บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาทําการศึกษาคนควาและไดประมวล
ความรู โดยครอบคลุมเรื่อง ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
2.1.1 ความหมายของระบบ
ระบบ หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่ทํางานสัมพันธเกี่ยวของกันเพื่อใหเกิดผล
อยางใดอยางหนึ่ง หรือระบบคือการปฏิสัมพันธขององคประกอบทั้งหลายในการกระทํากิจกรรม
การปฏิบัติหนาที่และการดําเนินงานบางอยาง ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับความคิดเห็นของ Hicks
และ Gullett (1975) ที่ไดกลาวไววา ระบบ หมายถึง การรวมตัวของสิ่งหลายสิ่งเพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแตละสิ่งนั้นมีความสัมพันธตอกันและกัน หรือขึ้นตอกันและกัน หรือมี
ผลกระทบตอกันและกัน และเปาหมายสําคัญของการรวมกันเปนระบบ คือ เพื่อเสถียรภาพอัน
มั่นคง (Stability) เพื่อความเจริญกาวหนา (Growth) และเพื่อการปฏิสัมพันธ (Interaction)
ราชบัณฑิตสถาน (2540) ไดใหความหมายของระบบไววา กลุมของสิ่งซึ่งมี
ลักษณะประสานเขาเปนสิ่งเดียวกันตาหลักแหงความสัมพันธที่สอดคลองกัน ดวยระเบียบของ
ธรรมชาติหรือเหตุผลทางวิชาการ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล
ระบบสังคม ระบบการบริหารประเทศ
ระบบ (System) หมายถึงกลุมสวนประกอบหรือระบบยอยตางๆที่มีการทํางาน
รวมกัน เพื่อให ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสวนประกอบและความสัมพันธ
ระหวางสวนประกอบตางๆ ในระบบ จะเปนตัวกําหนดวาระบบจะสามารถทํางานไดอยางไร
เพื่อใหผลลัพธที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยระบบแตละระบบถูกจํากัดดวยขอบเขต
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(System Boundary) ซึ่งจะเปนตัวแยกระบบนั้นๆ ออกจากสิ่งแวดลอม ดังแสดงความสัมพันธของ
สวนตางๆในระบบ (อําไพ พรประเสริฐสกุล, 2543) ดังรูป 2.1

รูป 2.1 แสดงความสัมพันธของสวนตางๆ ในระบบ
ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือ ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิด
หนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนกลุมของสวนประกอบพื้นฐานตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกันในการเก็บ
(นําเขา) จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร (แสดงผล) ขอมูลและสารสนเทศและสนับสนุนกลไก
ของผลสะทอนกลับ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค (เบญจภรณ จันทรกองกุล, 2550)
2.1.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศ
องคประกอบของระบบสารสนเทศ สามารถแบงไดดังรูป 2.2
ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
สวนที่นําเขา
(Inputs)

การประมวลผล
(Processing)

สวนสะทอนกลับ (Feedback)
รูป 2.2 องคประกอบและวัฎจักรของระบบสารสนเทศ

สวนที่แสดงผล
(Outputs)
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1) สวนที่นําเขา (Inputs) ไดแกการรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบ สวน
ที่นําเขานี้สามารถมีไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการโทรเขาเพื่อขอขอมูลในระบบสอบถามเบอร
โทรศัพท ขอมูลที่ลูกคากรอกในใบ สอบถามการใหบริการของรานคาฯลฯ ขึ้นอยูกับสวนแสดงผล
ที่ตองการ สวนที่นําเขานี้อาจเปนขบวนการที่ทําดวยตัวเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได เชนการอาน
ขอมูลรายชื่อสินคาและรายราคาโดยเครื่องอาน บารโคดของหางสรรพสินคา จัดเปนสวนที่นําเขา
แบบอัตโนมัติ
2) การประมวลผล (Processing) เกี่ยวของกับการเปลี่ยนและการแปลงขอมูล
ใหอยูในรูปของสวนแสดงผลที่มีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผลไดแกการคํานวณ การ
เปรียบเทียบ การเลือกทางเลือกในการปฏิบัติงานและการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการ
ประมวลผลสามารถทําไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยก็ได ตัวอยางเชน ระบบ
คิดเงินเดือนพนักงาน สามารถคิดไดจากการนําจํานวน ชั่วโมงการทํางานของพนักงานคูณเขากับ
อัตราคาจางเพื่อใหไดยอดเงินรวมที่ตองจายรวม ถาชั่วโมงการทํางานรายสัปดาหมากกวา 40 ชั่วโมง
อาจมีการคิดเงินลวงเวลาให โดยเพิ่มเขาไปกับเงินรวม จากนั้นอาจจะทําการหักภาษีพนักงาน โดย
การนําเงินรวมมาคิดภาษีและนําเงินรวมมาลบดวยภาษีที่คํานวณได จะทําใหไดเงินสุทธิที่ตองจาย
ใหกับพนักงาน
3) สวนที่แสดงผล (Outputs) เกี่ยวของกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน
มักจะอยูในรูปของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเปนเช็คที่จายใหกับพนักงาน รายงานที่นําเสนอ
ผูบริหารและสารสนเทศที่ถูกผลิตออกมาใหกับผูถือหุน ธนาคาร หรือกลุมอื่นๆ โดยสวนแสดงผล
ของระบบหนึ่ ง อาจใช เ ป น ส ว นที่ นํ า เข า เพื่ อ ควบคุ ม ระบบหรื อ อุ ป กรณ อื่น ๆ
ก็ ไ ด เช น ใน
ขบวนการผลิตเฟอรนิเจอร พนักงานขาย ลูกคา และ นักออกแบบเฟอรนิเจอรอาจจะทําการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรซ้ําแลวซ้ําเลา เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยอาจจะใชซอฟตแวร
หรือฮารดแวรคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบนี้ดวย จนกระทั่งไดตนแบบที่ตรงความ
ตองการมากที่สุด จึงสงแบบนั้นไปทําการผลิต จะเห็นวาแบบเฟอรนิเจอรที่ไดจากการออกแบบแต
ละครั้งจะเปนสวนที่ถูกนําไปปรับปรุงการออกแบบในครั้งตอๆ ไป จนกระทั่งไดแบบ สุดทาย
ออกมา อาจอยูในรูปของสิ่งพิมพที่ออกมาจากเครื่องพิมพหรือแสดงอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรที่
เปนอุปกรณแสดงผลตัวหนึ่งหรืออาจจะอยูในรูปของรายงานและเอกสารที่เขียนดวยมือก็ได
4) ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือสวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอสวนที่นําเขาหรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดขึ้น อาจ
