PSU Cataloging Tool : เว็บเพจที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมือบนเว็บ
สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมออนไลน์
PSU Cataloging Tool : The Web Page that Links to Web-Based Tools
for Cataloging Online Library Catalogs
ภำนดำ จินตวงศ์
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
e-mail: panada.c@psu.ac.th

บทคัดย่อ
เครื่องมือสำหรับกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม “PSU Cataloging Tool” เป็นเว็บเพจที่
ประกอบด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ สำหรับกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมแบบออนไลน์ ออกแบบมำเพื่อ
สนองนโยบำยห้องสมุดสีเขียวที่ส่งเสริมให้ลดกำรใช้กระดำษลง เพื่อลดปัญหำเครื่องมือฉบับพิมพ์ไม่
เพียงพอในกำรใช้ลงรำยกำรระเบียนบรรณำนุกรมบนฐำนข้อมูล “เอลิสท์ (ALIST)” ของสำนักทรัพยำกร
กำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และเพื่อให้ใช้เวลำน้อยที่สุดใน
กำรเข้ำถึงเครื่องมือช่วยกำรลงรำยกำรบนเว็บจำนวนมำกด้วย เครื่องมือบำงชื่อสร้ำงขึ้นด้วยโปรแกรม
จัดกำรเอกสำรออนไลน์ของกูเกิล ( Google Documents) เสริมไว้โดยผู้เขียน บำงชื่อได้มีกำรเขียน
โปรแกรมโดยนักเขียนโปรแกรมของสำนักฯ เว็บเพจนี้รวบรวมตัวชี้แหล่งยูอำร์แอล ( URL) ของเครื่องมือ
ลงรำยกำรระเบียนบรรณำนุกรมที่มีบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปและอินทรำเน็ตของสำนักฯ ให้อยู่บนหน้ำเว็บ
เพจเดียวกันภำยใต้อักษรย่อชื่อสถำบัน ชื่อเต็มหรือคำย่อชื่ อของโปรแกรมค้นหำ หรือหัวข้อสั้น ๆ ซึ่ง
กำหนดขึ้นแทนชื่อของเครื่องมือนั้น ๆ พิมพ์บนเซลและจัดกลุ่มไว้บนแผ่นตำรำงทำกำรของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล พร้อมแฝงยูอำร์แอลที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เป้ำหมำยที่ใช้ค้นข้อมูลมำลง
รำยกำรโดยตรง เว็บเพจนี้เผยแพร่ไว้บนอินทรำเน็ตของสำนักฯ ให้ผู้ทำรำยกำรบรรณำนุกรมเข้ำถึงเว็บ
เครื่องมือต่ำง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วโดยไม่จำกัดเวลำ สถำนที่ และจำนวนผู้เข้ำถึง
คำสำคัญ:
เครื่องมือช่วยลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม, เครื่องมือช่วยลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมผ่ำนเว็บ,
พีเอสยูแค็ตตำล็อกกิงทูล
Abstract
The tool for cataloging bibliographic records called "PSU Cataloging Tool" is a
web page which links to various Internet-based tools for online bibliographic
cataloging. It is designed to meet the green library policy to promote less paper

