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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยนําเอกสารประกอบรายวิชาเข้าระบบส่ือการ
เรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ จํานวน 22 รายวิชา โดยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 7 รายวิชา ซ่ึงจากความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อระบบฯ สรุปได้ดังน้ี กลุ่มผู้สอนและกลุ่มนิสิตมีความเห็น
ว่า ระบบช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งความรู้ ใช้งานง่ายและสะดวก ส่วน
ความคิดเห็นต่อระบบที่ควรปรับปรุง พบว่ามีด้านเน้ือหาและการเช่ือมโยงมากท่ีสุด โดยกลุ่มผู้สอนและผู้เรียน
ต้องการรูปภาพหน้าปกหนังสือ สารบัญ บทคัดย่อ เพิ่มเติมจากการเช่ือมโยงรายการบรรณานุกรมและต้องการให้
สํานักหอสมุดเสนอแนะเน้ือหาส่ือใหม่ ๆ ให้กับผู้สอน ด้านการออกแบบและจัดวาง พบว่าการออกแบบสีสันและการ
ใช้ตัวอักษรยังไม่โดดเด่น อักษรมีขนาดเล็ก นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะข้อควรคํานึงถึงเรื่องปริมาณการรองรับ
ผู้ใช้งานในอนาคต และกรณีการฝากไฟล์ไว้ใน google drive และประเด็นกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

 
คําสําคัญ: ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์, เอกสารประกอบการสอน, ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์, 

เอกสารการเรียนการสอนออนไลน์, แหล่งเรียนรู้รายวิชา 
 
ABSTRACT 

This study is an experimental study which brought 22 course packs into the 
Instructional Media and Resources System for online learning. The interview was conducted from 
the sample of 7 course packs, of which opinions/recommendations for the system can be 
concluded as follows: The instructors and the students gave their opinions that the system helped 
support online learning and teaching, being able to link to the knowledge sources, easy to use and 
convenient. On the opinion for the system improvement, mostly it was on the content and the 
link. The instructors and the students required the image of book covers, table of contents and 



abstract in addition to the link to the bibliography, as well as the Library’s recommendation for 
new resource media to the instructors. On the design and placement, it was found that the color 
design and the font used was still not outstanding, the font was small. Apart, other 
recommendations were about the consideration of the capacity to serve future users, the deposit 
of files in the Google Drive, and the copyright issue. 
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บทนํา 

บริการหนังสือสํารองเป็นบริการพื้นฐานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาแทบทุกแห่ง ซ่ึงห้องสมุด
จัดบริการหนังสือสํารองตามคําขอของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นิสิตท่ีเรียนในรายวิชาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างท่ัวถึง 
ซึ่งบริการหนังสือสํารองท่ีใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาน้ัน ห้องสมุดจัดทําเฉพาะทรัพยากรท่ีมีในห้องสมุด   
ดังตัวอย่างภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1. ตัวอย่างหนังสือสํารองท่ีใช้ประกอบการเรยีนในรายวิชา 
 

ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้ามายืมในพื้นท่ี แต่ในปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนเปล่ียนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์นอกจากผู้สอนจะต้องเตรียมเน้ือหา หนังสือ/ตําราอ่านประกอบในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย ได้แก่ e-book/e-journal อีกท้ังการจัดเตรียมส่ือประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา 
ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และห้องสมุดมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนได้เข้าถึงส่ือการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและสร้างระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
ขึ้นเพ่ือศึกษาการใช้ระบบและทราบความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาระบบต่อไป 

   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการใช้ระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
   2. เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนท่ีมีต่อระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
 



ประโยชน์ของงานวิจัย 
1. สํานักหอสมุดมีระบบสนับสนุนส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
 2. ผู้สอนสามารถติดตามผู้เรียนในการเข้าถึงส่ือประกอบการเรียนได้ด้วยตนเองและสามารถ

ปรับปรุงและแนะนําส่ือการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา 
 3. เป็นแนวทางในการวางแผนบูรณาการ การติดต่อประสานงานระหว่างบรรณารักษ์และผู้สอน

เพื่อปรับปรุงบริการส่ือสนับสนุนการเรียนตามรายวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นการใช้ระบบส่ือการเรียน

และแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีท้ังหมด 22 รายวิชา โดยการเก็บข้อมูลจากแบบ 
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน จํานวน 7 ท่าน จากจํานวน 7 รายวิชาท่ีเป็นรายวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน 
ประกอบด้วยรายวิชาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 รายวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา ท้ังน้ีได้ขอ
ความคิดเห็นนิสิตผู้เรียนผ่านอาจารย์ผู้สอน โดยได้ส่งต่อให้นิสิตได้ทดสอบระบบและให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
 
 
 



ตารางที่ 1  ข้อมูลรายวิชาที่ได้รวบรวมและนําเข้าระบบจํานวน 7 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบันและใช้ทดสอบระบบเพื่อรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ชื่ออาจารย์ รหัสวิชา/ชื่อวิชา คณะ/ภาควิชา-สาขา ผู้เรียน/จํานวน (คน)
เอกสารหลัก/เสริม

อ่านประกอบ
รศ.จรวย สุขแสงจันทร์ 255352 อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) ประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปริญญาตรี / 17  9 รายการ 
รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา    01218422การรับรู้ระยะไกล Remote Sensing วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา   ปริญญาตรี / 16  7 รายการ 
อ.นัดดาวดี นุ่มนาค 
อ.ดร.ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ 
อ.ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค 