จําเปนตองแกไขขอมูลนําเขาหรือทําการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลเพื่อใหไดสวนแสดงผลที่
ถูกตอง ตัวอยางเชน ระบบการจายเงินเดือนพนักงาน ถาทําการปอนชั่วโมงการทํางานรายสัปดาห
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เปน 400 แทนที่จะเปน 40 ชั่วโมง ถาทําการกําหนดใหระบบตรวจสอบคาชั่วโมงการทํางานใหอยู
ในชวง 0-100 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อพบขอมูลนี้เปน 400 ชั่วโมง ระบบจะทําการสงผลสะทอนกลับ
ออกมา อาจจะอยูในรูปของรายงานความผิดพลาด ซึ่งสามารถนําไปใชในการตรวจสอบและแกไข
จํานวนชั่วโมงการทํางานที่นําเขามาคํานวณใหถูกตองได
2.1.3 การพัฒนาระบบ
สแตร (โกวัฒน เทศบุตร. 2545 อางอิงมาจาก Stair. 1996) ไดกลาวถึงหลักการ
ของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC - Systems Development Life Cycle) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การศึกษาระบบ (Systems Investigation) เปนขั้นตอนแรกของการ
พัฒนาระบบ โดยผูพัฒนาระบบจะทําการศึกษาสํารวจหาขอมูลในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับระบบที่
จะทําการพัฒนา เชน สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ความเปนไปไดของการพัฒนาระบบที่
ตองการสิ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธในการดําเนินงาน ประมาณคาใชจาย เปนตน ซึ่ง
ขอมูลตางๆ นํามาใชเปนองคประกอบในการตัดสินใจ วาสมควรที่จะพัฒนาระบบ หรือไม และ
ระบบที่พัฒนาขึ้นควรจะมีลักษณะอยางไร
2) การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะห
การดําเนินงานของระบบแตละขั้นตอนประกอบดวยอะไรบาง มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ
กับสิ่งใดบางรวมถึงความตองการของผูใช และจุดเดนของการใชงานแตละดานของระบบใหม เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจวาระบบควรไดรับการพัฒนาในลักษณะใด
3) การออกแบบระบบ (Systems Design) เปนขั้นตอนของการออกแบบ
รายละเอียดในสวนตาง ๆ ของระบบซึ่งไดแก การแสดงผลลัพธ การปอนขอมูล กระบวนการเก็บ
รักษารวมถึงการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการวัสดุอุปกรณ
สําหรับนํามาพัฒนาใหเปนระบบใหมตอไป
4) การใชระบบ (Systems Implementation) เปนขั้นตอนของการนําระบบ
มาสูการปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค และรูปแบบที่ไดทําการออกแบบไว
5) การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and
Review)เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้ง และใชงานแลว รวมถึง
การตรวจประเมินผลการทํางานของระบบอันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหระบบ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากที่สุด
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กิ ต ติ ภั ก ดี วั ฒ นะกุ ล และจํ า ลอง ครู อุ ต สาหะ (2542) อธิ บ ายว า การพั ฒ นา
ระบบงานสารสนเทศจะดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไวใน SDLC ซึ่ง SDLC นั้นมีอยูดวยกัน
หลายแนวทาง แตขั้นตอนตางๆ ของแตละแนวทาง ก็ไมไดแตกตางกันอยางสิ้นเชิง สวนใหญจะยึด
แนวทางการแกไขปญหาของ Federix Taylor ที่เรียกวา Scientific Management เปนหลัก ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1) Feasibility Study เปนขั้นตอนที่เกี่ยวกับการประเมินตนทุนของทางเลือก
ตางๆ ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ใหมีความคุมคามากที่สุด
2) Requirement Collection and Analysis เปนขั้นตอนที่นักพัฒนาระบบจะ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการตางๆ จากผูใช (User’s Requirement) มาวิเคราะห เพื่อ
จํา แนกถึ ง ป ญ หาและความต อ งการออกเป น กลุ ม ซึ่ ง จะใช เ พื่ อ กํา หนดขอบเขตของระบบงาน
สารสนเทศที่จะพัฒนา
3) Design เปนขั้นตอนของการนําเอาปญหาและความตองการทางดานตางๆ
มาใชในการออกแบบระบบงานสารสนเทศ แบงเปน 2 สวน คือ การออกแบบในสวนของ
โปรแกรม (Application design) และการออกแบบในสวนของฐานขอมูล (Database design) โดยที่
ทั้ง 2 สวนนี้ควรกระทําไปพรอมๆ กัน
4) Prototyping เป น ขั้ น ตอนที่ ไ ด นํ า เอาส ว นต า งๆ ที่ ไ ด อ อกแบบไว มา
พัฒนาตนแบบของระบบงานสารสนเทศ ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องมือ (Tools) จํานวนมากที่ชวยใน
การพัฒนา เพื่อนําตนแบบนี้ไปตรวจสอบความถูกตองของระบบงานสารสนเทศกอนการนําไปใช
จริง ซึ่งถามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ก็สามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับขั้นตอน Requirement collection
and analysis ไดใหม
5) Implementation เปนขั้นตอนที่นําเอาระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จ
เรียบรอยแลวไปทดลองใชงาน
6) Validation และ Testing เปนขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของ
ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
7) Operation เปนขั้นตอนสุดทาย ซึ่งแนใจแลววาระบบงานสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น สามารถทํางานไดอยางถูกตอง จึงเริ่มนําขอมูลตางๆ มาใชงานจริง
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูล
2.2.1 ความหมายของฐานขอมูล
ฐานขอมูล (Database) เปนที่รวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน โดยขอมูลเหลานี้
จะถูกเก็บอยูในรูปแบบตารางซึ่งประกอบดวยฟลด (Field) และเร็คคอรด (Record) ฟลด คือหัวขอ
ของขอมูลที่จัดกลุมอยูในตาราง เชน ชื่อ อายุ เบอรโทรศัพท เปนตน ถาเราใสขอมูลตางๆ จนครบ
ทุกฟลดในตารางแลว เราก็จะไดเร็คคอรดขึ้นมา หรืออาจจะกลาวไดวา ฟลดและเร็คคอรดก็คือ