113

usage, to reduce using hard copies of handbooks and manuals which are not enough
to use in cataloging bibliographic records on “ALIST” database of Khunying Long
Athakravisunthorn Learning Resources Center (KLALRC), Prince of Songkla University
and to contribute to access more conveniently and more rapidly to web-base tools
for cataloging. Some tools were created using Google documents by the author, some
of them were programmed by the KLALRC's programmers. This web page compiles a
list of URLs of cataloging tools which are available on the Internet and KLALRC’s
Intranet in one web page. The URLs are embedded under abbreviations of
institutions’ names, full names or the abbreviation of search engines' names which
are typed on cells and grouped them into categories on a spreadsheet of Microsoft
Excel for Windows program and they can be linked to the target site of the tools
directly. The web page is uploaded on the Intranet of the KLALRC for catalogers who
can easily access from anywhere and anytime without limitation of users’ quantity.
Keyword:
Cataloging Tools, Web-based Cataloging Tools, PSU Cataloging Tool
บทนำ
กำรจัดทำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนัก ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นงำนที่ถือว่ำมีควำมสำคัญต่อกำรให้บริกำรของสำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิง
หลงฯ เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ำไม่มีกำรจัดทำรำยกำรให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศที่สำนักฯ มีให้บริกำรแล้ว
กำรให้บริกำรของสำนัก ฯ จะมีปัญหำต่อผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร คือทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ในที่สุด ฝ่ำย
พัฒ นำระบบสำรสนเทศของส ำนั กฯ มีห น้ำ ที่ วิเ ครำะห์ ควบคุ มรำยกำรระเบีย นบรรณำนุก รมของสื่อ ทรัพ ยำกร
สำรสนเทศ และป้ อ นข้ อ มูล ขึ้ นบนฐำนข้อ มู ล “ระบบห้อ งสมุ ด อัต โนมั ติ เพื่ อ สถำบัน อุ ดมศึ กษำไทย – เอลิ ส ท์
(Automated Library System for Thai Higher Education Institutes - ALIST)” เพื่อให้บริกำรแบบออนไลน์ แต่
แม้จะมีฐำนข้อมูล “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ เอลิสท์ ” ช่วยให้กระบวนกำรป้อนข้อมูลสะดวก ง่ำย แล้วก็ตำม ฝ่ำย
พัฒนำระบบสำรสนเทศยังพบกับปัญหำในกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ทั้งฉบับพิมพ์และที่มีบริกำรอยู่บนเว็บไซต์ของ
สถำบันต่ำง ๆ เนื่องจำกกำรจัดทำระเบียนบรรณำนุกรมแต่ละระเบียนนั้นต้องใช้เครื่องมือหลำยอย่ำงประกอบกัน เช่น
เว็บเพจระบบสืบค้นข้อมูลรำยชื่อทรัพ ยำกรสำรสนเทศโอแพค (Online Public Access Catalog - OPAC) ของ
ห้องสมุดต่ำง ๆ, ตำรำงกำรจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภำอเมริกันหรือระบบแอลซีซี (Library of Congress
Classification Schedules - LCC), คู่มือกำรลงรหัสบันทึกข้อมูลบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำนมำร์ค 21 (Machine
Readable Cataloging - MARC 21), คู่มือหลักเกณฑ์กำรพรรณนำรำยกำรบรรณำนุกรมแบบแองโกล - อเมริกัน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo - American Cataloging Rules. 2nd edition - AACR2), มำตรฐำนพรรณนำรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ – อำร์ดีเอ (Resource Description and Access - RDA), ฐำนข้อมูล
หัวเรื่อง, โปรแกรมค้นหำ (Search engines) สำหรับสืบค้นชื่อปริญญำต่ำง ๆ, ตำรำงกำหนดเลขผู้แต่ง , สมุด
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ลงทะเบียนเลขเรียกหนังสือเฉพำะที่ (Local call number) ของหนังสือสำหรับเด็กและเยำวชน, เว็บเพจ “รำยชื่อ
วำรสำรที่มีในสำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และแหล่งดรรชนีวำรสำร:
เครื่องมือทำรำยกำรดรรชนีบทควำมวำรสำรไทย” ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้งำนมำตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน
พจนำนุกรมสำขำวิชำต่ำง ๆ เว็บไซต์จัดทำข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขและกำรดำเนินงำน - ทีโออำร์ (Term of
Reference - TOR) ที่ชื่อ “TOR Online ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (PSU Job
Description Agreement and Performance Appraisal” ฯลฯ ปัญหำที่เกิดขึ้นคือบำงครั้งเครื่องมือและคู่มือฉบับ
พิมพ์บำงเล่มมีผู้ทำรำยกำรหลำยคนใช้งำนพร้อม ๆ กัน ทำให้ไม่สะดวกต่อกำรตรวจสอบค้นข้อมูล นอกจำกนี้แม้ว่ำ
เครื่องมือทั้งหมดดังกล่ำวได้แปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และประกำศไว้บนอินเทอร์เน็ตโดยหลำยสถำบันแล้วก็
ตำม แต่บำงเว็บไซต์เข้ำถึงเว็บเพจที่ใช้ค้นข้อมูลไม่สะดวกเพรำะต้องผ่ำนเว็บเพจหลำยหน้ำก่อนจะถึงเว็บเพจที่
ต้องกำร เป็นเหตุทำให้ผู้ทำรำยกำรไม่สะดวกต่อกำรค้นข้อมูลมำทำรำยกำร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นเว็บเพจนี้จึงถูกออกแบบมำสำหรับผู้ป้อนข้อมูลและบรรณำรักษ์
ผู้ตรวจสอบควบคุมกำรลงรำยกำรให้เข้ำถึงเครื่องมือกำรลงรำยกำรบนเว็บจำนวนมำกให้ง่ำย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