01352512 หลักสารสนเทศศาสตร์  
(Principle of Information Science) 

มนุษยศาสตร์/สาขานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

บัณฑิตศึกษา / 13  5 รายการ 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี 02198232-62  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  
(Technology for Learning Management) 

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์/ 
ครุศึกษา 

ปริญญาตรี / 43  12 รายการ 

รศ.ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์ 01222551 การจัดการงานซ่อมบํารุงและวิศวกรรมความ
น่าเชื่อถือ (Maintenance Management and Reliability 
Engineering) 

วิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรม   

บัณฑิตศึกษา / 47  13 รายการ 

ผศ.ดร.ภูวดล โดยดี  
ผศ.ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ 
ผศ.ดร. พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ 

01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
(Basic Research Methods in Aquaculture 

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร/เกษตรและทรัพยากร  

ปริญญาตรี / 12  27 รายการ 

อาจารย์สานิต ฤทธิ์มนตรี 01468531ทฤษฎีและแนวคิด ในการพัฒนาสังคม  
(Social Development Theory and Concepts) 

สังคมศาสตร์/สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา / 5  7 รายการ 

 
รวม   7 ชื่อวิชา   6 คณะ 

ป.ตรี 88 คน,  
บัณฑิต 75 คน 

80 รายการ 



นิยามศัพท์เฉพาะ 
    ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์  จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
          ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
   วิทยา วาโย และคณะ (2563) ได้ศึกษาเร่ือง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน สรุปว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ว่าทําให้เกิดการปรับตัวเป็น
วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึง
จําเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความต่อเน่ือง โดยการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เน้ือหา ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบ
การติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมี
หลากหลายวิธี ท่ีทําให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบท่ีสอดคล้อง 
เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนําไปสู่ การประยุกต์ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
    Dick และ Ferguson (2006) ศึกษาเรื่อง การสร้างระบบสํารองรายวิชาท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปได้
ว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายในการให้บริการมากขึ้นและดีขึ้นแก่ผู้ใช้บริการในภาวะท่ี
งบประมาณไม่เพิ่มข้ึน ในบริบทน้ีห้องสมุดเขตบัลติมอร์ มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ เพิ่งดําเนินโครงการสองปี เพ่ือแก้ไข
ข้อจํากัดของบริการหนังสือสํารองประกอบรายวิชาท่ีล้าสมัย ใช้แรงงานเจ้าหน้าท่ีมาก และส้ินเปลืองกระดาษมาก 
เพื่อท่ีจะพัฒนาระบบบริการบนเว็บท่ีจะทําให้ขั้นตอนการส่งคําขอ การดําเนินการ และการค้นคืนเอกสารประกอบ
หลักสูตรง่ายข้ึน เร็วข้ึน และคุ้มค่ามากขึ้นโดยไม่คํานึงถึงรูปแบบ 
   Goodson และ Frederiksen (2011) ศึกษาเก่ียวกับหนังสือสํารองอิเล็กทรอนิกส์ในยุคเปล่ียน
ผ่าน ความเป็นไปได้ในการบริการแบบส่งถึงท่ี ได้สรุปว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งจัดให้มีหนังสือ
สํารองตามรายวิชา และส่วนใหญ่จัดเป็นบริการหลักของห้องสมุดมานานแล้ว อย่างไรก็ตามการขยายการใช้ระบบ
การจัดการรายวิชาในสถานศึกษาได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับห้องสมุดท่ีสนใจในการปรับเปล่ียนเป็นบริการ
สารสนเทศตามรายวิชาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อจํากัดด้านงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรทําให้หลายสถาบัน
ต้องพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขการดําเนินงานสารสนเทศตามรายวิชาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-reserves) อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายท่ีอาจเป็นไปได้ยาก ยังมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญสู่การสร้างแนวปฏิบัติท่ีดี จากการสํารวจ
ส่ิงแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือกไว้จากท่ัวสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงสถาบันท่ียังคงมีบริการ e-
reserves เช่นเดียวกับสถาบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกบริการเหล่าน้ี  



   Almeida (2014)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อนาคตท่ีเป็นไปได้ของการให้บริการ E-Reserve การ
กระจายการให้บริการ และความร่วมมือ พอสรุปได้ว่า เอกสารสํารองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการสนับสนุนของ
ห้องสมุดท่ีเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์การกระจายอํานาจต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบทรัพยากร
ประกอบหลักสูตร ซ่ึงมีขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี 1990 เป็นบริการท่ีแพร่หลายในห้องสมุดสถาบันการศึกษา และปัจจุบัน
กําลังเผชิญกับวิกฤติท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมผู้ใช้ สภาพแวดล้อม e-learning และรูปแบบของ
การผลิตนักวิชาการ ความท้าทายท่ีบริการ E-Reserve เผชิญอยู่น้ันเกิดจากการผสมกันระหว่างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ท่ีนิยมศึกษาด้วยตนเอง และการขาดแนวปฏิบัติท่ีดีและมาตรการประเมินภายในท่ีมีประสิทธิผลของโมเดลที่ใช้ใน
ปัจจุบัน  
   จากการศึกษาวรรณกรรณท่ีเก่ียวข้องพบว่า บริการห้องสมุดท่ีจะตอบสนองการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยเฉพาะการบริการส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีประกอบแต่ละรายวิชายังไม่มีรูปแบบการบริการ
พ้ืนฐานแบบออนไลน์ในห้องสมุดท่ีจะทดแทนระบบหนังสือสํารองได้ และงานวิจัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ยังไม่พบว่า
มีงานวิจัยช้ินใดท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริการหนังสือสํารองออนไลน์ หรือส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีการ
เช่ือมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ผู้วิจัยจึงสนใจทดลองสร้างระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชา
เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ซ่ึงระบบสามารถนําเอกสารประกอบการ
สอนในรายวิชามาเชื่อมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ 
 
ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
             การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองใช้ระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพ่ือการ
เรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Media and Resources System-IMRS) และประมวลความคิดเห็นผู้สอน
และผู้เรียนท่ีมีต่อระบบ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง และเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ท้ังน้ีแบ่งวิธีดําเนินการวิจัย  
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสร้างระบบ และ ขั้นตอนการดําเนินงานและการทดสอบระบบ 
   1. การสร้างระบบ  

ประกอบไปด้วยรายละเอียดหน้ารายวิชาซ่ึงประกอบด้วยช่ือวิชา อาจารย์ผู้สอน ส่ือ/เอกสาร
ประกอบการสอน เมนูเสนอส่ือ และเมนูแนะนําจากสํานักหอสมุด-แนะนําทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องท่ี
สํานักหอสมุดมีให้บริการ 

รายละเอียดและขั้นตอนในการพัฒนาระบบท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของแต่ละรายวิชา  
1. Analysis the Problem วิเคราะห์ปัญหา 
2. Design a Program ทําการออกแบบโปรแกรม 
3. Coding พัฒนาโปรแกรมโดยเลือกใช้  

1) โปรแกรมภาษา PHP Hypertext Preprocessor  version 7 
2) มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 

Management System) MYSQL version 8 
3) Microsoft Power BI ในการแสดงผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
4) มีการเข้าถึงขอ้มูลแบบ LDAP (Lightweight Directory Access Protocal) เพื่อแยก

สิทธ์ิการเข้าถึงของแต่ละรายวิชา 



5) เก็บส่ือต่าง ๆ ด้วย Google Drive ของมหาวิทยาลัยเพื่อ กําหนดการเข้าถึงผู้เรียน  
            ในแต่ละรายวิชา 

4. Testing and Debugging ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม 
5. Testing and validating ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 
6. Documentation จัดทําเอกสารโปรแกรม 
7. Program Maintenance บํารุงรักษาโปรแกรม 
 

   ระบบในการดําเนินงานแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ  
   1. ระบบรวมรวมส่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทําหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมส่ือ 
แยกการเข้าถึงผู้เรียน และผู้สอน ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตทําการลงทะเบียน   

2. ระบบแนะนําส่ือจากสํานักหอสมุด โดยระบบน้ีจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลการยืมส่ือภายใน
สํานักหอสมุด ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการยืมแบบเล่ม และการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
สํานักหอสมุดบอกรับ โดยการวิเคราะห์ และดําเนินการจัดทําข้อมูล นําเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard เพ่ือดู 
และทําความเข้าใจได้ง่าย 

 
 

ภาพท่ี 2. ระบบท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของแต่ละรายวิชา 
 

 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 3. โครงสร้างระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ 

 
โดยการพัฒนาคร้ังน้ี ได้ดําเนินการพัฒนาเพียง ระบบท่ี 1 (เก็บรวมรวมส่ือจากการท่ีได้รับการ

แนะนําจากอาจารย์ผู้สอนท่ีอยู่ใน Course Syllabus)  ส่วนระบบท่ี 2 มีการพัฒนาไว้และยังมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อรองรับกับการนําข้อมูลของระบบท่ี 1 มาประมวลผลเพิ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้ใกล้เคียงและตรง
ความต้องการของอาจารย์และนิสิต (วิเคราะห์การใช้งานจริง ผ่านระบบต่าง ๆ ภายในสํานักหอสมุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4. หน้า Login เข้าสู่ระบบ 



การเข้าใช้งานระบบ จะผ่านการตรวจสอบยืนยันตนเองด้วย รหัสของทางคณะ และรายวิชาท่ี
แสดงจะถูกแยกตามท่ีนิสิตได้ทําการลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละรายวิชา จะไม่สามารถเห็นรายวิชาท่ีไม่ได้ลงทะเบียน
เรียนได้ และยังสามารถปรับหรือกําหนดให้นิสิตสามารถเข้าในรายวิชาอ่ืนท่ีไม่ได้ลงทะเบียนได้ แต่ในเบ้ืองต้นจะต้อง
ส่งความต้องการมายังผู้ดูแลระบบ ท้ังนี้ได้มีแนวคิดถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนส่งคําขอไปยังผู้สอนรายวิชาอ่ืนเพ่ือเปิดให้
เข้าใช้งานได้ทันที 

 

ภาพท่ี 5. ตัวอย่างหน้าแรกเม่ือเขา้สู่ระบบ 
 

 
ภาพท่ี 6. ตัวอย่าง เมื่อคลิกไปหน้ารายการส่ือการเรียนการสอนของรายวิชา 

ท่ีมีการเช่ือมโยงไปยังแหล่งเอกสารออนไลน์  
 

 



 