สดมภ และแถวของตารางนั่นเอง งานดานฐานขอมูล เปนงานที่เกี่ยวของกับการสรางพื้นที่เพื่อใช
ในการเก็บขอมูล (ตาราง) และมีระบบในการจัดการกับขอมูลเหลานั้น โดยที่ฐานขอมูลหนึ่งๆ อาจ
ประกอบไปดวยตารางหลายๆ ตาราง หรืออาจจะมีตารางเดียวก็ได (สัจจะ จรัสรุงรวีวร และ จักร
พงษ สุขประเสริฐ, 2546)
ฐานขอมูล คือ โครงสรางของสารสนเทศ (Information) ที่ประกอบดวย Entity
หลายๆ ตัว ซึ่งบรรดา Entity เหลานั้นตองมีความสัมพันธกัน (ดวงแกว สวามิภักดิ์, 2540)
ฐานขอมูล คือ การรวมใชกลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งไดออกแบบมา
เพื่อใหกลุมขอมูลเหลานี้สามารถใหสารสนเทศที่เพียงพอตอความตองการ ใชงานสําหรับหนวยงาน
ตางๆ ในองคกรได (ทัดดาว ศีลคุณ, อัจฉรา ธารอุไรกุล และ ภคินี อุปถัมภ, 2544)
ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกนํามารวมกัน
เชน ฐานขอมูลในบริษัทแหงหนึ่ง อาจประกอบไปดวยแฟมขอมูลหลายแฟม ซึ่งแตละแฟมตางก็มี
ความสัมพันธกัน ไดแก แฟมขอมูลพนักงาน แฟมขอมูลแผนกในบริษัท แฟมขอมูลขายสินคา
แฟมขอมูลสินคา เปนตน (กิตติ ภักดีวัฒนะกูล, 2546)
ฐานขอมูล คือ การจัด เก็บขอมูลอยางมีระบบและความสัมพันธระหวางขอมูล
ประกอบดวย รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยว ของกัน ซึ่งถูกนํามาใชในงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
การเพิ่มขอมูล การลบ การแกไข การเรียกดูขอมูล เชน งานดานธนาคาร จะมีฐานขอมูลที่
เกี่ยวของกับขอมูลเงินฝาก ขอมูลการใหสินเชื่อ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการและเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2542)
ฐานขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ การจัดเก็บเปนฐานขอมูลมักจะจัดเก็บไวที่หนวยศูนยกลางทั้งนี้เพื่อใหผูใช
หลายๆ หนวยงานในองคกรสามารถเรีย กใชขอมู ลที่จัดเก็บไวไ ดตามความตองการของแตละ
หนวยงาน ซึ่งอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอ และเปนขอมูลที่ใชเปนประจํา (สมจิตร อาจอินทร และ งาม
นิจ อาจอินทร, 2541)
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ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูล (Data Group) ที่ถูกรวบรวมเขาไว
ดวยกัน โดยครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ เชนในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูลตั้งแตหมายเลข
โทรศัพทของผูที่มาติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลจะมีสวนที่สัมพันธ
กันและเปนที่ตองการออกมาใชใหเปนประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่
หรือเหตุการณใด ๆ ที่เราสนใจศึกษา ซึ่งขอมูล (Data) อาจจะไดมาจากการสังเกต การนับหรือการ
วัด และขอมูลอาจเปนไดทั้งตัวเลขหรือเปนขอความก็ได ที่สําคัญคือขอมูลจะตองเปนสิ่งที่เปน
ความจริง (ศิวัช กาญจนชุม และวิชาญ หงษบิน, 2542)
2.2.2 ขอดีของการประมวลผลในฐานขอมูล
สมจิตร อาจอินทร และ งามนิจ อาจอินทร (2541) อธิบายถึงขอดีของการ
ประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลมีดังนี้
1) ข อ มู ล มี ก ารเก็ บ อยู ร วมกั น และสามารถใช ข อ มู ล ร ว มกั น ได ใ นระบบ
ฐานขอมูล ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในที่เดียวกันที่เรียกวา ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตสามารถ
ออกคําสั่งผาน DBMS (Database Management System หมายถึง โปรแกรมจัดการฐานขอมูล) ใหทํา
การอานขอมูลในหลายตารางได โปรแกรมสืบคนขอมูล จะสามารถออกคําสั่งงาย ๆ เพื่ออาน ขอมูล
จากตารางทะเบียนหนังสือ ตารางสื่อโสตทัศน และตาราง CD-ROM เพื่อนํามาแสดงผลการสืบคน
ซึ่งโปรแกรมประยุกตไมจําเปนตองบอกวิธีการอานขอมูลจากทั้งสามตารางออกมา จะเปนหนาที่
ของ DBMS ที่จะจัดการเชื่อมขอมูลจากทั้งสามตารางนี้
2) ลดความซ้ํ า ซ อ นของข อ มู ล การประมวลผลโดยใช ไ ฟล ธ รรมดานั้ น
จําเปนที่จะตองมีไฟลที่จะใชงานในลักษณะตางๆ ไว ดังนั้นจึงมีขอมูลชนิดเดียวกันถูกกักเก็บไว
หลายๆ แหง หรือที่เราเรียกกันวา ความซ้ําซอนกันของขอมูล ในสวนการประมวลผลฐานขอมูลนั้น
ขอมูลจะมีความซ้ําซอนนอยที่สุด เนื่องจากขอมูลจะถูกเก็บเพียงที่เดียวในฐานขอมูล เชน ขอมูล
หนังสือ ขอมูลสื่อโสตทัศน ขอมูล CD-ROM และขอมูลสมาชิก ซึ่งจะเปนการประหยัดเนื้อที่การ
ใชงานหนวยเก็บขอมูลสํารอง นอกจากนี้ ถาจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใด ก็จะทํากับ
ขอมูลเพียงที่เดียวเทานั้น เชน ถาจะเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกคนใด ก็สามารถทําการเปลี่ยนแปลงใน
ตารางสมาชิกเพียงครั้งเดียวเทานั้น
3) หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล การเก็บขอมูลไวหลายๆ แหง อาจจะ
กอใหเกิดปญหาการแกไขขอมูล ซึ่งอาจแกไขไมเหมือนกันในทุกๆ แหง ทําใหเกิดปญหาวาขอมูล
ชุดเดียวกันอาจมีคาในแตละแหงไมตรงกัน ดังนั้นการใชระบบฐานขอมูลทําใหเราลดความซ้ําซอน
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ลงไปได โดยมี DBMS เปนตัวควบคุมดูแลวาเมื่อเกิดการแกไขขอมูลขึ้นที่ใด เมื่อไหร จะตองแกให
เหมือนกันครบทุกแหง
4) ควบคุมความคงสภาพของขอมูล ความคงสภาพ (Integrity) หมายถึง
ความถูกตอง ความสมเหตุสมผลหรือความเชื่อถือไดของขอมูล ซึ่งนอกจากลักษณะของขอมูลที่
ตองการมีความซ้ําซอนนอยที่สุดแลว ความคงสภาพของขอมูล ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน
กลาวคือ ขอมูลภายในฐานขอมูลนั้นจะตองมีความถูกตอง สมเหตุสมผล เชน ขอมูลการยืมวัสดุ
สารสนเทศของสมาชิก มีคาไมเกิน 5 เลม ระบบฐานขอมูลที่ดีควรจะมีการปองกันการบันทึกขอมูล
ที่ไมสมเหตุสมผลนี้ โดยจะมี DBMS เปนตัวควบคุมไมใหมีการบันทึกขอมูลที่ไมถูกตองลงไปเก็บ
ในฐานขอมูลได
5) การจัดการขอมูลในฐานขอมูลจะทําไดงาย การจัดการขอมูลไมวาจะเปน
