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บทคัดย่อ
AV Self-Check คือ บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code ของหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงเนื้อเรื่องย่อ รับชมวิดีโอตัวอย่าง และทารายการยืมโสตทัศนวัสดุประเภทภาพยนตร์
บั น เทิงด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่ านเจ้าหน้าที่ ด้วยการสแกนสัญ ลักษณ์ QR Code ที่ ติดอยู่บนตัว สื่ อ
โสตทั ศ นวั ส ดุ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทาง รวมถึ ง ลดขั้ น ตอนและเวลาในการให้ บ ริ ก ารยื ม
โสตทัศนวัสดุ และส่งเสริมให้มีการใช้ งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนการ
ดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การศึกษากระบวนการทางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติใน
ขั้นตอนการยืมโสตทัศนวัสดุ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) การจัดการข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และ
จัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ และ 4) การประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการ ผลประเมินความพึงพอใจที่ได้จากการทดลองให้บริการกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่า
ได้รับผลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
คาสาคัญ:
AV Self-Check, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์บันเทิง, QR Code, ยืมด้วยตนเอง, บริการเชิงรุก
บทนา
ภาพยนตร์บันเทิง ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ (Audio visual) ที่มีการใช้บริการมาก
ที่สุดของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ แต่สภาพการให้บริการในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความคล่องตัวในการจัดการหลายด้านจนเป็นที่มาของปัญหาต่าง ๆ เช่น การติดบาร์โค้ด ลาเบลเลขเรียกและชื่อเรื่อง
รวมถึงใบประทับวันกาหนดส่งคืนที่ไปบดบังเนื้อเรื่องย่อและข้อมูลสาคัญบางส่วน จึงเกิดการแกะลอกลาเบลออกโดย
ผู้ใช้ สร้างความชารุดเสียหายให้ตัวกล่องที่บรรจุแผ่นและหน้าปกของสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัญหาไม่พบสื่อโสตทัศนวัสดุที่
ชั้น แผ่นสูญหาย จัดเก็บไม่ตรงชั้น มักเกิดจากผู้ใช้นาสื่อโสตทัศนวัสดุเข้าออกจากชั้นโดยไม่ผ่านการยืม เพื่อนาไปเปิด
ชมตัวอย่างของภาพยนตร์ที่จุดบริการทีวีเฉพาะบุคคลหรือจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการที่ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในหลายส่วน ไม่สามารถนั่งประจาจุดบริการยืม-คืนได้ตลอดเวลา ทาให้ในบางครั้งผู้ใช้ต้องรอคอยเป็น
เวลานาน เป็นต้น
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เพื่อขจัดปัญหาดังที่กล่าวมาและยกระดับคุณภาพการให้บริการโสตทัศนวัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้
ร่วมมือกับผู้ปฏิ บัติงานห้องสมุด ประจาบริการโสตทัศนวัสดุ ทาการคิดค้น และพั ฒ นานวัตกรรมบริการในลักษณะ
e-Services ที่ ท างานร่วมกั บ ระบบห้อ งสมุ ด อั ตโนมั ติ ผ่าน QR Code สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ รับ รู้เนื้อ เรื่องย่อ และชม
ตัวอย่างภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบาร์โค้ด ลาเบล และใบประทับวันกาหนดส่งคืน และยังสามารถทารายการ
ยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการ
ยืม-คืน ในชื่อโครงการว่า AV Self-Check
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องยุ่งเกี่ยวกับบาร์โค้ด ลาเบล และใบประทับวันกาหนดส่ง คืนที่ติดอยู่บริเวณด้านหน้าและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อ
โสตทัศนวัสดุ
2. เพื่ อให้ ผู้ใช้ บริการสามารถท ารายการยืม สื่อโสตทัศ นวัส ดุได้ในทั นที ที่ ต้องการ โดยไม่ ต้องรอหรือ ผ่าน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน
3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และส่งเสริมให้มีการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
เพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การศึกษากระบวนการทางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนการยืมโสตทัศนวัสดุ
การให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุเริม่ ต้นจากผูใ้ ช้บริการนาแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องการยืม ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของตัวแผ่นแล้วมายังจุดบริการยืม -คืนพร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานจะทารายการยืมผ่าน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและประทับวันกาหนดส่งคืน การศึกษากระบวนการทางานนี้ช่วยให้นักพัฒนาระบบทราบถึง
Input Process และ Output ที่ เกิ ด ขึ้ น น าไปสู่ ก ารสร้า งระบบสารสนเทศที่ เชื่ อ มการท างานกั บ ระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง
สรุปขั้นตอนการให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุ
1. ผู้ใช้บริการนาแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องการยืมพร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุดมาที่จุดให้บริการยืม-คืน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบุบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทาการตรวจสอบสถานะและ
เงื่อนไขของสมาชิก หากสมาชิกอยู่ในสถานะปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 แต่หากสมาชิกมีสถานะที่ผิดเงื่อนไขใด ๆ กับกฎ
การยืมของห้องสมุดก็จะไม่สามารถทารายการยืมได้
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบุบาร์โค้ดโสตทัศนวัสดุเพื่อทาการยืม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติบันทึกข้อมูลการยืม
เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลสมาชิกพร้อมคานวณวันส่งคืน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประทับวันกาหนดส่งคืนที่ด้านหลังแผ่นโสตทัศนวัสดุ
สรุป Input ที่จาเป็นต่อการทารายการยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. บาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด (กรณียืมด้วยตนเองจะต้องใช้การยืนยันตัวตนด้วยบัญชีสมาชิกห้องสมุดของผู้ใช้)
2. บาร์โค้ดโสตทัศนวัสดุ
3. วัน/ เวลาที่ยืม
PULINET Journal Vol. 6, No. 2, May – August 2019 : pp.23-32
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal
Published by Provincial University Library Network, THAILAND