ภาพท่ี 7. หน้าเมนู: แนะนําจากสํานักหอสมุด 
 

แนะนําข้อมูลท่ีเช่ือมโยงไปยังแหล่งเอกสารออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยในภาพที่ 7 น้ีแสดงให้เห็น
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากการใช้บริการของสํานักหอสมุด ซึ่งได้วางแผนเพ่ือเช่ือมต่อกับระบบ IMRS ต่อไป 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกส่ือต่าง ๆ ในรายวิชาของหลักสูตร ท้ังยังจะได้เช่ือมโยงกับส่ือต่าง ๆ ท่ีทางสํานักหอสมุด
บอกรับและมีการใช้งานจริงในเนื้อหาท่ีสอดคล้องกัน ซึ่งผู้ใช้งานระบบจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 

 
ภาพท่ี 8. หน้าเมนู: เสนอส่ือ ซึ่งผู้เรียนสามารถเสนอส่ือการเรียนการสอนให้กับรายวิชานั้น ๆ 

 ได้โดยผ่าน Google form ของทางมหาวิทยาลัย 



2. ขั้นตอนการดําเนินงานการทดสอบระบบ 

 

 
ภาพท่ี 9. ขั้นตอนการดําเนินงานการทดสอบระบบ 

 
คําอธิบายข้ันตอนการดําเนินงานและการทดสอบระบบ 
  การเร่ิมต้นดําเนินงาน ผู้วิจัยได้ตั้งคําถาม-คําตอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคําถามและการประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอน และได้ดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี   

1. ติดต่อประสานงานอาจารย์เพื่อแจ้งข้อมูลการดําเนินงานและขอข้อมูล Course Syllabus 
และข้อมูลผู้เรียนโดยและรวบรวมข้อมูลครบท้ัง 7 รายวิชา ตลอดท้ังบริการช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบเพ่ิมเติมในรายวิชา 

2. ตรวจสอบ/ค้นหา รายการเอกสารประกอบการสอนจากฐานข้อมูลสํานักหอสมุดเพื่อเช่ือมโยง
ไปยังแหล่งข้อมูลท่ีอํานวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด 

2.1 กรณีมีเอกสารฉบับเต็ม จะแนบลิงก์ไฟล์ฉบับเต็มท่ีผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทันที 
2.2 กรณีมีเฉพาะตัวเล่ม จะแนบลิงก์แหล่งข้อมูลตัวเล่มท่ีผู้ใช้สามารถขอยืมได้ต่อไป 

3. นําส่งข้อมูลรายวิชา/ผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผู้พัฒนาระบบดําเนินการนําเข้าสู่ระบบ  
4. ประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อทดลองใช้ระบบพร้อมแบบสัมภาษณ์เพื่อขอรับความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียน  
5. ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และสรุปเพื่อ

เป็นข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป   



  
ภาพท่ี 10. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 

 
หมายเหตุ (ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมด และ คําถาม-คําตอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน ดูท่ี 
ภาคผนวก) 

 
ภาพท่ี 11. ตัวอย่างข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียน (1) 



   
ภาพท่ี 12. ตัวอย่างข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียน (2) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
     การศึกษาการใช้ระบบส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใน
คร้ังน้ี มีท้ังหมด 22 รายวิชา ซึ่งรายวิชาท่ี 16-22  เป็น 7 รายวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน ท่ีอาจารย์ผู้สอนและ
นิสิตผู้เรียนได้ทดลองใช้ระบบบริการส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ตามรายวิชา ซ่ึงมีจํานวนส่ือการเรียน จํานวน 80 
รายการ จากจํานวนรวม 192 รายการ  สรุปได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2 รายวิชาและจํานวนส่ือประกอบ 

                                       ช่ือรายวิชา 
จํานวนส่ือ
ประกอบ 

1. เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมการเกษตร 12 
2. พิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว์ 5 
3. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมการเกษตร 12 
5. Principles of Communications 2 
6. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 16 
7. การสํารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม 4 
8. วรรณกรรมกับชีวิต (Literature and Life) 3 



9. จิตวิทยาการป้องกันเบ้ืองต้นและการส่งเสริมสุขภาพ 18 
10. จิตวิทยาส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 9 
11. การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า II 2 
12. Quantitative Genetics in Plant Breeding 5 
13. Integrated Marketing Communication: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 1 
14. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 17 
15. การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 9 
16. อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 6 
17. การจัดการงานซ่อมบํารุงและวิศวกรรมความน่าเช่ือถือ (Maintenance 
Management and Reliability Engineering) 

7 

18. หลักสารสนเทศศาสตร์ (Principle of Information Science) 5 
19. ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า (Basic Research Methods in   
Aquaculture) 

27 

20. ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสังคม(Social Development Theory and  
Concepts) 

6 

21. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Technology for Learning Management) 10 
22. การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) 6 
                             รวม                                       22 รายวิชา 192 

 
จากตารางท่ี 2 รายวิชาท่ีเข้าร่วมในระบบจํานวน 22 รายวิชา จํานวนส่ือประกอบ 192 รายการ 
สําหรับในด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ ผู้วิจัยได้แยกความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบออกเป็น 2 ส่วน

คือ ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง และส่วนข้อดี/ประโยชน์ ซ่ึงจะได้นําเสนอในส่วนข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง ในตารางท่ี 3-7 
และในส่วนข้อดี/ประโยชน์ ตารางท่ี 8 และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาระบบท่ีเห็นภาพของการพัฒนาปรับปรุงระบบส่ือ
การเรียนการสอนในอนาคต ตารางท่ี 9 ตามลําดับ   