การเรียกใชขอมูล การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูลหรือการลบขอมูลของตารางใดภายในฐานขอมูล
จะสามารถทําไดงาย โดยการออกคําสั่งผานไปยัง DBMS ทําใหการเขียนโปรแกรมประยุกตมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น DBMS จะเปนตัวจัดการขอมูลภายในฐานขอมูลเอง
6) ความเปนอิสระระหวางโปรแกรมประยุกตและขอมูล โปรแกรมประยุกต
ที่เขียนขึ้น จะไมขึ้นกับโครงสรางของตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโครงสรางของตาราง
ตาง ๆ และตัวขอมูลในแตละตารางจะถูกเก็บในฐานขอมูลทั้งหมด โปรแกรมประยุกตไมจําเปนตอง
เก็บโครงสรางของตารางที่จะใชไว ซึ่งตางจากระบบการประมวลผลแฟมขอมูล ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของตาราง เชน การเปลี่ยนแปลงขนาดของเขตขอมูลในตารางใดภายในฐาน
ขอมูลก็ไมจําเปนตองไปทําการแกไขโปรแกรมประยุกตที่มีการเรียกใชเขตขอมูลนั้น ซึ่งจะเปน
หนาที่ของ DBMS ที่จะไปปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูล ใหมีโครงสรางตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยกเวนวาจะมีการเพิ่มเขตขอมูล เปลี่ยนชื่อเขตขอมูล หรือลบเขตขอมูลใดออกไปจาก ตาราง
โปรแกรมประยุกตที่มีการใชงานเขตขอมูลนั้นจึงจะถูกแกไข
7) มีผูควบคุมระบบเพียงผูเดียว จากการที่เรานําขอมูลมาเก็บไวรวมกันไวใน
ฐานขอมูลทําใหตองมีผูที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใชระบบฐานขอมูล คือผูควบคุมระบบหรือ
ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) อาจจะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคลก็ได ซึ่งจะเปนผู
ควบคุมและบริหารจัดการระบบฐานขอมูลทั้งหมด สามารถจัดการกับโครงสรางฐานขอมูลได เชน
การสรางหรือการเปลี่ยนโครงสรางขอมูลภายในฐานขอมูล เปนผูกําหนดสิทธิการเขาไปในงาน
ฐานขอมูลวาจะใหผูใดเขาไปใชฐานขอมูลไดบาง และสามารถใชงานฐานขอมูลไดในระดับใด เชน
ดูขอมูลไดอยางเดียว หรือสามารถปรับปรุงขอมูลไดดวย เพื่อเปนการปองกันผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการใชงานฐานขอมูล ไมใหสามารถเขาไปกอความเสียหายใหกับระบบฐานขอมูล
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ประสงค ปราณีตพลกรัง และคนอื่นๆ (2541) กลาวถึงขอดีของ การประมวลผล
ขอมูลในฐานขอมูลไวดังนี้
1) ลดความยุงยากของขอมูลภายในองคกร โดยรวมขอมูลไวที่จุดหนึ่งและมี
ผูควบคุม ดูแลการใชขอมูล การเขาถึงขอมูล การนําขอมูลไปใชประโยชนและดูแลความ ปลอดภัย
2) ลดการซ้ําซอนของขอมูล (Redundancy) ในกรณีที่ขอมูลอยูเปนเอกเทศ
3) ลดความสับสน (Confusion) ของขอมูลภายในองคกร
4) คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมและการบํารุงรักษาภายหลังจากระบบ
สมบูรณ แลวจะลดลงเมื่อเทียบกับระบบเกา
5) มีความยืดหยุนในการขยายฐานขอมูล การปรับปรุงแกไขทําไดงายกวา
6) การเขาถึงขอมูลและความสะดวกในการใชสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล (2542) กลาวถึง ขอดี
ของการประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลไวดังนี้
1) ลดความยุงยากและซับซอนในการจัดการขอมูล
2) ลดความขัดแยงของขอมูลในหนวยงานและระบบองคกร
3) สนับสนุนการใชขอมูลรวมกัน
4) เพิ่มความปลอดภัยใหขอมูล
5) ชวยใหขอมูลมีความถูกตองและทันเหตุการณ
6) สามารถควบคุมและสรางมาตรฐานของขอมูลในองคกร
7) สรางความยืดหยุนในการนําขอมูลมาใชประโยชน
8) สามารถนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
9) ประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริการขอมูล
10) ขอมูลมีอิสระจากชุดคําสั่งที่ใช
จากขอดีของการประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลดังกลาว พอสรุปไดวาการ
ประมวลผล ขอมูลในฐานขอมูลมีขอดี คือ ลดความยุงยากของขอมูลภายในองคกร ลดการซ้ําซอน
ของขอมูล มีความยืดหยุนในการขยายฐานขอมูลไดดี การปรับปรุงแกไข ขอมูลทําไดงาย และมี
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
2.2.3 องคประกอบของฐานขอมูล
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542) กลาวไววา ระบบฐานขอมูล
สวนใหญเปนระบบที่มีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล โดยที่จะมีซอฟตแวรชวย

14
จัดการขอมูลเหลานี้ เพื่อใหไดขอมูลตามที่ผูใชตองการ องคประกอบของฐานขอมูล แบงออกเปน 5
ประเภทคือ
1) ฮารดแวร (Hardware)
ในระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรที่จะมีฮารดแวรตางๆ ที่พรอมจะ
อํานวยความสะดวกในการบริหารระบบฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนขนาดของ
หนวยความจําหลัก ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง และหนวยความจําสํารองที่จะรองรับการ
ประมวลผลขอมูลในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) โปรแกรม (Program)
ในการประมวลผลฐานขอมูลอาจจะใชโปรแกรมที่แตกตางกัน ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับระบบคอมพิวเตอรที่ใชวาเปนแบบใด โปรแกรมที่ทําหนาที่ควบคุมการสราง การเรียกใช
การจัดทํารายงาน การปรับเปลี่ยนแกไขโครงสราง การควบคุม ซึ่งกลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบจัดการ
ฐานขอมูล (DBMS - Database Management Systems) คือ โปรแกรมหรือซอฟทแวรที่ทําหนาที่ใน
การจัดการฐานขอมูลโดยจะเปนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมประยุกตตางๆที่อยูในระบบ
3) ขอมูล (Data)
ฐานขอมูลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยกลางขอมูลอยางมีระบบ
ขอมูลเหลานี้สามารถเรียกใชรวมกันได ผูใชขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมองภาพของขอมูลใน
ลักษณะที่แตกตางกัน เชน ผูใชบางคนมองภาพของขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในสื่อเก็บขอมูลจริง