เป็นหลักสำคัญ ทำให้กำรลงรำยกำรมีประสิทธิภำพและลดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ยัง
จัดทำเพื่อตอบสนองต่อนโยบำยห้องสมุดสีเขียวของสำนักฯ ที่ต้องกำรให้มีกำรใช้กระดำษน้อยลงด้วย สำมำรถลด
งบประมำณกำรจั ดซื้อคู่มือบำงชื่อเรื่องลงมำก เช่น ตำรำงกำรจัดหมวดหมู่ระบบแอลซีซี หัวเรื่องระบบแอลซีซีฉบับ
พิมพ์ ที่ต้องซื้อจำกต่ำงประเทศ เป็นต้น
เว็บเพจนี้ออกแบบโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel for Windows) รวบรวบตัวชี้
แหล่งยูอำร์แอล (Uniform Resource Locator - URL) ของเครื่องมือลงรำยกำรระเบียนบรรณำนุกรมดังกล่ำวและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่มีบนอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตของสำนักฯ ให้อยู่บนเว็บเพจเดียวกัน ซ่อนไว้
ภำยใต้อักษรย่อชื่อสถำบัน ชื่อเต็มหรือคำย่อชื่อโปรแกรมค้นหำ หรือหัวข้อสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ให้สื่อถึงเครื่องมือช่วยลง
รำยกำรทำงบรรณำนุกรมนั้น ๆ จัดเป็นกลุ่มพิมพ์ไว้บนเซลบนแผ่นตำรำงทำกำร (Spreadsheet) ของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ซึ่งสำมำรถคลิกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เป้ำหมำยที่ใช้ค้นข้อมูลมำลงรำยกำรได้โดยตรง ไม่ต้องผ่ำน
หน้ำเว็บที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ แล้วนำไปเผยแพร่โดยบรรจุขึ้น (Upload) บนอินทรำเน็ตของสำนักฯ ให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำถึง
เครื่องมือช่วยลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมได้สะดวกขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลำ สถำนที่ และจำนวนผู้เข้ำถึง
เนื่องจำกมีแนวโน้มว่ำเครื่องมือนี้จะได้พัฒนำให้ห้องสมุดทุกวิทยำเขตสำมำรถใช้เครื่องมือบำงอย่ำงหรือทั้งหมดร่วมกัน
ได้ในอนำคต
เครื่องมือบำงเรื่องผู้เขียนได้สร้ำงเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เสริมไว้โดยใช้โปรแกรมจัดกำรเอกสำรออนไลน์
ของกูเกิล (Google Documents) ได้แก่ รำยชื่อปริญญำ อักษรย่อปริญญำของมหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ , รำยชื่อ
ภำควิชำและคณะภำษำไทยและอังกฤษของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ , หลักกำรป้อนข้อมูลที่ป้ำยระบุ (Tags) ต่ำง
ๆ บนฐำนข้อมูลเอลิสท์, หน้ำเพจหมำยเลขโทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลำกร และเครื่องมือบำง
เรื่องได้มีกำรเขียนโปรแกรมเสริมไว้โดยนักเขียนโปรแกรมของสำนักฯ ได้แก่ เว็บเพจที่ใช้เทียบปี พ.ศ. เป็น ค.ศ.
อัตโนมัติ, เว็บเพจที่ใช้สำหรับกำหนดเลขเรียกหนังสือเฉพำะที่ของหนังสือสำหรับเด็กและเยำวชนซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็น
สมุดบันทึก พร้อมด้วยเว็บเพจโปรแกรมกำหนดเลขผู้แต่งภำษำไทย ซึ่งเขียนโดยนักเขียนโปรแกรมของหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และนำมำปรับปรุงโดยบรรณำรักษ์ของสำนักทรัพยำกร
กำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ซึ่งเครื่องมือเหล่ำนี้ได้บรรจุขึ้น (Upload) บนอินทรำเน็ตของสำนักฯ
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นำต้ น แบบเครื่ อ งมื อ หลั ก ช่ ว ยในกำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมของสื่ อ ทรั พ ยำกร
สำรสนเทศของสำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ที่เข้ำถึงง่ำย สะดวก รวดเร็ว และใช้ได้จำกทุกสถำนที่ ไม่
จำกัดเวลำ และจำนวนผู้เข้ำถึง
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนและวิธีกำรออกแบบพัฒนำต้นแบบเว็บเพจ PSU Cataloging Tool
1. สำรวจและรวบรวมรำยชื่อเครื่องมือที่บรรณำรักษ์และผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรสำรสนเทศต้องใช้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมบนฐำนข้อมูลเอลิสท์
2. ค้นหำเว็บไซต์ของเครื่องมือที่รวบรวมรำยชื่อไว้ในข้อ 1 พร้อมกับตรวจสอบกำรเชื่อมโยงหำเส้นทำงเข้ำถึง
ทีต่ รงที่สุด
3. ถ้ำไม่พบว่ำมีเว็บไซต์ใดใช้สืบค้นข้อมูลที่สมบูรณ์ได้หรือมีปัญหำเข้ำถึงข้อมูลยำกต้องผ่ำนเว็บเพจหลำย
หน้ำก่อนจะเข้ำถึงเว็บเพจเป้ำหมำย กรณีนี้จะพิจำรณำสร้ำงเป็นโปรแกรมหรือเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เสริม
ขึ้น นำไปบรรจุขึ้นบนอินทรำเน็ตของสำนักและทำตำมขั้นตอนที่ 4 เป็นต้นไป
4. ถ้ำพบเว็บไซต์ที่ใช้ค้นข้อมูลมำลงรำยกำรที่สมบูรณ์ จึงทำขั้นตอนดังนี้
4.1 กำหนดเป็นคำย่อชื่อสถำบันเจ้ำของเครื่องมือ คำย่อชื่อโปรแกรมค้นหำ หรือเป็นหัวข้อสั้น ๆ ของ
เครื่องมือที่รวบรวมได้เพื่อประหยัดเนื้อที่บนเว็บเพจให้กะทัดรัดเข้ำใจง่ำย และสื่อควำมหมำยถึงเครื่องมือนั้นๆ
4.2 พิมพ์คำย่อดังกล่ำวบนเซลบนแผ่นตำรำงทำกำรของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
4.3 จัดกลุ่มเครื่องมือโดยออกแบบกำหนดสีตัวอักษรของเครื่องมือให้สะดวกเหมำะสมต่อกำรอ่ำนและ
กำรค้นหำเครื่องมือของผู้ใช้
4.4 ทำกำรคัดสำเนำยูอำร์แอลของเครื่องมือที่ค้นได้หรือสร้ำงขึ้นมำซ่อนไว้ใต้คำย่อที่ได้พิมพ์ไว้ในข้อ 4.2 4.3 แล้ว
5. ออกแบบปรับปรุงแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมจัดกำรเอกสำรออนไลน์ของกูเกิล เพื่อเชื่อมโยงไว้บนเว็บ
เพจ PSU Cataloging Tool สำหรับประเมินผลกำรใช้ผ่ำนทำงเว็บเพจของเครื่องมือนี้
6. ทำกำรบรรจุต้นแบบที่ออกแบบเสร็จแล้วขึ้นบนอินทรำเน็ตของสำนักฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้ได้ใช้กันอย่ำง