 
ตารางท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (แยกเป็นด้านต่าง ๆ) 
             ด้าน ความถี่ 
ด้านการออกแบบและจัดวาง 9 
ด้านเน้ือหาและการเช่ือมโยง (ส่ือในห้องสมุด และส่ืออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 17 
ด้านความสะดวกในการใช้ 6 
ด้านความพร้อมใช้งาน เช่น คําอธิบาย/คู่มือการใช้งานฯลฯ 4 

   

   จากตารางท่ี 3 พบว่าอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฯ ด้าน
เน้ือหาและการเช่ือมโยงฯ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการออกแบบและจัดวาง ด้านความสะดวกในการใช้ และด้าน
ความพร้อมใช้งานฯ ตามลําดับ  



ตารางท่ี 4 สรุปข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง ด้านการออกแบบและการจัดวาง 
ลําดับท่ี รายการ 

1 การออกแบบสีสันให้สวยงาม ขนาดตัวอักษรเล็ก ใช้งานไม่สะดวก 
2 แนะนําจากสํานักหอสมุด-เพิ่มปุ่มฟังก์ชันก์ช่องค้นหาเกี่ยวกับวิชาท่ีเรียน 
3 ปรับรูปแบบ User Interface ให้มีความทันสมัย เน้นความเรียบง่าย แต่มีดีไซต์แบบ google 

classroom 
 
ตารางท่ี 5  สรุปข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง ด้านเน้ือหาและการเช่ือมโยง (ส่ือในห้องสมุด และส่ืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 
ลําดับท่ี รายการ 

1 ให้มีภาพหน้าปก หน้าสารบัญ บทคัดย่อ  
2 การเช่ือมโยงไปยังส่ือการสอนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องใหม่ ๆ และทันสมัย นอกเหนือจากหนังสือ เช่น 

บทความ รายงานวิจัย เพื่อให้สามารถอ่านออนไลน์/ยืมออนไลน์ได้  
3 ด้านสังคมศาสตร์ควรเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานบางหน่วยงานท่ีจําเป็นต้องใช้ข้อมูลใน

การศึกษาค้นคว้า เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม TDRI หรือส่ืออื่น ๆ เช่น Youtube 
3 มีการอัพเดทข้อมูลทันสมัยล่าสุด และเพ่ิมส่ือประเภท e-book  
4 เพิ่มเน้ือหาความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอนเพื่อส่งเสริมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุด 
5 ควรแยกประเภทลิงก์ว่าเป็นไฟล์pdf หรือ ส่ือในห้องสมุดท่ีดาวน์โหลดไม่ได้เพื่อลดความซับซ้อน 
6 การพัฒนารูปแบบของ user experience อาทิ การเสนอส่ือ ควรอยู่ใน platform เดียวกัน 
7 ต้องการให้ลิงก์ท่ีเช่ือมโยงสามารถโหลดเป็นไฟล์pdf ได้ท้ังหมด 

 
ตารางท่ี 6  สรุปข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง ด้านความสะดวกในการใช้ 
ลําดับท่ี รายการ 

1 เพิ่มรูปภาพแสดงพร้อมข้อมูลท่ีต้องการนําเสนอ จะทําให้สะดวกในการค้นหาข้อมูล 
2 เมื่อลิงก์ไปหน้าทรัพยากรห้องสมุด ควรลดจํานวน Icon เพ่ือให้ค้นหา/เข้าถึงได้ง่าย 
3 การเข้าลิงก์บางลิงก์ท่ีเช่ือมโยงต้องLogin 2 รอบ จึงจะเจอเอกสาร ทําให้รู้สึกยุ่งยาก 

 
ตารางท่ี 7  สรุปข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง ด้านความพร้อมใช้งาน เช่น คําอธิบาย/คู่มือการใช้งาน 

ลําดับท่ี รายการ 
1 page แรกหน้า login มุมล่างซ้าย มีคําว่า อธิบายโปรแกรม ควรมี Link เม่ือ click แล้วมีคําอธิบาย

ส้ัน ๆ และ © KULC 2020 อาจเพิ่มช่วงปี เช่น ©KULC 2020-2022
2 ในแถบสารบัญ (TOC) ส่วนของการเสนอส่ือ ตรงส่วนน้ีอาจแยกเป็น 2 ส่วน คือ ดูส่ือการสอนใน

รายวิชา และ แจ้งรายการส่ือท่ีต้องการ 
3 ท่ีหน้าเสนอส่ือไม่มีการแนะนําFunctionการทํางาน-วิธีการ ขั้นตอน   
4 อยากให้มีวิธีการใช้งานเพื่อให้สะดวกและง่ายในการใช้ระบบด้วยครับ   



ตารางท่ี 8  สรุปข้อดี/ประโยชน์ จากความคิดเห็นท่ีได้รับในภาพรวม 
ลําดับท่ี รายการ 

1 เป็นระบบท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนทุกรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูง 
2 เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีการเช่ือมโยงไปยังแหล่งความรู้ ใช้งานง่าย   
3 เป็นช่องทางท่ีสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เหมาะสมกับระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์   
4 เป็นระบบท่ีเอื้อให้สามารถเสนอส่ือการเรียนการสอนซ่ึงทําให้รุ่นพี่รุ่นน้องส่งต่อความรู้กันได้ 
5 ระบบการ query คณะกับสาขา ใช้งานได้สะดวกและได้เน้ือหาท่ีตรงตามต้องการ 

