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บทคัดย่อ  
 การจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการคือ 1) การเตรียมข้อมูลสารสนเทศไทย
ภาคใต้ 2) ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator 3) การอัปโหลด
ลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4) การสร้าง QR Code เพื่อใช้
เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 5) การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 6) จัดเก็บสถิติการใช้งาน หลังจากการ
ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอนข้างต้นจากสถิติการใช้งานพบว่า การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม 
มีจ านวนการใช้คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้
มากที่สุดคือนิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการ
ใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  

 
ค าส าคัญ: การจัดการสารสนเทศ, สารสนเทศไทยภาคใต้, นิทรรศการออนไลน์ 

 
ABSTRACT  
  Southern Thailand Information Management Via Online Exhibition aimed to 
support more Southern Thailand information usage. The procedures were 1 )  prepare Southern 
Thailand information 2)  design the exhibition in Illustrator program 3) upload the information via 
the Office of Academic Resources and Information Technology website 4 )  create QR Code 5) 
publicize the online exhibitionand 6 )  collect the statistics. The 6 procedures, statistical indicated 
that : The overall of  information usage was 10,109 times per a book, the average was 1.07 times 
per a book. The majority of  the online exhibition access was high, the average was 338.51 times 
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per a book. The average of the periodical usage was 0.95 times per a book, the average of the 
book usage was 0.11 times per a book, the average of the article usage  was 0.03 times per a book 
and the average of the pamphlet/clipping was 0.00 times per a book 

 
Keyword: Information management, Southern Thailand Information Management,  

                Online exhibition 
  
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้านเป็นแหล่งความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาอังกฤษ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน  คือ งานบริหารทั่วไป หอสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562, น. 1-2) 
 หอสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในหอสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ผู้ใช้หอสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการ  
ในพ.ศ. 2554 หอสมุดได้จัดตั้งห้องบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบเปิดบริเวณช้ัน 5 อาคารบรรราชนครินทร์ และใช้ช่ือ
เรียกว่า งานบริการสารสนเทศอันดามัน ซึ่งจัดบริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคใต้ โดยเน้น
สารสนเทศฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  ตรัง และสตูล ได้แก่ หนังสือ เอกสารและ
วารสารต่าง ๆ ของ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งวารสารและเอกสารต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ 
กฤตภาค จุลสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ วัสดุสารนิเทศ อื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผ่นพับ เป็นต้น จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา
พบว่างานบริการสารสนเทศอันดามันมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสารสนเทศอันดามัน  มี
ปริมาณที่น้อย เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการจะเป็นลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ท าให้เข้าถึง
สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้ยาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เปลี่ยนไปใช้สื่อสารสนเทศใน
รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (หอสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2552, น. 1-7) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้เขียนเล็งเห็นว่านิทรรศการออนไลน์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มี
การใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ จึงด าเนินการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ขึ้น 
                       
วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูล 
 1. เตรียมข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ที่จะด าเนินการจัดท านิทรรศการออนไลน์ จากสื่อ 
สิ่งพิมพ์โดยก าหนดเป็นชุดเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ชุดอาหารพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุดการแต่งกายพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุด
การละเล่นพ้ืนเมืองไทยภาคใต้ ชุดวิถีชีวิตและวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
 2. จัดท ารายการอ้างอิงตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม 
Illustrator  
 น าสารสนเทศไทยภาคใต้ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้
โปรแกรม Illustrator เนื่องจากการท างานของโปรแกรม Illustrator มีฟังก์ชันการท างานที่หลากหลาย ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ออกแบบได้อย่างครบถ้วน 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 
 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเขียนภาพนทิรรศการโดยใช้โปรแกรม Illustrator 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การน านิทรรศการที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่ในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 1. Log in เข้าเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th/arit/administrator 2. เข้าเมนูเนื้อหา 
เลือกมีเดีย 3. เลือกโฟลเดอร์ exhibition 4. เลือกอัปโหลด และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลด 5. อัปโหลด
เสร็จสิ้น 6. เข้าเมนู เนื้อหา เลือกเพิ่มเนื้อหาใหม่ ใส่ช่ือนิทรรศการ ลงใน Code 7. เลือกสถานะ เผยแพร่ และเลือก
หมวดหมู่  นิทรรศการออนไลน์  8. เลือก บันทึก 9. เข้า เว็บไซต์  http://www.pkru.ac.th/arit/th/ เลือก 
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หอสมุดกลาง 10. เลือก เมนูนิทรรศการออนไลน์ 11. เลือก อันดามัน 12. ปรากฏนิทรรศการออนไลน์ ที่อัปโหลด
เสร็จสิ้น (ณัฐวุฒิ บุญสัย, 2558, น. 8) 
 

 
ภาพที่ 2 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง QR Code เพ่ือใช้เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 
 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.the-qrcode-generator.com/ 
 2. ใส่ URL นิทรรศการออนไลน์ท่ีอปัโหลดผ่านเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3. “พิมพ์ช่ือ” ทีต้องการ แล้วกด Save 

https://www.the-qrcode-generator.com/
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4. จะปรากฏ QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การจัดท าเป็น  QR Code 

 
 ขั้นตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 

 1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน ์ 

 
ภาพที่ 4 การประชาสมัพันธ์นิทรรศการออนไลน ์
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 ขั้นตอนที่ 6 การจัดเก็บสถิติการใช้งาน 
 จัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานนิทรรศการออนไลน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KOHA) และเว็บไซต์
จัดเก็บสถิติ http://www.histats.com/viewstats/?sid=3154336&act=3 เพื่อน าผลการใช้งานมาวิเคราะห์ชุด
เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจ เพื่อให้การจัดท านิทรรศการออนไลน์ครั้งต่อไป มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

 

สูตรการหาอัตราเฉลี่ยการใช้ต่อครัง้ 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรพัยากร (ปีพ.ศ.2558-2561) 

 
ปีพ.ศ.2558 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 234 23  0.09 
วารสาร 60 33 0.05 
บทความ 1,502 13 0.00 

จุลสาร/กฤตภาค 2,367 20 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 3 2,654 884.66 

ปีพ.ศ.2559 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 123 18 0.14 
วารสาร 13 39 3.00 
บทความ 150 36 0.24 

จุลสาร/กฤตภาค 2,908 1 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 1 799 799.00 

ปีพ.ศ.2560 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 177 21 0.11 

จ านวนการใช้ (ครั้ง) 

จ านวนทรัพยากร (เล่ม) 
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วารสาร 50 59 1.18 

บทความ 461 1 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 350 - 0.00 

นิทรรศการออนไลน ์ 12 4,172 347.66 
ปีพ.ศ.2561 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร 

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 100 11 0.11 
วารสาร 25 11 0.44 

บทความ 311 - 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 409 6 0.01 

นิทรรศการออนไลน ์ 13 2,192 253.23 
ผลรวม 9,369 10,109 1.07 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
ภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มี
จ านวนการใช้มากท่ีสุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มี
อัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตรา
เฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  
 อภิปรายผล  
 จากการจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ให้อยู่ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์ส่งผลให้ข้อมูล
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราพล ระวัง
การ (2555) ที่กล่าวว่า  นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการน าเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการ
กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของ
การเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  

 จากการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรัพยากร พบว่า
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อ
เล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้มากที่สุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อ
เล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้ง
ต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.00 ครั้งต่อ  
 ข้อเสนอแนะ  
 ในขั้นตอนการออกแบบนิทรรศการออนไลน์นั้น ผู้จัดท าจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรม Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัว รวดเร็ว 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นแนวทางในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นของห้องสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2. เป็นแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ 
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