ทั่วถึง
7. แจ้งให้บรรณำรักษ์และผู้มีส่วนร่วมในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทุกคนทรำบ ประชำสัมพันธ์ให้ทุกคน
ทดลองใช้ PSU Cataloging Tool และตอบแบบสอบถำมเพื่อประเมินประสิทธิภำพของต้นแบบทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือทำงโปรแกรมไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หำกมีกำรปรับปรุงใหม่หรือมีสิ่งใดเพิ่มเติมขึ้นบนเครื่องมือนี้
จะทำกำรแจ้งให้ผู้ใช้เครื่องมือนี้ทรำบทำงช่องทำงไลน์กลุ่มของฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ของสำนักฯ ที่ชื่อกลุ่ม
ว่ำ “CAT CLIB” เป็นหลัก (ชื่อกลุ่มไลน์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต) หรือบอกกล่ำวด้วยวำจำโดยตรง
8. รอคำตอบจำกแบบสอบถำมมำประเมิน โดยกำหนดกำรประเมินกำหนดเป็นรำยสะดวก ตำมสถำนกำรณ์
ที่เหมำะสม จำกนั้นประเมินผลกำรใช้ กำรประเมินนี้อำจประเมิน แบบเป็นทำงกำรผ่ำนแบบสอบถำมอิเล็กทรอนิกส์ที่
สร้ำงขึ้นในข้อ 5 และไม่เป็นทำงกำรได้ คืออำจรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้เว็บเพจที่มำแจ้งให้ทรำบด้วยวำจำว่ำมี
ปัญหำอุปสรรคในกำรใช้เว็บเพจนี้อย่ำงไรแล้วทำกำรบันทึกไว้
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9. นำข้อมูลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงเพิ่มเติมต้นแบบตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร หรือตำมควำมเหมำะสมต่อไป
พร้อมกันจะทำกำรตรวจสอบกำรเชื่อมโยงให้สำมำรถใช้กำรได้ตลอดไปอยู่เสมอ ทั้งนี้เพรำะกำรเชื่อมโยงอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยเจ้ำของเว็บไซต์นั้น ๆ หรือพิจำรณำว่ำผู้ใช้ต้องกำรให้มีเครื่องมือใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งอำจ
ต้องจัดทำเครื่องมือนั้น ๆ เพิ่มขึ้นอีกได้
10. หำกผลกำรประเมินแสดงให้เห็นว่ำต้องปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือนี้ จึงทำกำรปรับปรุงแก้ไขและนำไป
บรรจุขึ้นบนอินทรำเน็ตของสำนักฯ ตำมขั้นตอนที่ 6-9 เป็นต้นไป โดยอำจข้ำมขั้นตอนกำรประเมินผลที่เป็นทำงกำร
ด้วยแบบสอบถำมไปได้ ถ้ำไม่ได้กำหนดวันเวลำกำรประเมินผลแบบเป็นทำงกำรไว้ ยกเว้นกำรประเมินแบบไม่เป็น
ทำงกำรที่สำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นและนำข้อเสนอแนะด้วยวำจำมำปรับปรุงเว็บเพจนี้ได้ตลอดเวลำ
ถ้ำผลกำรประเมินมีผู้ใช้ระบุว่ำต้องกำรเครื่องมือเพิ่มเติมจึงพิจำรณำค้นหำเว็บไซต์เครื่องมือเพิ่มเติมตำม
ต้องกำรโดยย้อนกลับไปทำตำมตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1-9 ใหม่ หรือพิจำรณำจัดท ำเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสมต่อไปตำมขั้นตอนที่ 3-9 ใหม่อีกครั้ง
แต่ถ้ำผลกำรประเมินระบุว่ำไม่มีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไขบนเว็บเพจนี้จึงเป็นกำรจบขั้นตอนกำรสร้ำงพัฒนำ
และปรับปรุงเว็บเพจ PSU Cataloging Tool
รำยละเอียดเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีกำรออกแบบพัฒนำต้นแบบเว็บเพจ PSU Cataloging Tool
สำมำรถศึกษำได้จำก “คู่มือพัฒนำเว็บเพจ PSU Cataloging Tool” ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนเว็บเพจ PSU Cataloging Tool
ต่อไป
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
หลังจำกออกแบบและพัฒนำต้นแบบเว็บเพจ PSU Cataloging Tool เสร็จแล้วได้ขอให้ผู้ใช้กลุ่มแรก ได้แก่
บรรณำรักษ์ 7 คน และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 7 คนของฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่ป้อนข้อ มูล ตรวจสอบ ควบคุมกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยตรงมำทดลองใช้ และประเมินผ่ำนแบบสอบถำมอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยง (Link) ไว้ท้ำย
เครื่องมือ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบคำตอบได้ทำงหน่วยขับของกูเกิล (Google drive) โดยผลกำรประเมินจะนำมำ
ออกแบบพัฒนำ ปรับปรุงเว็บเพจให้สมบูรณ์ต่อไป
ผลกำรประเมินหลังจำกได้ประกำศเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ทำกำรทดสอบ
เบื้องต้น (Pretest) เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558 และมีกำรนำผลจำกกำรทดสอบเบื้องต้นปรับปรุงจนได้เว็บ
เพจ PSU Cataloging Tool ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครั้งแรก จึงได้ทำกำรประเมินจริงเมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 โดย
คำนวณผลเป็นค่ำร้อยละ ผลกำรประเมินปรำกฏว่ำ ผู้ใช้เครื่องมือ PSU Cataloging Tool จำกจำนวน 14 คน
(ร้อยละ 100) มีผู้ใช้เครื่องมือนี้มีตำแหน่งเป็นบรรณำรักษ์จำนวนร้อยละ 50 (7 คน) เป็นผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดจำนวน
ร้อยละ 50 (7 คน) ผู้ใช้จำนวนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.86 (6 คน) เคยใช้ PSU Cataloging Tool มำกกว่ำ 10
ครั้งขึ้นไป ก่อนตอบแบบสอบถำม รองลงไปจำนวนร้อยละ 35.71 (5 คน) เคยใช้เครื่องมือได้ 3-5 ครั้ง จำนวนร้อยละ
14.29 (2 คน) เคยใช้มำได้ 1-2 ครั้ง และมีร้อยละ 7.14 (1 คน) เคยใช้ 6-10 ครั้งก่อนตอบแบบสอบถำม
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ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนควำมถี่ที่ผู้ตอบแบบสอบถำมใช้เครื่องมือก่อนตอบแบบสอบถำม
ควำมถี่ในกำรใช้ก่อนตอบแบบสอบถำม
10 ครั้งขึ้นไป
3-5 ครั้ง
1-2 ครั้ง
6-10 ครั้ง
รวม