 
ตารางท่ี 9  ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาระบบ 

ลําดับท่ี รายการ 
1 ปริมาณการรองรับผู้ใช้งานในอนาคตหากมีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก 
2 ประเด็นกฎหมายลิขสิทธ์ิกรณีส่งมอบไฟล์pdf ให้เช่ือมโยง และหาแหล่งจัดเก็บไฟล์ 
3 ในอนาคตสามารถทําเป็นศูนย์รวมแชร์ไฟล์ไว้สําหรับนิสิตใช้เป็นคลังห้องสมุดท่ีทุกคนในสาขาวิชา

ตัวเองสามารถมาดูหนังสือ หรือเลคเชอร์จากพ่ี ๆ ท่ีเรียนไปแล้วได้    
4 อยากให้นิสิตทุกคนท่ีมี account nontri ได้เข้าถึงส่ือของทุกวิชาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องลงทะเบียน
5 ทําให้การเข้าถึงหนังสือมีความน่าสนใจ อยากให้มีการรวมกลุ่มหนังสือเพื่อสืบค้นแบบน้ีทุกรายวิชา 
6 เห็นว่า Platform น้ี น่าจะพัฒนาให้เป็นส่ือกลางสําหรับการเรียนการสอนได้เลย    

 
   จากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียนซ่ึงเป็นผู้ใช้ระบบน้ัน เห็นว่าระบบสามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ได้ แต่ยังต้องปรับปรุงในด้านเนื้อหาและการเช่ือมโยงควรเพ่ิมรูปภาพหน้าปก 
สารบัญ บทคัดย่อ ส่วนด้านการออกแบบและจัดวางควรเพิ่มสีสัน ขนาดตัวอักษร และยังมีข้อเสนอแนะข้อควร
คํานึงถึงปริมาณการรองรับผู้ใช้ในอนาคต กรณีการฝากไฟล์ไว้ใน google drive รวมถึงประเด็นกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การพัฒนาระบบส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ท่ีสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องท่ีสามารถเข้าถึงฉบับเต็มหรือเช่ือมโยงสู่บริการอ่ืน ๆ ในรูปแบบ one stop service ท่ีอํานวยความสะดวก
ในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ควรมีคู่มือ/คําแนะนํา ก่อนการนําไปทดลองใช้ ทํา
ให้ลดเวลาในการดําเนินงานวิจัย เน่ืองจากผู้ใช้ระบบอาจไม่เข้าใจการใช้งานระบบ จึงแสดงความคิดเห็นท่ีให้ปรับปรุง
ระบบในส่ิงท่ีระบบเอื้ออํานวยความสะดวกให้แล้ว เพียงแต่ผู้ใช้อาจยังไม่เข้าใจในการใช้งานระบบอย่างถ่องแท้ จึงได้
แสดงความคิดเห็นเข้ามา และต้องใช้เวลาในการคัดแยกความคิดเห็น   

3. ควรศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ หลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก 
1. ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิตผู้เรียน  
 1)  ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง: ด้านการออกแบบและการจัดวาง   

1. หน้า interface  มีการจัดแยกสัดส่วน ถือว่าดีในการใช้งาน  แต่ว่าการเอาทุกหัวข้อมาอยู่ในหน้า
เดียวกัน โดยไม่มีการเล่ือนใช้ scroll bar ทําให้เน้ือหาแออัด ตัวอักษรเล็ก ใช้งานไม่ค่อยสะดวก อีกท้ัง
ยังไม่สามารถใช้คําส่ัง zoom in เพื่อขยายตัวอักษรได้ สรุปโดยรวมใช้งานง่าย เพียงแต่ตัวอักษรเล็ก
เกินไป 

2. ตัวหนังสือภาษาไทยกับอังกฤษ เหมือนขนาดไม่ balance กัน มองยาก  
3. ในช่องค้นหาโดยใช้คณะ สาขา ช้ันปี ควรมีแถบเล่ือนลงมาให้เลือกเลยจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะครับ 

เพราะว่าย่ิงเราเข้าใช้งานบ่อย ๆ เราก็จะต้องพิมพ์ทุกคร้ัง บางคณะบางสาขาช่ือยาวครับ   
4. ควรเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ในเว็ปให้ดีมากย่ิงขึ้น 
5. เร่ิมต้นท่ีดี เห็นภาพ graphic สวย ๆ เช่น หน้าตาหนังสือ อาจมีปก สารบัญนิดหน่อย  
6. ออกแบบเว็ปให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
7. รายการอ่านเพิ่มเติม แบ่งเป็นหมวดหมู่ แต่การวางรูปแบบดูไม่เป็นระเบียบ ตัวหนังสือซ้อนกันอาจจะ

คล๊ิกเลือกผิดประเภทท่ีต้องการได้  
8. รายการหนังสือ วางรูปแบบเดียวกับรายการ E-Resources จะง่ายต่อการอ่าน ช่ือไม่ยาวต่อ ๆ กันด้วย 
9. User Interface (UI)  เสนอให้มีการปรับรูปแบบ UI ให้มีความทันสมัย ซ่ึงได้แนบรูปแบบ UI ท่ี

น่าสนใจของเว็บไซต์ด้านการเรียนออนไลน์มาเพื่อพิจารณา ดังน้ีhttps://futureskill.co/ หรือเน้น
ความเรียบง่าย แต่มีดีไซต์อย่าง Google Classroom 

2) ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง: ด้านเน้ือหาและการเชื่อมโยง (ส่ือในห้องสมุด และสื่ออ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
1. เพิ่มฟังก์ชันในการค้นหา เกี่ยวกับวิชาท่ีเรียน ให้ค้นหาหนังสือเพิ่มเติมได้ด้วย และมีการกํากับของ