25

สรุป Process การทารายการยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (กรณียืมด้วยตนเองจะมีการเข้ารหัสข้อมูลสมาชิกก่อน)
2. การตรวจสอบสถานะผู้ใช้
3. การตรวจสอบสถานะโสตทัศนวัสดุ
4. การยืมโสตทัศนวัสดุ
สรุป Output ที่ได้จากการทารายการยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. สถานะการยืม (หากยืมไม่สาเร็จจะแจ้งสถานะผู้ใช้หรือสถานะโสตทัศนวัสดุที่เป็นสาเหตุ)
2. วันกาหนดส่งคืนโสตทัศนวัสดุ (ในกรณีที่ยืมสาเร็จ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีมงานประชุมหารือเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ AV Self-Check ได้แก่
1. รองรับการนาเข้า (Import) ข้อมูลบรรณานุกรมของโสตทัศนวัสดุจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขอบเขต
ข้อมูลเลขที่บรรณานุกรม เลขที่บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง และ เลขเรียกได้
2. รองรับการเพิ่มข้อมูลเนื้อเรื่องย่อและวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ของโสตทัศนวัสดุได้
3. เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโสตทัศนวัสดุใหม่ได้
4. สร้างสัญลักษณ์ QR Code ประจาแผ่นโสตทัศนวัสดุได้
5. ตรวจสอบและนับจานวนการเข้าถึงโสตทัศนวัสดุแต่ละชื่อเรื่องได้
6. รองรับการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองได้
7. บันทึกประวัติการทารายการยืมด้วยตนเอง (Self-Check transaction log) ของผู้ใช้ได้
8. แจ้งเตือนเมื่อมีการทารายการยืมด้วยตนเองไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านทางอีเมลได้
ผู้พัฒนาได้ใช้แนวทางในการออกแบบระบบตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ตั้งแต่การวางแผน
กาหนดขอบเขตความเป็นไปได้และข้อจากัดของระบบ สู่การออกแบบและพัฒนาระบบ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
หน้าที่และความสามารถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งานระบบ การพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น
(Web-based application technology) ผู้พัฒนาได้เลือกใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ทางานร่วมกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และซอฟต์แวร์สาหรับบริการเครื่องแม่ข่าย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source
Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายสาหรับการเชื่อมต่อการทางานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในส่วนของการยืม
โสตทั ศ นวั ส ดุ จะด าเนิ น การผ่ า น Web Service ส าหรั บ การยื ม ทรั พ ยากร ประกอบด้ ว ย EncodePassword,
PatronAuthen, และ CheckOutItem ตามลาดับ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทีมผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น
อย่างดี
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ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบ AV Self-Check

ภาพที่ 2 หน้าจอ Back Office ของระบบ AV Self-Check
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การจัดการข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ
ในครั้งแรกจะทาการนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมของโสตทัศนวัสดุจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้าสู่ฐานข้อมูล
ระบบ AV Self-Check ผู้ปฏิบัติงานจะทาการปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้น โดยการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อและรหัสคลิปวิดีโอ
ตัวอย่างที่ใช้ดึงวิดีโอจากเว็บไซต์ Youtube มาแสดงผล ในครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นการบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่
ตามปกติ ขั้นตอนการทางาน มีดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับโสตทัศนวัสดุใหม่จากงานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทาการบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล AV Self-Check
2. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์ QR Code ที่ได้จากระบบ AV Self-Check ไว้บนปกหน้า
ของสื่อโสตทัศนวัสดุแล้วนาขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถานะการติดสัญลักษณ์ QR Code ประจาสื่อโสตทัศนวัสดุ
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ภาพที่ 3 การบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่