ร้อยละ
42.86
35.71
14.29
7.14
011.11

จำนวนผู้ตอบ
6
5
2
1
14

หลังจำกได้ใช้เครื่องมือนี้แล้วผู้ใช้รู้สึกพอใจมำกที่สุด จำนวนร้อยละ 57.14 (8 คน) เพรำะทำให้กำรลง
รำยกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศสะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอันมำก รองลงมำร้อยละ 35.71 (5 คน) รู้สึกพอใจระดับมำก
มีเพียงจำนวนร้อยละ 7.14 (1 คน) ที่พอใจระดับปำนกลำง
ตำรำงที่ 2 แสดงระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ PSU Cataloging Tool
ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้เครื่องมือ
มำกที่สุด
พอใจมำก
พอใจปำนกลำง
รวม

ร้อยละ
57.14
35.71
7.14
011.11

จำนวนผู้ตอบ
8
5
1
01

ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดว่ำ PSU Cataloging Tool นี้ ไม่ต้องเพิ่มเติมเครื่องมือใดอีกแล้วจำนวนร้อยละ 50
(7 คน) แต่ร้อยละ 50 (7 คน) ต้องกำรให้เพิ่มเติมเครื่องมืออื่น ๆ อีก ซึ่งจำนวนที่ต้องกำรให้เพิ่มเครื่องมือร้อยละ
7.14 (1 คน) ต่อ 1 เรื่อง ต้องกำรให้เพิ่มเครื่องมือ ได้แก่ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร, ต้องกำรให้รวมหลักเกณฑฺ์กำร
ป้อนข้อมูลบนฐำนข้อมูลเอลิสท์ ให้เหลือเพียง 1 แฟ้มข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์เพียงแหล่งเดียวไม่ต้อง
ตรวจสอบจำกหลำยแฟ้มข้อมูล, หลักกำรป้อนข้อมูลผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม และคณะผู้จัดทำสื่อสำรสนเทศที่ต้องพิมพ์
บนป้ำยระบุ (Tag) 100 245 และ 700, ช่องทำงลงสถิติกำรปฏิบัติงำนประจำวัน , และร้อยละ 14.29 (2 คน)
มีควำมเห็นว่ำควรมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมให้ทันสมัยมำกขึ้นอยู่เสมอ หำกมีเครื่องมือใดต้องกำรให้
เพิ่มจะแจ้งภำยหลัง สำมำรถเพิ่มเครื่องมือได้เสมอ ถ้ำเป็นเครื่องมือที่ดีซึ่งทุกคนควรทรำบ
สำหรับเครื่องมือที่ต้องกำรให้ปรับปรุง ผู้ตอบจำนวนมำกที่สุดร้อยละ 71.43 (10 คน) ไม่แสดงควำมคิดเห็น
เรื่องนี้ นอกนั้นร้อยละ 7.14 (1คน) ต่อ 1 เรื่อง ต้องกำรให้ปรับปรุงเครื่องมือ ได้แก่ รำยชื่อปริญญำ อักษรย่อปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, ต้องกำรให้เพิ่มสูตรคำนวณข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขและกำรดำเนินงำน – ทีโอ
อำร์, ต้องกำรให้เพิ่มตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรผู้รับผิดชอบกำรผลิตสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศชำวต่ำงประเทศแถบ
ตะวันออกกลำง เนื่องจำกมีชำวต่ำงประเทศที่มำจำกประเทศตะวันออกกลำงมำศึกษำและทำวิ จัยร่วมกับนักวิจัย
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่ผ่ำนมำเป็นปัญหำต่อกำรลงรำยกำรเพรำะไม่มีตัวอย่ำงรูปแบบให้
ตรวจสอบ เช่น ชำวโอมำน ชำวอินเดีย ฯลฯ ผู้ตอบร้อยละ 7.14 (1คน) ระบุว่ำไม่มีเครื่องมือใดต้องปรับปรุงแล้ว
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ช่องทำงเข้ำถึงเว็บเพจ PSU Cataloging Tool ที่สะดวก รวดเร็วที่สุดเรียงตำมลำดับ คือ
1. ยูอำร์แอลที่ได้แจ้งให้ทรำบทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่บนอินทรำเน็ตของสำนัก ฯ มำกที่สุดร้อยละ
71.43 (10 คน) ตัวอย่ำงเช่นยูอำร์แอลปัจจุบันดังนี้
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/panada.c/PSUCat.Tool.html
2. เว็บไซต์ของสำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์
ร้อยละ 21.43 (3 คน) มีเพียงร้อยละ 7.14 (1คน) คิดว่ำใช้สะดวกทุกช่องทำง
กำรออกแบบ PSU Cataloging Tool นั้นไม่มีผู้ใดคิดว่ำเว็บเพจนี้ควรปรับปรุง โดยภำพรวมแล้ว
กำรออกแบบเว็บเพจนี้อยู่ในระดับดีมำกร้อยละ 53.575 และดีปำนกลำงร้อยละ 46.425 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำม
มีควำมเห็นแยกไว้เป็นเรื่อง ๆ ดังต่อไปนี้
กำรใช้สี: จำนวนมำกที่สุดร้อยละ 57.14 (8 คน) เห็นว่ำกำรใช้สีบนเว็บเพจดี ปำนกลำง รองลงไป
กำรใช้สีดีมำก ร้อยละ 42.86 (6 คน)
กำรจัดหัวข้อเครื่องมือเป็นกลุ่ม ๆ: จำนวนมำกที่สุดร้อยละ 64.29 (9 คน) เห็นว่ำกำรจัดกลุ่ม
หัวข้อดีมำก รองลงไปจำนวนร้อยละ 35.71 เห็นว่ำกำรจัดหัวข้อดีปำนกลำง
รูปแบบที่นำเสนอโดยรวม: จำนวนมำกที่สุดร้อยละ 64.29 (9 คน) เห็นว่ำกำรนำเสนอโดยรวมดีมำ
กรองลงไปจำนวน 35.71 (5 คน) เห็นว่ำกำรออกแบบโดยรวมดีปำนกลำง
แบบตัวอักษร ขนำดและสีตัวอักษรที่ใช้: จำนวนมำกที่สุดร้อยละ 57.14 (8 คน) เห็นว่ำเครื่องมือนี้
ซึ่งใช้ตัวอักษรแบบโทโฮมำ (Tohoma) ตัวหนำสีดำ และสีน้ำเงินเป็นหลักนั้นเหมำะสมดีปำนกลำง รองลงไปร้อยละ
42.86 (6 คน) เห็นว่ำเหมำะสมดีมำก
ตำรำงที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรออกแบบเว็บเพจ PSU Cataloging Tool
ดีมำก
ปำนกลำง
ต้องปรับปรุง รวม
รวม
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวนคน
1.สีของเว็บเพจ
42.86
6
57.14
8
0
0 100
14
2.กำรจัดหัวข้อ
64.29
9
35.71
5
0
0 100
14
3.รูปแบบลักษณะกำรนำเสนอ
64.29
9
35.71
5
0
0 100
14
4.แบบตัวอักษรที่ใช้ ขนำดและ สีตัวอักษร 42.86
6
57.14
8
0
0 100
14
ภำพรวม ÷ 1
53.575
- 16.125
16.125 - 011
กำรออกแบบ