ในขณะที่ผูใชบางคนมองภาพขอมูลจากการใชงานของผูใช
4) บุคลากร (People)
ในระบบจัดการฐานขอมูลจะมีบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ คือ
- ผูใชทั่วไป (End User)
- พนักงานปฏิบัติการ (Operator)
- นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst)
- ผูเขียนโปรแกรมประยุกตใชงาน (Programmer)
- ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator : DBA)
5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures)
ควรจะมีการจัดทําเอกสารที่ระบุขั้นตอนการทํางานของหนาที่งานตางๆ ในระบบ
ฐานขอมูล ทั้งในสภาวะปกติ และในสภาวะที่ระบบเกิดปญหา (Failure) ซึ่งจะเปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกระดับขององคกร
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2.2.4 ประเภทของฐานขอมูล
สมจิตร อาจอินทรและงามนิจ อาจอินทร (2541) ไดแบงประเภทของฐานขอมูล
ออกเปน 3 ประเภทดวยกัน ดังนี้
1) ฐานขอมูลแบบลําดับขั้น (Hierarchical Database)
ลักษณะโครงสรางของฐานขอมูลแบบลําดับขั้นนี้ เปนแบบตนไม (Tree
Structure) โดยจะมีระเบียนอยูที่แถวบนซึ่งจะเรียกวาระเบียนพอแม (Parent Record) ระเบียนถัด
แถวลงมาเรียกวาระเบียบลูก (Child Record) ซึ่งระเบียนพอแมจะมีระเบียนลูกไดมากกวา 1 ระเบียน
แตระเบียนลูกแตละระเบียนพอแมเพียงหนึ่งระเบียนเทานั้น
2) ฐานขอมูลแบบกระจาย (Network Database)
เปนฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอร
เพียงเครื่องเดียว ที่มีหนวยเก็บขอมูลศูนยกลาง (Centralized Database System) เพราะอุปกรณตางๆ
ของระบบติดตั้งอยูบนเครื่องเพียงเครื่องเดียว หรือเรียกวาไซต (Site) เดียวเทานั้น ถึงแมวา
ฐานขอมูลดังกลาวอาจจะถูกเรียกใชขอมูลจากเทอรมินัลระยะไกล ที่ติดตอเขามายังเครื่องสวนกลาง
นั้น แตขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลยังคงทํางานอยูบนเครื่องเพียงเครื่องเดียว
ในปจจุบันมีการใชฐานขอมูลจากหลายๆ เครื่อง หรือหลายๆ ไซตโดย
ผานระบบเครือขายการสื่อสาร เรียกวา ฐานขอมูลแบบกระจาย (DDBSs - Distributed Database
Systems) ซอฟตแวรที่ใชในการจัดการฐานขอมูลแบบกระจายนี้เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล
แบบกระจาย (DDBMS - Distributed Database Management System) ฐานขอ มู ล แบบกระจาย
เป น ที่ร วบรวมของขอ มูล ซึ่ง อยูบ นระบบเดีย วกัน ในทางกายภาพมีการจัดเก็บการกระจายอยู
บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ห ลาย ๆ เครื่ อ งหรื อ หลาย ๆ ไซต แ ละมี ก ารเชื่ อ มต อ กั น ผ า นเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
3) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปนฐานขอมูลที่มีความนิยมใชกันมากในปจจุบัน
สามารถใชงานไดกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกระดับ ฐานขอมูลแบบนี้ ขอมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของ
ตาราง (Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบงออกเปนแถว (Row) และสดมภ (Column) แตละตารางจะมี
จํานวนแถวไดหลายแถว และจํานวนสดมภไดหลายสดมภ แถวแตละแถวจะสามารถเรียกไดอีก
อยางวา ระเบียนหรือเรคคอรด (Record) สดมภแตละสดมภสามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา เขตขอมูล
หรือฟลด (Field) แตละตารางยังสามารถเรียกไดอีกอยางวา รีเลชั่น (Relation) แถวแตละแถวภายใน
ตารางยังอาจเรียกไดวาทูเพิล (Tuple) และสดมภแตละสดมภอาจถูกเรียกวาแอททิบิวท (Attribute)
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2.2.5 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ เป น การจั ด เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แถวและสดมภ ใ น
ลักษณะตารางสองมิติ ที่ประกอบดวยแอททริบิวตที่แสดงคุณสมบัติของตารางหนึ่งๆ โดยที่ตาราง
ตางๆ ไดผานกระบวนการทํา Normalized ในระหวางการออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอน และเพื่อให
การจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลซึ่งใหภาพ
ขอมูลในระดับภายนอก (External Level) และระดับแนวคิด (Conceptual Level) แกผูใชขอมูลได
เปนอยางดี ตารางตางๆ ในฐานขอมูลจะประกอบดวยแอททริบิวตตางๆ ที่ถูกออกแบบเพื่อลดความ
ซ้ํ า ซ อ นของการเก็บ ข อ มู ล และสามารถเรี ย กใช ข อ มู ล อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ร ะบบจั ด การ
ฐานขอมูลเปนผูจัดการฐานขอมูลตามที่ฐานขอมูลไดถูกออกแบบไว (ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย,
2537)
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลที่มีความนิยมใชกันมากในปจจุบัน เนื่องจาก
เปนฐานขอมูลที่งายตอการทําความเขาใจโครงสรางขอมูล ทั้งยังสามารถใชงานไดกับเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ฐานขอมูลที่ใชเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยใชระบบฐานขอมูล MySQL
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เมื่อประมาณ 30 ป กอน การเขาถึงสารสนเทศในหองสมุดหรือศูนยบริการสารสนเทศ
ยังคงใชบัตรรายการเปนเครื่องมือหลักในการคนหา แตเมื่อเวลาผานไปวัสดุสารสนเทศที่มีไว
ให บ ริ ก ารมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น อยู ต ลอดเวลา รวมถึ ง จํ า นวนผู ใ ช บ ริ ก าร และอั ต ราในการใช วั ส ดุ
สารสนเทศตอผู ใ ชบริ ก ารแตละคนก็เพิ่มขึ้นดว ยเชน กัน ทําใหก ารจั ด เก็บและการค นคืน วัสดุ
สารสนเทศในรูปแบบบัตรรายการ ไมสามารถสนองตอบตอความตองการของผูปฏิบัติงานที่ตอง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใหบริการวัสดุสารสนเทศ และผูใชบริการที่ตองการ
สืบคนวัสดุสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในงานของ
หองสมุด โดยพัฒนาใหระบบการทํางานของหองสมุดสามารถทํางานไดโดยคอมพิวเตอร
