าซ้อนกับรายการที่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ  

การด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายงาน เริ่มตั้งแต่การ
รับเข้า การบันทึกข้อมูล การท าหนังสือโต้ตอบ หรือตอบขอบคุณ การพิจารณาคัดเลือก การคัดออกเพื่อบริจาคต่อให้
ให้หน่วยงานหรือห้องสมุดอื่นตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ  ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคทุกกระบวนการนั้น นับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อ
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นหา ตลอดจน
การจัดท าสรุปผลรายงานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถจัดการจดหมายตอบโต้ตอบได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
3. เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการและจ านวนที่เหมาะสม

ส าหรับให้บริการในห้องสมุด หรือพิจารณาบริจาคต่อให้หน่วยงานอ่ืนได้ทันที 
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปและรายงานผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้

อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  
 

 5. เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคประจ าปี เพื ่อน ามาวาง
แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษาปัญหา และขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค และหนังสือตอบ
ขอบคุณ ตลอดจนปัญหาและข้อจ ากัดท่ีพบจากผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการปรับปรุงการ
ท างาน 

3. สรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาออกแบบระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 4. ติดตั้งและทดลองระบบ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งระบบ โดยมีการบรรยายและสาธิตการใช้งานให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทดลองใช้งานระบบเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีความสอดคล้องตรงการ
ความต้องการหรือไม่ 

5. ปรับแก้ระบบตามเงื ่อนไขและความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง  เพื่อให้ระบบท างานได้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น 

 6. เปิดใช้งานจริง เปิดใช้ระบบจริง ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา  โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งในช่วงแรกจะใช้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานกับเอกสาร และจ านวนหนังสือที่
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รับเข้าหรือบริจาคออกเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงใช้ระบบนี้เป็นหลักส าหรับการ
ด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 
 ผลการด าเนินงาน 

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม HTML5 PHP 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนาระบบและเลือกใช้โปรแกรม MySQL (Nielsen, White & 
Parui, 2008)  ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ  Window Server 2010 R2 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค มีขั้นตอนการด าเนินงานจ าแนกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ผู้ใช้งาน  
และ 2) ผู้ดูแลระบบ 

  โดยสรุปผลการท างานแต่ละส่วนดังนี้ 
  1. การออกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศบริจาค แทนการบันทึก
ข้อมูล ในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเข้าข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน
มากขึ้น  

2. การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาค และที่อยู่ส าหรับจัดท าหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังจดหมายตอบขอบคุณฉบับร่าง ระบบสามารถน าข้อมูลเข้าและสั่งพิมพ์จดหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 

3. ระบบได้ออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ โดยบรรณารักษ์สามารถพิจารณา
ความต้องการน าเข้า หรือพิจารณาบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จากระบบทันที   

4. ระบบสามารถติดตามขั้นตอนการท างาน และสรุปผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศ
บริจาค โดยสรุปรายงานสถิติตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น (จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม, 2551) 

 
            

 
 
ภาพที ่1 การออกแบบและจดัการระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผลและอภปิรายผล  
 ระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคที่พัฒนาขึ้น ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ และ
ผู้พัฒนาได้ท าการปรับแก้ไขใหเ้ป็นไปความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
การพิจารณาและรายงานต่าง ๆ รายละเอียดตามภาพประกอบท่ี 2 – 5 
 

 

 

 
 

   
  ภาพที ่2  แสดงแบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนเิทศบรจิาค 
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าการจัดการ ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 

 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงรายงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค  
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ภาพที่ 5  แสดงหน้าการจัดการ จดหมายตอบกลับ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
           ควรมีการเพิ่มเลขหมู่หนังสือ (Call Number) ของทรัพยากรสารนิเทศบริจาค เพื่อให้ง่าย
ต้องการสืบค้น และควรพัฒนาให้ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดท าหนังสือโต้ตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็ว  
 3. ผู้บังคับบัญชาสามารถดูรายงานสรุปผลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

และแม่นย า 
 4. ระบบที่พัฒนาสามารถเป็นต้นแบบให้ห้องสมุดอื่น ๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือบริจาคได้ 
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