เครื่องมือที่ผู้ใช้ชอบมำกที่สุดบน PSU Cataloging Tool จำนวน 3 ลำดับแรก พิจำรณำโดยให้ควำมสำคัญ
กับเครื่องมือที่มีผู้ชอบมำกเป็นอันดับ 1 จำนวน 3 อันดับแรกเรียงลำดับดังนี้
1. โอแพคของห้องสมุดต่ำง ๆ และเครื่องมือสืบค้นอื่น ๆ ชอบมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 เท่ำนั้นจำนวนร้อยละ
42.86 (6 คน)
2. ตำรำงกำรจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภำอเมริกันหรือระบบแอลซีซี (Library of Congress
Classification Schedules - LCC) ชอบเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 21.43 (3 คน) ชอบเป็นอันดับ 2 ร้อยละ 14.29
(2 คน)
3. ช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนชอบเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 14.29 (2 คน) ชอบเป็นอันดับ 2 ร้อยละ
28.57 (4 คน) และชอบเป็นอันดับ 3 ร้อยละ 7.14 (1 คน)
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ผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้คือ
- ต้องกำรให้มีกำรอบรมกำรใช้ PSU Cataloging Tool
- ควรเผยแพร่ให้ห้องสมุดคณะและห้องสมุดวิทยำเขตในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ใช้ได้ด้วย
- ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ในส่วนแบบสอบถำมต้องกำรให้เพิ่มเนื้อที่กล่องข้อควำมที่จะให้เขียนข้อเสนอแนะได้มำกขึ้น
ตำรำงที่ 4 แสดงกำรจัดลำดับเครื่องมือที่ผู้ตอบแบบสอบถำมชอบมำก 3 ลำดับแรก
อันดับที่ 0
อันดับที่ 2
รำยกำรเครื่องมือที่ผู้ตอบแบบสอบถำมชอบ
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
1.โอแพคของห้องสมุดต่ำง ๆ และเครื่องมือสืบค้นอื่นๆ
42.86 6 คน
2.ตำรำงกำรจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภำอเมริกัน
21.43 3 คน 14.29 2 คน
หรือระบบแอลซีซี
3.ช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
14.29 2 คน 28.57 4 คน
4. ตำรำงเลขผู้แต่งและเว็บเพจโปรแกรมคำนวณเลขผู้
7.14 1 คน 7.14 1 คน
แต่งอัตโนมัติภำษำไทย-อังกฤษ
5. ช่องทำงลงสถิติกำรทำงำนของแต่ละคน
7.14 1 คน 7.14 1 คน
6. ตำรำงเทียบปี พ.ศ. เป็นปี ค.ศ.
7.14 1 คน
7. โปรแกรมกำหนดเลขเรียกหนังสือเฉพำะที่ของหนังสือ
21.43 3 คน
สำหรับเด็กและเยำวชน
อันดับที่ 0
อันดับที่ 2
รำยกำรเครื่องมือที่ผู้ตอบแบบสอบถำมชอบ
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน
8. สถิติเกี่ยวกับทรัพยำกรสำรสนเทศ
7.14 1 คน
9. เว็บเพจ “รำยชื่อวำรสำรที่มีในสำนักทรัพยำกรกำร
เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.ฯ”
10. หลักกำรพิมพ์ข้อมูล
11. ชื่อปริญญำและหลักสูตร
12. สไลด์แนะนำกำร PSU Cataloging Tool
13. มีผู้ไม่ตอบข้อนี้จำนวน
0.00 0.00 14.29 2 คน
รวม
011 01 คน 011 01 คน

อันดับที่ 3
ร้อยละ จำนวน

7.14

1 คน

21.43

3 คน

7.14

1 คน

7.14

1 คน

อันดับที่ 3
ร้อยละ จำนวน
14.29

2 คน

7.14 1 คน
7.14 1 คน
7.14 1 คน
21.43 3 คน
011 01 คน

วิธีเข้ำถึงและใช้ PSU Cataloging Tool
1. ถ้ำมีแถบบุ๊กมำร์กปรำกฏที่ด้ำนบนของเบรำว์เซอร์อยู่แล้ว ให้ข้ำมขั้นตอนนี้ไปเริ่มทำขั้นตอนที่ 2 เป็น
ขั้นตอนแรก หำกยังไม่มีให้เตรียมแถบบุ๊กมำร์กไว้บนเบรำเซอร์ชื่อ “กูเกิลโครม (Google Chrome)” ซึ่งเป็น
เบรำว์เซอร์ที่ผู้เขียนสนับสนุนให้ใช้มำกที่สุด โดยกำรทำตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 คลิกที่สัญลักษณ์รูป (Icon) “กำหนดค่ำและควบคุมของกูเกิลโครม (Customize and
control Google Chrome)” ที่แถบเมนูมุมบนด้ำนขวำสุดของเบรำว์เซอร์มีสัญลักษณ์รูป “ ”
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1.2 เลื อ ก “คั่ น หน้ ำ เว็ บ (Bookmarks)” และเลื อ กเมนู “แสดงแถบบุ๊ ก มำร์ ก (show
bookmarks bar)” จะมีแถบที่คั่นหน้ำเว็บปรำกฏขึ้นด้ำนบนของเบรำว์เซอร์
2. กำรใช้ครั้งแรกต้องป้อนที่อยู่ยูอำร์แอลบนเบรำว์เซอร์ดังนี้
http://www.clibin.psu.ac.th/pub/panada.c/PSUCat.Tool.html
ยูอำร์แอลนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ “panada.c” เป็นชื่ออื่นในอนำคตได้แล้วแต่ควำมเหมำะสมของกำร
พัฒนำเปลี่ยนเส้นทำงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้เว็บเพจนี้ หรืออำจเปลี่ยนแปลงเส้นทำงกำรเข้ำถึงทั้งหมดได้ แต่สำมำรถ
สอบถำมได้ที่ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศของสำนักฯ หำกมีปัญหำเข้ำถึงเว็บเพจนี้ไม่ได้
3. เพิ่มเว็บเพจนี้ไว้ที่แถบบุ๊กมำร์กโดยกดสัญลักษณ์รูปดำว “ ” คือ “บุ๊กมำร์กหน้ำนี้ (This Bookmark)
ซึ่งอยู่ที่มุมบนด้ำนขวำสุดของเบรำว์เซอร์เพื่อคั่นหน้ำนี้ไว้ จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบผุดขึ้น (pop-up window) ให้
เปลี่ยนแปลงชื่อ โดยผู้ใช้สำมำรถตั้งชื่อใหม่ตำมต้องกำรซึ่งแนะนำว่ำควรเป็นชื่อที่สั้นกระชับเข้ำใจง่ำยสื่อถึงเครื่องมือ
นี้ เช่น ตัดชื่อเว็บเพจให้เหลือคำตำมตัวอย่ำงในภำพ คือ “PSUCat.Tool” หรืออำจเป็น “Cat.Tool” หรือ “CT”
ตำมใจชอบแล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น (Done)”
2. พิมพ์ยอู ำร์แอลตำมเส้นทำงในข้อ 2