ภาพที่ 4 หน้าจอการสร้าง QR Code ตามลาดับเลขเรียก
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพิมพ์และติด QR Code ที่ปกหน้าของสื่อโสตทัศนวัสดุ
3. การประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้าจอประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล และ Social
Network ของห้องสมุด รวมถึงจัดทาป้ายโฆษณาในลักษณะโฟมบอร์ดวางไว้ในตาแหน่งที่มีผู้ใช้บริการสัญจรไปมาและ
ภายในห้องโสตทัศนวัสดุ เพื่อดึงดูดความสนใจและเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ
ที ม งานได้ เชิ ญ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การสารสนเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 30 คน มาทดลองใช้บริการระบบ AV Self-Check พร้อมทาการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บริการในประเด็นต่าง ๆ ได้ผลตามตารางที่ 1

ภาพที่ 6 การจัดทากราฟิกประกอบการประชาสัมพันธ์และบรรยากาศการทดลองใช้งานระบบ
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ภาพที่ 7 หน้าจอการใช้งานระบบ AV Self-Check เมื่อทาการอ่าน QR Code ด้วยสมาร์ทโฟน

ภาพที่ 8 จุดบริการตัวเองสาหรับประทับวันกาหนดส่งคืนหลังจากทาการยืมด้วยตนเองสาเร็จ
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบ AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code ของหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่ง
เกี่ ย วกั บ บาร์โค้ ด ลาเบล และใบประทั บ วั น ก าหนดส่ งคื น ที่ ติ ด อยู่ บ ริ เวณด้ า นหน้ า และหลั งกล่ อ งบรรจุ แ ผ่ น สื่ อ
โสตทั ศนวัสดุ และผู้ใช้บ ริการสามารถทารายการยืม สื่อโสตทั ศนวัสดุได้ในทั นทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่าน
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน ซึ่งส่งผลให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และส่งเสริมให้มี
การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
ผลประเมินจากการทดลองให้บริการกับ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ในประเด็น ความพึ งพอใจด้านต่าง ๆ
(ตารางที่ 1) พบว่า ได้รับการแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกประเด็น โดยคาถามในหัวข้อการสแกน QR Code ที่ตัว
โสตทัศนวัสดุ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.88)
ตารางที่ 1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check ของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสแกน QR Code ที่ตัวโสตทัศนวัสดุ
การแสดงข้อมูลที่หน้าจออุปกรณ์
ความสะดวกในการรับชมตัวอย่างโสตทัศนวัสดุ
ความสะดวกในการอ่านเนื้อเรื่องย่อของโสตทัศนวัสดุ
การทารายการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง
การประทับวันกาหนดส่งคืนที่หลังแผ่นโสตทันวัสดุก่อนนาออกจากห้อง
บริการนี้มีส่วนช่วยในการใช้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด
เฉลี่ยรวม

X
4.88
4.81
4.85
4.72
4.82
4.75
4.85
4.81

สรุปผลการประเมิน
SD
แปลผล
0.10
มากที่สุด
0.12
มากที่สุด
0.11
มากที่สุด
0.14
มากที่สุด
0.11
มากที่สุด
0.13
มากที่สุด
0.11
มากที่สุด
0.12
มากที่สุด

ผลประเมินจากการใช้งานระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริการ (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ) จานวน 1 คน ใน
ประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการทางานต่าง ๆ (ตารางที่ 2) พบว่า ได้รับการแปลผลอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกประเด็น
ตารางที่ 2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การ Login เข้าใช้งานระบบ
การเข้าถึงเมนูเพื่อทางานต่าง ๆ
การบันทึกและจัดการข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
การสร้าง QR-Code ประจาโสตทัศนวัสดุ
การค้นหาข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
การตรวจสอบการทารายการยืมของผู้ใช้บริการ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทางานของระบบ
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบในภาพรวม
เฉลี่ยรวม
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X
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
4.94

สรุปผลการประเมิน
SD
แปลผล
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.50
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.05
มากที่สุด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่างของโสตทัศนวัสดุ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่ง
เกี่ ย วกั บ บาร์โค้ ด ลาเบล และใบประทั บ วั น ก าหนดส่ งคื น ที่ ติ ด อยู่ บ ริ เวณด้ า นหน้ า และหลั งกล่ อ งบรรจุ แ ผ่ น สื่ อ
โสตทัศนวัสดุ
2. ผู้ใช้บริการสามารถทารายการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรงจุดให้บริการยืม-คืน
3. เป็นการเพิ่มช่องทาง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด
4. ส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น
5. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
บริการ AV Self-Check จะเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการบริการโสตทัศนวัสดุให้สอดรับกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลของ
ผู้ใช้ กลุ่ มใหม่ อ ย่างลงตัว เป็ น บริการเชิงรุก ที่ ช่วยยกระดั บ คุณ ภาพสิ นค้ าและบริการจากการประยุกต์ ใช้ อุป กรณ์
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ห้องสมุด และเป็นแนวทาง
ในการสร้างนวัตกรรมบริการแบบพึ่งตนเอง (Self-services) ที่ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันจะช่วยลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรและเวลาในการดาเนินงานของห้องสมุดลงได้อีกมากต่อไป
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