2.3.1 ความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจากภาษาอังกฤษวา The Integrated Library System
หรือ The Automated Library System หรือ The Library Automation System มีนักวิชาการได
อธิบายความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติไวหลากหลาย เชน
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ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) เปนระบบสารสนเทศระบบหนึ่ง
ที่ใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลตางๆของหองสมุดอยางตอเนื่องครบวงจร แลวเชื่อมตอระบบกับผูใช
ดวยเทคโนโลยีเครือขายและโทรคมนาคม ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถสืบคนและเรียกขอมูลที่ตองการ
นําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน (สมพิศ คูศรีพิทักษ, 2539)
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การผสมผสานการทํางานรวมกันของฮารดแวร
และซอฟตแวรเพื่อการจัดการงานหองสมุด ประกอบดวยชุดคําสั่งดานงานวิเคราะหทรัพยากร งาน
จัดหา งานบริการยืม-คืน งานสืบคนขอมูล งานยืมระหวางหองสมุดและงานควบคุมวารสาร (นิธิมา
สังคหะ, 2542)
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดที่ทํางานรวมกัน
แบบผสมผสานระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อการจัดการงานดานตางๆ ของหองสมุดได
อยางตอเนื่องครบวงจร โดยไมตองทํางานดวยมือซ้ําๆ กัน มีการเชื่อมตอกันดวยเทคโนโลยี
เครือขาย เพื่อใหสามารถคนคืน และเรียกสารสนเทศที่ตองการมาใชประโยชนไดในระบบออนไลน
(น้ําทิพย วิภาวิน, 2545)
ระบบหองสมุดอัตโนมัติสํานักวิทยบริการ สําหรับสถาบันราชภัฏจัดแบงออกเปน
5 ระบบใหญ (ปญญา สุขแสน, 2544) คือ
1) ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมงานดานการจัดซื้อจัด
จาง งานตรวจรับวัสดุ รายการใชจายงบประมาณ
2) ระบบงานเทคนิคสารสนเทศ สรางฐานขอมูลวัสดุตีพิมพ และวัสดุไม
ตีพิมพ รวมทั้งสามารถออกรหัสบารโคด
3) ระบบงานบริการสารสนเทศ ประกอบระบบยืมคืนและตรวจสอบ โดยใช
บารโคด ระบบสมาชิก และระบบสถิติการใชบริการตาง ๆ
4) ระบบสืบคืนสารสนเทศ ชวยใหผูใชหองสมุดทราบวาวัสดุหองสมุดที่
ตองการมีหรือไม ประกอบดวยระบบคนคืนวัสดุตีพิมพ และระบบคนคืนวัสดุไมตีพิมพ
5) ระบบงานจัดเตรียมฐานขอมูล สรางฐานขอมูลที่จะนําไปใชในงานพัฒนา
ทรัพยากร
จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบ
การทํางานของหองสมุดที่มีการนําเอาอุปกรณประมวลผลซึ่งประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวร
มาใชเพื่อการจัดการงานของหองสมุดในลักษณะผสมผสาน มีการทํางานรวมกันหรือเชื่อมโยงกัน
ระหวางระบบงานตางๆ ของหองสมุด ไดแก งานจัดหา งานทํารายการ งานบริการยืม-คืน และงาน
สืบคนขอมูล และการจัดการวารสาร
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2.3.2 วัตถุประสงคของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
การนํ า ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ มาใช ใ นงานห อ งสมุ ด หรื อ ในศู น ย บ ริ ก าร
สารสนเทศ จะชวยใหการจัดระบบการจัดเก็บ การคนหา และการบริการวัสดุสารสนเทศใหมีความ
สะดวก และรวดเร็ว ทั้งยังชวยลดภาระงานประจําของบุคลากร ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการจัดหา
วัสดุสารสนเทศ การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ การสืบคนวัสดุสารสนเทศ การควบคุมวัสดุ
สารสนเทศ และการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ รวมถึงระบบงานอื่นๆ ตามความตองการของ
ศูนยบริการสารสนเทศแตละแหง โดยแตละระบบจะมีระบบงานยอย ที่ทํางานประสานสัมพันธ
เชื่ อ มต อ กั น ได อ ย า งต อ เนื่ อ งเป น ระบบเดี ย วกั น ซึ่ ง การนํ า ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ม าใช ใ น
หองสมุดหรือศูนยบริการสารสนเทศ มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยชวยใหงานที่ทํา
เปนประจํา มีความถูกตองรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อชวยผูบริหารหองสมุดหรือศูนยบริการสารสนเทศ ในการจัดการและ
บริหารงาน
4) เพื่ อ ประหยั ด ต น ทุ น การปฏิ บั ติ ง านของห อ งสมุ ด หรื อ ศู น ย บ ริ ก าร
สารสนเทศในระยะยาว
2.3.3 ความหมายของวัสดุสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) มีผูใหความหมายไว เชน หมายถึง
วัสดุรูปแบบตางๆ ที่บันทึกสารสนเทศไว โดยใชภาษา สัญลักษณ ภาพ และเสียง
นงนารถ ชัยรัตน (2542 อางใน ศรีสุภา นาคธน, 2548) ใหความหมายไว หมายถึง
วัสดุที่บันทึกขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปนเหตุการณ ความคิด และประสบการณของมนุษย โดยใช
ภาษา สัญลักษณ ภาพ รหัส และอื่นๆ ที่สื่อสารได ตลอดทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดี-รอม ซึ่ง
หองสมุดคัดเลือกและจัดหามาไวใหบริการ ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทรัพยากรสารสนเทศ คือ วัสดุ ที่
บันทึกสารสนเทศไวเพื่อการเผยแพรในรูปแบบตางๆ ทั้งวัสดุตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สารนิเทศประเภทตางๆ ที่มีการบันทึกไวในสื่อ
ประเภทตางๆ โดยนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพ เสียง เคลื่อนไหว หรือที่มีการบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษรและอยูในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ (น้ําทิพย วิภาวิน,
2546)
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วัสดุสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุหองสมุด หรือสื่อการศึกษา อาจเรียก
คําใดคําหนึ่งก็ได ซึ่งมีความหมายรวมในทํานองเดียวกัน (คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุสารสนเทศตีพิมพ วัสดุสารสนเทศไมตีพิมพ และ
วัสดุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548)
2.3.4 ประเภทของวัสดุสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในสถาบันบริการสารสนเทศ โดยทั่วไป
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ วัสดุตีพิมพ (Printed Materials) วัสดุไมตีพิมพ (NonPrinted Materials) และวัสดุอิเล็กทรอนิกส (Electronic Materials) แตละประเภทสามารถแบง
ออกเปนประเภทยอย ไดดังนี้ (ศรีสุภา นาคธน, 2548)
1) วัสดุตีพิมพ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกความรูที่มีเนื้อหาสาระเพื่อ
ประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง หรือเพื่อความบันเทิง ลงบนกระดาษ โดยใชเทคนิคการพิมพ
ในที่นี้จะแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
(1) หนังสือ (Books) เปนสารสนเทศที่มีรูปแบบเกา ซึ่งในปจจุบันก็ยังมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากหนังสือสามารถเก็บไวไดนาน คงทนถาวร อานไดดวยตาเปลา ไมตองใช
เครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ สามารถนําติดตัวไปไดทุกที่ หนังสือสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ หนังสือสารคดี และหนังสือบันเทิงคดี
(2) สิ่งพิมพตอเนื่อง (Serials) หมายถึงสิ่งพิมพที่ออกตอเนื่องกัน ตามเวลา
ที่กําหนดไว เชน ทุก 7 วัน รายเดือน 2 เดือน 3 เดือน แบงออกเปนประเภทยอย 3 ประเภท คือ
หนังสือพิมพรายวัน (Newspapers) วารสาร (Journals/Periodicals) หนังสือรายป (Annual)
(3) จุลสาร (Pamphlets) หรืออาจเรียกวา อนุสาร เปนสิ่งพิมพขนาดเล็ก มี
ความหนาไมเกิน 60 หนา เสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาสั้น เขาใจงาย นิยมใช
เพื่อเผยแพรเรื่องราวที่ตองการประชาสัมพันธใหทราบกันโดยทั่วไปและจํานวนมาก เนื้อเรื่องสวน
ใหญจะเปนที่สนใจในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้นแตมีประโยชน เพราะเปนเรื่องใหมที่ยังไมมีการ
พิมพเปนหนังสือมากอน
(4) กฤตภาค (Clippings) เปนทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดแตละแหง
จัดทําขึ้นไวใหบริการโดยนําเรื่องที่สําคัญมีประโยชนเชน ขาว บทความ ภาพ จากหนังสือพิมพ
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วารสาร นํามาผนึกลงบนกระดาษ จัดเก็บไวในแฟม หรือซองเอกสาร เปนเรื่องๆ เพื่อสะดวกในการ
คนคืนและใหบริการ
(5) วัสดุตีพิมพอื่นๆ เชน แผนภูมิ (Charts) แผนภาพ (Diagrams) แผนที่
(Maps) จดหมายเหตุ (Archives) สิทธิบัตร (Patents) มาตรฐาน (Standards)
2) วัสดุไมตีพิมพ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไว ในสื่อตางๆ ที่ไมได
ผานกระบวนการตีพิมพ และไมจัดทําเปนรูปเลม แบงออกเปน
(1) ตนฉบับตัวเขียน (Manuscript) คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทําขึ้น
โดยใชลายมือเขียน ไดแก หนังสือที่จัดทําในสมัยโบราณกอนที่จะมีการพิมพ โดยใชการจารึก หรือ
สลักลงบนวัสดุตางๆ เชน สมุดขอย ใบลาน แผนปาปรัส (papyrus) แผนดินเหนียว แผนหนัง ศิลา
จารึก เปนตน ซึ่งรวมถึงตนฉบับของผูเขียนที่อาจเปนลายมือเขียนหรือเปนฉบับพิมพ ทั้งพิมพดวย
พิมพดีดและเครื่องคอมพิวเตอร
(2) โสตวัสดุ (Audio materials) คือ วัสดุสารสนเทศที่ใชเสียงเปนสื่อใน
การถายทอดสารสนเทศ เชน แถบบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกเสียง (Phono tape) แผนซีดี (Compact
disc) แผนเสียง (Phono Disc)
(3) ทัศนวัสดุ (Visual materials) คือ วัสดุสารสนเทศที่ตองใชสายตาเปน
สื่อในการรับรูสารสนเทศ ซึ่งอาจดูไดโดยตาเปลาหรือใชเครื่องมือประกอบในการดู เชน ลูกโลก
(Globe) รูปภาพ (Picture) หุนจําลอง (Model) ของจริง (Realia) ภาพเลื่อน หรือฟลมสตริป
(Filmstrips) ภาพนิ่ง หรือสไลด (Slides) แผนภาพโปรงใส (Transparencies)
(4) โสตทัศนวัสดุ (Audiovisual Materials) เปนวัสดุสารสนเทศที่ถายทอด
โดยการใชทั้งภาพและเสียงประกอบกัน เชน ภาพยนตร (Motion Pictures) สไลดประกอบเสียง
(Slide Multivisions) วีดิทัศนหรือเทปบันทึกภาพ (Videotapes)
(5) วัสดุยอสวน (Microforms) เปนวัสดุสารสนเทศที่ใชเทคนิคการ
ถายภาพยอสวนจากของจริงลงบนแผนฟลมหรือวัสดุที่ใชบันทึกภาพ ประโยชนที่ไดคือ ประหยัด
เนื้อที่ในการจัดเก็บ เมื่อตองการใชสารสนเทศ จะตองนําฟลมยอสวนนั้นมาเขาเครื่องอาน จึงจะ
สามารถอานได และถาตองการทําสําเนาเพื่อนําไปใชประโยชน ตองมีเครื่องพิมพหรือเครื่องทํา
สําเนาภาพจากวัสดุยอสวนดวย สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดอีก เชน ไมโครฟลม
(Microfilms) ไมโครฟช Microfiches) ไมโครบุค (Microbook) อุลตราฟช (Ultrafiche) ไมโครโอ
เพค (Micro-opague) ไมโครคารด (Microcard) ไมโครพรินท (Microprint) ไมโครเล็กซ (Microlex)
และมินิพรินท (Mini-print) อเพอรเจอรคารด (Aperture Card)
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3) วัสดุอิเล็กทรอนิกส (Electronic Materials) เปนวัสดุสารสนเทศที่จัดเก็บสารสน
เทศในรูปอักษร ภาพ และเสียงไว โดยการแปลงสารสนเทศใหเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
จะตองมีเครื่องมือสําหรับจัดเก็บและแสดงผลออกมา โดยการแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสใหเปน
สัญญาณภาพและเสียงอีกครั้งหนึ่ง เชน เทปแมเหล็ก (Magnetic Tape) จานแมเหล็ก/แผนดิสเก็ต
(Diskette) แผนจานแสง (Optical Disc) เชน ซีดี- รอม
วัสดุสารสนเทศที่ใหบริการภายในศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดแก
หนังสือหรือตําราภาษาอังกฤษ เทปบันทึกเสียงชนิดตลับ (Cassette Tape) เทปวิดีทัศน (Video
Tape) ดีวีดี (DVD-Digital Video Disc) วีซีดี (VCD-Video Compact Disc) และซีดีรอมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใชบริการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2548
ในการพัฒนาการพัฒนาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถผูศึกษาไดนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใชบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ขอ 7 การบริการวัสดุสารสนเทศตีพิมพ วัสดุ
สารสนเทศไมตีพิมพ วัสดุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถบริหารจัดการรักษา
ผลประโยชนและใหความเสมอภาคแกผูใชบริการของศูนยภาษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย
สาระสําคัญรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การใชบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548 ขอ 7 การบริการวัสดุสารสนเทศตีพิมพ วัสดุ
สารสนเทศไมตีพิมพ วัสดุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวยวัสดุสารสนเทศใหมีการปรับ
เปนวัน หลังจากเกินกําหนดสง วัสดุสารสนเทศตีพิมพใหปรับวันละ 5.-บาท ตอ รายการ วัสดุ
สารสนเทศไมตีพิมพใหปรับวันละ 10.-บาท ตอ 1 รายการ โดยไดแบงผูใชบริการออกเปน 4
ประเภท คือ
• นักศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ
- สามารถยืมหนังสือออกไปภายนอกไดไมเกิน 10 เลมตอ 1 ครั้ง และ
ตองสงคืนภายใน 7 วัน
- สามารถยืมวารสารลวงเวลา ไมซ้ํากันออกไปภายนอกได 3 ชื่อเรื่อง
ตอ 1 ครั้ง และตองสงคืนภายใน 1 วัน
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- สามารถยืม ซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดีรอม แถบบันทึกเสียง คอมแพคดิสก
วีดีทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอร ออกไปภายนอกไดไมเกิน 5 แผน/
มวน ตอ 1 ครั้งและตองสงคืนภายใน 1 วัน
• นักศึกษาหลังปริญญาตรี
- นักศึกษาหลังปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือออกไปภายนอกไดไม
เกิน 20 เลม ตอ 1 ครั้ง และตองสงคืนภายใน 14 วัน
- สามารถยื ม วารสารล ว งเวลาและหนั ง สื อ พิ ม พ ไ ม ซ้ํ า กั น ออกไป
ภายนอก 5 ชื่อเรื่องตอครั้งและตองสงคืนภายใน 5 วัน
- สามารถยืมซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดีรอม แถบบันทึกเสียง คอมแพคดิสก วีดี
ทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอร ออกไปภายนอกไดไมเกิน 10 แผนตอ 1
ครั้งและตองสงคืนภายใน 1 วัน
• อาจารย อาจารยประจําตามสัญญา อาจารยพิเศษ ขาราชการ นักวิชาการ
- สามารถยืมหนังสือออกไปภายนอกไดไมเกิน 20 ชื่อเรื่อง ตอ 1 ครั้ง
และตองสงคืนภายใน 30 วัน
- สามารถยืมวารสารลวงเวลา และหนังสือพิมพไมซ้ํากันออกไป
ภายนอกได 5 ฉบับ ตอ 1 ครั้ง และตองสงคืนภายใน 1 วัน
- สามารถยืมซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดีรอม แถบบันทึกเสียง คอมแพคดิสก วีดี
ทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอร ออกไปภายนอกไดไมเกิน 10 แผนตอ 1
ครั้งและตองสงคืนภายใน 1 วัน
• เจาหนาที่มหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย
- สามารถยืมหนังสือออกไปภายนอกไดไมเกิน 5 เลม ตอ 1 ครั้ง และ
ตองสงคืนภายใน 7 วัน
- สามารถยืมวารสารลวงเวลา และหนังสือพิมพไมซ้ํากันออกไปภา
นอกได 3 เลม ตอ 1 ครั้ง และตองสงคืนภายใน 1 วัน
- สามารถยืมซีดี วีซีดี ดีวีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร ออกไปภายนอก
ไดไมเกิน 2 แผน ตอ 1 ครั้ง และตองสงคืนภายใน 1 วัน
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2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
(ปญญา สุขแสน, 2544) โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท ฟอกซโปร 2.6 เอ เขียนชุดคําสั่ง ระบบ
ปฏิบัติการแบบเครือขายเน็ตแวร 4.11 ใชควบคุมระบบและจัดสรรทรัพยากร พบวา สํานักวิทย
บริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้นโดยกระจายระบบงาน
ไปตามลักษณะของงาน ทุกระบบทํางานสอดคลองกัน มีสถาบันการศึกษาและหนวยงานทางการ
ศึกษาขอใชโปรแกรมนี้ประมาณ 70 แหง มีการบรรจุโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ สําหรับผูที่สนใจ
ผานทางเวบไซด http://library.uru.ac.th ผูใชบริการหองสมุด สามารถใชโปรแกรมดวยตนเอง ให
ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล บริการยืมคืน ประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมจาก
ตางประเทศ
การศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หองสมุดคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงราย” (พึงพิศ กันศรีเวียง, 2547) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท เอส คิว
แอล 2000 เซิรฟเวอร สําหรับจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6.0 ใน
การพัฒนาระบบติดตอผูใช พบวาสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่หองสมุดและผู
มาใชบริการหองสมุด โดยจะทําใหปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีการ
ทํางานเปนอัตโนมัติ และยังสามารถสรางสารสนเทศใหกับผูบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจได
การศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริการ
วารสารและโสตทัศวัสดุของสํานักหอสมุดวิทยาลัยโยนก” (สุชิรา โพธิ์อวม, 2546) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมระบบสารสนเทศและการบริ ก ารของสํ า นั ก หอสมุ ด วิ ท ยาลั ย โยนกในด า นวารสาร
โสตทัศนวัสดุ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6.0 เปนโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานวารสารและโสตทัศนวัสดุ และใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอกเซส 97 เปน
โปรแกรมที่ใชกับฐานขอมูล ผลการประเมินการใชโปรแกรมระบบวารสารและโสตทัศนวัสดุ
สํานักหอสมุดวิทยาลัยโยนก พบวาสามารถชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา
ขอมูลที่ไดจากการประมวลผลของโปรแกรมมีความถูกตองรวดเร็วและเปนอัตโนมัติ