3. คลิกรูปดำวเพิ่มหน้ำเว็บนี้ไว้

1.1 -1.2 คลิกให้แสดง

บนแถบบุ๊กมำร์ก

แถบบุ๊กมำร์ก

3. (ต่อ) คลิก “เสร็จสิ้น (Done)”

3. (ต่อ) ตั้งชื่อที่ช่อง “ชื่อ (Name)” เช่น
“PSUCat.Tool” หรือ “CT” หรือ
“Cat. Tool” ตำมต้องกำร

ภำพที่ 1 แสดงวิธีกำรตั้งชื่อ “PSU Cataloging Tool” ให้สั้นกระชับ
เพื่อนำไปวำงไว้บนแถบบุ๊กมำร์กสำหรับกำรใช้งำนสะดวกรวดเร็วขึ้น
4. คลิกที่สัญลักษณ์รูป “ ”เพื่อ“กำหนดค่ำและควบคุมกูเกิลโครม” เลือกเมนู “บุ๊กมำร์ก” และเลือกชื่อ
ของ “PSU Cataloging Tool” ตำมที่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อไว้ตำมข้อ 3 คลิกชื่อค้ำงไว้แล้วเลื่อนไปวำงไว้ที่แถบที่คั่นหน้ำ
เว็บด้ำนบนของเบรำว์เซอร์ตำมตำแหน่งที่ต้องกำร เมื่อจะใช้ PSU Cataloging Tool ครั้งใดให้คลิกที่ชื่อซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงไว้ในข้อ 3 บนแถบบุ๊กมำร์กนี้ตำมภำพด้ำนล่ำง
กำรปฏิบัติตำมข้อ 4 นี้จะทำให้สะดวกต่อกำรใช้เครื่องมือนี้มำก เพรำะเหตุว่ำในกำรสืบค้นข้อมูลนั้นผู้ค้นมัก
ต้องสืบค้นข้อมูลไปที่หลำย ๆ เว็บไซต์หลำยหน้ำเว็บเพจ จึงทำให้เมื่อจะย้อนกลับมำที่เว็บเพจ PSU Cataloging
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Tool จำกหน้ำที่ใช้งำนอยู่ขณะนั้นจะต้องคลิก “กลับไป” ครั้งละหนึ่งหน้ำทำให้ใช้เวลำมำกในกำรเข้ำถึง แต่เมื่อ
ปฏิบัติตำมข้อ 4 แล้วจะสำมำรถลดจำนวนหน้ำเพจที่จะย้อนกลั บมำที่ PSU Cataloging Tool ได้สะดวก
ประหยัดเวลำมำก
5. ควรหมั่นคลิกที่สัญลักษณ์รูป “ ”เพื่อ “โหลดหน้ำนี้ใหม่ (Reload this Page)” ที่มุมบนด้ำนซ้ำยมือ
ของเบรำว์เซอร์ เพื่อทำกำรปรับปรุงเว็บเพจนี้ทุกครั้งก่อนใช้ในแต่ละวัน เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงเว็บเพจนี้สม่ำเสมอ
เพื่อให้ทันสมัยและใช้สะดวก หรือเมื่อมีผู้ใช้แจ้งให้ปรับปรุงซึ่งผู้ออกแบบพัฒนำจะไม่ได้แจ้งให้ทรำบทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือ ทำงกลุ่มไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งไป นอกจำกจะมีกำรเพิ่มเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ำมำหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญ ๆ บนเว็บเพจเครื่องมือนี้
5. คลิกที่นี่เพื่อทำกำรโหลดหน้ำนี้ใหม่กอ่ น
ใช้เว็บเพจนี้ทุกครั้ง
เพรำะมีกำรปรับปรุงอยู่เสมอ

แถบบุ๊กมำร์ก

4. คลิกเพื่อเลือกชื่อ
เว็บเพจที่ตั้งชื่อไว้
ในข้อ มำไว้บน 3
แถบบุ๊กมำร์ก

จำกข้อ 4 ชื่อที่เปลี่ยนให้สั้น
กระชับ และเลื่อนมำวำงไว้
ที่นี่ จะใช้ครั้งใดให้คลิก
เรียกใช้ที่แถบชื่อนี้

ภำพที่ 2 แสดงให้เห็นชื่อ “PSU Cataloging Tool” ที่ปรับเปลี่ยนชือ่ ให้สั้นกระชับ
เพื่อนำไปวำงไว้บนแถบบุ๊กมำร์กให้ใช้งำนสะดวกในครั้งต่อ ๆ ไป
สรุปผลกำรวิจัย
โดยภำพรวม PSU Cataloging Tool สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือช่วยลงรำยกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะมีผู้ใช้เครื่องมือนี้ร้อยละ 100 ให้ควำมพึงพอใจจำนวนเกินร้อยละ 50 ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ปัจจุบันนั้นเหมำะสมดีแล้ว กำรออกแบบรูปแบบ ขนำดตัวอักษร และสีมีควำมเหมำะสมดีปำนกลำงถึงดีมำกใน
ภำพรวม เครื่องมือที่รวบรวบไว้สำมำรถลดขั้นตอนและเวลำสืบค้นข้อมูลมำลงรำยกำรบนฐำนข้อมูลได้อย่ำงสะดวก
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รวดเร็วขึ้น และลดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้ เพรำะสำมำรถตรวจสอบกำรลงรำยกำรได้สะดวกขึ้น เป็นผลให้
กำรปฏิบัติงำนลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เครื่องมือที่ได้นำมำรวบรวมไว้บนเว็บเพจนี้ มีผู้ใช้ใช้
ประโยชน์ทุกเครื่องมือ และเครื่องมือที่ผู้ใช้ชอบมำกที่สุด 3 เครื่องมือแรกคือ โอแพคของห้องสมุดต่ำง ๆ และเครื่องมือ
สืบค้นอื่น ๆ ตำรำงกำรจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภำอเมริกันหรือระบบแอลซีซี และช่องทำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทำงำน
ข้อเสนอแนะ
จำกคำแนะนำของผู้ตอบแบบสอบถำมบำงส่วนจึงเห็นควรที่จะได้มีกำรจัดกำรอบรมกำรใช้เครื่องมือ ที่
ละเอียดขึ้นหลังจำกที่ได้มีกำรปรับปรุงเครื่องมือจนสมบูรณ์ตำมผลกำรประเมินแล้ว โดยให้บุคลำกรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมพัฒนำรำยกำรทำงบรรณำนุกรมจำกห้องอ่ำนหนังสือ ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดจำกทุกวิทยำเขตเข้ำร่วม
ด้วยตำมควำมสนใจ
ในส่วนของกำรพัฒนำเว็บเพจนี้ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอหรือมำกขึ้นนั้น จำกกำรได้ทดลองใช้มำถึงปัจจุบัน
(ธันวำคม 2558) พบว่ำเว็บเพจนี้จำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงกำรเชื่อมโยงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมีควำมเห็นว่ำควรนำ
ระบบตรวจสอบที่อยู่ยูอำร์แอล เข้ำมำช่วยในกำรตรวจสอบ เพรำะปัจจุบันใช้วิธีตรวจสอบระหว่ำ งกำรใช้จริง หำก
เครื่องมือใดไม่ใช้โดยผู้ตรวจสอบ แต่ใช้โดยผู้ใช้คนอื่น ถ้ำผู้ใช้ผู้นั้นไม่แจ้งให้ทรำบว่ำกำรเชื่อมโยงมีปัญหำ ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงเว็บไซต์เครื่องมือเป้ำหมำยได้ ผู้พัฒนำจะไม่ทรำบปัญหำ จึงไม่มีกำรปรับปรุงส่งผลให้ใช้เครื่องมือนี้อย่ำงไม่เต็ม
ประสิทธิภำพได้
เมื่ อ มี ก ำรพั ฒ นำปรั บปรุ งเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หำครั้ งส ำคั ญแต่ ล ะครั้ง ผู้ พั ฒ นำจะต้ อ งแจ้งให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งำนหรื อ
ผู้ใช้เครื่องมือทรำบทุกครั้งทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ปัจจุบันมีช่องทำงที่สะดวกกว่ำมำกคือช่องทำงไลน์กลุ่ม ซึ่ง
สำมำรถใช้สื่อสำรเกี่ยวกับกำรลงรำยกำรได้ เป็นอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ ซึ่งเบื้องต้นได้ทดลองตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ “CAT
CLIB” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่รวมกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมของฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ นอกจำกแจ้งข่ำวแล้วยังใช้ปรึกษำข้อปัญหำเกี่ยวกับกำรลง
รำยกำรด้วย
ส่วนเรื่องกำรประเมินผล ควรประเมินควำมพึงพอใจอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
เนื้อหำ รำยชื่อเครื่องมือ และกำรออกแบบให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมสะดวก ประหยัดเวลำ และเหมำะกับ
กำรใช้งำนของบรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนทุ กคนที่มีส่วนร่วมในกำรป้อนข้อมูล กำรควบคุม และปรับปรุงข้อมูล
รำยกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นอยู่เสมอ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
1.
ฝ่ ำ ยพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ ส ำนั ก ทรั พ ยำกรกำรเรี ย นรู้ คุ ณ หญิ ง หลง อรรถกระวี สุ น ทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้เครื่องมือช่วยลงรำยกำรทำงบรรณำนุ กรมแบบออนไลน์บนฐำนข้อมูล เอลิสท์ที่ทำให้
บรรณำรักษ์และผู้ป้อนข้อมูลประหยัดเวลำในกำรค้นหำข้อมู ลมำเพิ่มเติมและปรับปรุงรำยกำรระเบียนบรรณำนุกรม
ทำให้กำรปฏิบัติงำนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และลดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้มำกขึ้น
2. สำมำรถตอบสนองนโยบำยห้องสมุดสีเขียวให้มีกำรใช้เอกสำรที่เป็นกระดำษน้อยลง สำมำรถประหยัด
งบประมำณในกำรซื้อคู่มือฉบับพิมพ์ได้มำก
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3. เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนทรำบว่ำในขอบเขตงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุก รมของ
สำนัก ฯ ต้องใช้เครื่องมือใดบ้ำง
4. แก้ปญ
ั หำกำรใช้เครื่องมือเล่มเดียวกันในเวลำเดียวกันได้เพรำะข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ำถึง เวลำ และสถำนที่ สำมำรถขยำยขอบเขตให้ผู้มีหน้ำที่ลง
รำยกำรทำงบรรณำนุ กรมบนฐำนข้ อมูล ออนไลน์ ของห้องสมุด ภำยในวิ ทยำเขตเดีย วกัน หรื อวิท ยำเขตอื่ น ๆ ใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
5. ใช้เป็นเครื่องมือจัดกำรสำรสนเทศเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกร
สำรสนเทศแบบออนไลน์ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ต่ำง ๆ
6. ลดภำระของผู้ปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในกำรค้นหำข้อมูลมำเพิ่มเติมปรับปรุงรำยกำร
บรรณำนุกรมบนฐำนข้อมูลเอลิสท์
รำยกำรอ้ำงอิง
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