อาจารย์ว่าวิชาน้ี มีหนังสือเล่มไหนบ้าง มีช่องลิงค์เช่ือมไปยัง สไลด์ ท่ีอาจารย์อัปโหลดด้วย  
2. ถ้าจะทําเพิ่ม link ไปท่ี web ของหน่วย เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ซ่ึงจะใช้ข้อมูลท่ี web น้ี

เยอะ หรือ รายงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของ TDRI)  ผมจะใส่ link ไปแล้วพ่ีทําเช่ือมเลย ได้ไหมครับ 
(หรือ link ไปท่ีส่ืออื่น ๆ เช่น Youtube)  

3. ลอง design ให้มีสีสัน สวยงามต่อไป และต่อไปอาจเช่ือมไปยังระดับลักษณะภาควิชา คณะต่อไป ใหญ่
ขึ้นซ่ึงใช้ภายในเข้าถึงระบบองค์กร    

4. ได้ข้อมูลอาจารย์มาว่า เขาเด่นด้านไหน เจาะลึกให้อาจารย์ได้เลย ทราบว่าอาจารย์เช่ียวชาญด้านน้ี 
อยากให้อาจารย์มายืม รู้ใจอาจารย์ โครงการผู้ช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ แค่ลงทะเบียนมา  รู้สึกอย่างไรท่ีเขาค้นหาให้ ส่งให้ แล้วเวลาคนใช้บริการ ท่านต้องการ
อะไรเพ่ิมเติมอะไรเพิ่มเติมม้ัย ส่ง keyword มา 

5. อยากให้ลิงก์ท่ีเช่ือมโยงไปส่ือการสอน เป็นส่ือการสอนท่ีสามารถหาอ่านแบบออนไลน์ได้ หรือสามารถยืม
หนังสือออนไลน์ได้ด้วยค่ะ นอกเหนือจากหนังสือ อาจมีพวกบทความงานวิจัย วารสารต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถรับข้อมูลได้หลากหลายมากข้ึนค่ะ 



6. อยากให้มีหนังสือท่ีมีการอัพเดทข้อมูลใกล้เคียงกับปีล่าสุด ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็น e-books ด้วยค่ะ 
จะได้สะดวกต่อการใช้งาน

7. อยากให้เพิ่มเติมมีตัวอย่างหนังสือ บทคัดย่อ ฯลฯ ให้อ่านคร่าว ๆ ก่อนด้วยค่ะ
8. ถ้าเป็นไปได้สามรถโยงลิงค์ส่ือสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาใกล้เคียงด้วยย่ิงดี 
9. ส่ือท่ี link ไปยัง KU Library Catalog ไม่สามารถดูหนังสือได้ หากสามารถ preview หรือมีให้ดาวน์

โหลดได้จะดีมากค่ะ  
10. อยากให้แยกหรือระบุตรง link ส่ือ ว่าเป็นส่ือในห้องสมุดหรือไฟล์ในเว็บออนไลน์ท่ีไม่สามารถดาวน์

โหลดได้ 
11. มีหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ค้นหาเพ่ิมเติมให้ เช่น ศตวรรษท่ี 21 ยังมีอื่น ๆ อีกนะ ท่ีเก่ียวข้อง ใหม่ ๆ ก๊ิก ๆ   

ใส่ได้เลย   
12. ลิงก์ช่ือหนังสือและกดอ่านออนไลน์ผ่าน pdf ได้เลย  
13. การเข้าสู่บทความในช่องลิงก์ ยังมีความซับซ้อนอยู่บ้าง ยังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ได้ และบางเอกสารเป็นเพียงการบอกตําแหน่งการเก็บในห้องสมุดเท่าน้ัน 
14. User Experience (UX)  เสนอให้พัฒนารูปแบบของ user experience ให้มีความน่าสนใจ เช่น การ

เช่ือมโยงของ Function ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง Function การเสนอส่ือ ได้มีการทดลองใช้แล้วพบว่า เป็น
การนํา google form มาใช้งานในส่วนน้ี ควรปรับให้เป็นการใช้งานบน Platform เดียวกัน เป็นต้น 

15. เอกสารท่ี Link กับสํานักหอสมุด ถ้าสามารถ Download ได้จะดีมาก 
16. บางอันก็จะมาแบบในรูป ซ่ึงค่อนข้างท่ีจะยากสําหรับการหาอ่านค่ะ ถ้าล้ิงโหลดเป็น pdf หมดเลยจะดี

มาก ๆ เลยค่ะ ทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงหนังสือมากกว่าน้ีค่ะ 
17. Link บทความท่ีเกี่ยวกับรายวิชาบาง Link เป็น Link ของสํานักหอสมุด ท่ีแค่บอกว่าเอกสารน้ันๆ อยู่

ตรงไหนของหอสมุด ไม่สามารถ Download เอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3) ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง: ด้านความสะดวกในการใช้ 

1. ตรงข้อมูลส่ือนําเสนอควรจะข้ึนเป้นรูปช่ือหนังส่ือหรือตัวอย่างขั้นต้นเพื่อจะได้ทําให้ผู้ค้นหาเกิดความ
สะบายในการค้นข้อมูล 

2. ไม่มีรูปเเสดงพร้อมกับข้อมูลท่ีต้องการนําเสนอ 
3. ถ้าเพิ่มรูปภาพด้วยจะดีมาก 
4. ลดจํานวน icon บนหน้าเพราะซับซ้อนไป อยากให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องsearchซับซ้อนค่ะ 
5. การเข้าถึงบาง link จําเป็นต้อง login หลายครั้งทําให้รู้สึกมีความยุ่งยาก 
6. การเข้าใช้งาน มีความยุ่งยากในการล้อคอินค่ะ เพราะต้องล้อคอิน 2 รอบ กว่าจะเจอหนังสือ 

4) ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง: ด้านความพร้อมใช้งาน เช่น คําอธิบาย/คู่มือการใช้งาน 
1. หน้าเสนอส่ือยังไม่ทราบฟังก์ช่ันการทํางาน    
2. อยากให้มีวิธีการใช้งานเพ่ือให้สะดวกและง่ายในการใช้ระบบด้วยครับ   
3. ส่วน page แรกหน้า login มุมล่างซ้าย มีคําว่า อธิบายโปรแกรม ควรมี Link เมื่อ click แล้วมี

คําอธิบายส้ัน ๆ และ © KULC 2020 อาจเพิ่มช่วงปี เช่น © KULC 2020-2022 



4. เม่ือเข้าระบบแล้ว ในแถบสารบัญ (TOC) มีส่วนของการเสนอส่ือ ตรงส่วนน้ีอาจมี 2 ทิศทาง คือ เรา
เสนอเองโดยแนบไฟล์  ขอความอนุเคราะห์ห้องสมุดให้โปรดจัด หรือ Upload ส่ือให้ผู้อ่านได้ สําหรับ
รายการส่ือการสอนท่ีแนะนําโดยคณะผู้สอนน้ัน แสดงท้ังหมด 9 รายการ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีนิสิตร้องขอ มี
ความต้องการศึกษา 

ข้อดี/ประโยชน์ จากความคิดเห็นท่ีได้รับ 
1. เป็นประโยชน์มากครับในการเรียนการสอน    
2. ระบบมีความเสถียรดี หน้าเว็บออกแบบมาทําให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพียงแค่เราlog in ด้วยรหัส account 

nontri     
3. สะดวกในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน สามารถค้นหาช่ือเร่ืองท่ีส้นใจได้และดาวน์โหลดเป็น pdf 

file เพื่อท่ีจะอ่านได้อย่างสะดวก ไม่จําเป็นต้องไปหอสมุด 
4. เป็นระบบท่ีดีครับ ตรงท่ีมีส่วนให้เสนอส่ือท่ีอยากนําเข้ามาในหลักสูตรให้รุ่นน้องต่อ ๆ ไปได้เรียนได้ เพราะรุ่น

พี่ก็จะเคยทําการบ้านหาข้อมูลมาก่อนก็จะรู้ว่าอันน้ีมีประโยชน์ เอาไปใช้ได้ เหมือนกับการส่งหนังสือเรียนต่อ
ให้รุ่นน้องท่ีทํา ๆ กันมาครับ 

5. การ query ช่ือคณะ กับ สาขา ถือว่ามีความใช้งานค่อนข้างสะดวก เน่ืองจาก เมื่อ query ช่ือคณะกับสาขาไป 
จะมีการแสดงหนังสือ เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ ซ่ึงทําให้ง่ายต่อการค้นหา 

6. การเเสดงfontสวยงามพร้อมล้ิงเพื่อมีความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ 
7. เว็ปออกเเบบมาใช้งานง่ายเข้าใจในการใช้งานครั้งเเรก 
8. ดีมากเลยครับ สามารถ link ไปท่ีหนังสือในห้องสมุดและทราบสถานะได้เลยครับ 
9. ในหัวข้อแนะนําจากห้องสมุดน้ันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท้ังผู้สอนและผู้ร่วมในกิจกรรรมการเรียนการสอน  
10. ขอให้สํานักหอสมุด มก. เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความก้าวหน้า และปรับตัวรองรับการเรียนรู้ได้ในทุก ๆ 

สถานการณ์ 
11. การใช้งาน e-document สําหรับในรายวิชา maintenance มีความสะดวกมากขึ้น สามารถดูเอกสารได้ท้ัง

ในและ นอกสถานท่ี 
12. ใช้งานง่าย นิสิตดาวน์โหลดหนังสือเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมต่อเองได้   
13. หน้าแรกท่ีรวบรวมหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา และมีลิงก์ไปยังเว็บห้องสมุด ดูง่ายและสะดวกดี    
14. มีความน่าสนใจนะครับ ท่ีจะให้ เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวิชาท่ีเรียนอยู่ ซ่ึงในกรณีเช่น ผมท่ี

ไม่ได้ทํางาน อยู่ในสายงานหรือไม่คุ้นเคยกับเรื่องน้ี สามารถเข้ามาสืบค้นส้ิงท่ีสนใจเพ่ิมเติมได้ รวมถึงส่วน
อื่นๆ ท่ีเป็นส่วนแนะนําจากทางสํานักหอสมุดอีกท้ังยังสามารถเสนอหรือแนะนําเอกสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมไดด้้วย 

15. เป็นส่ือท่ีช่วยให้มีการเข้าถึงเน้ือหาท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี อยากให้ทางหอสมุดและอาจารย์ได้มีการแนะนํา
หนังสือเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป  

16. รายการหนังสือ เสนอแนะให้ทําเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่ายและสะดวกในการค้นหา 
17. สนับสนุนระหว่างเรียน คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก เช่น การเปิดเอกสารประกอบการ

บรรยาย ทําได้ตลอดเวลา  
18. เห็นควรว่าเป็นระบบท่ีดีครับ ให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลตําราท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน 



19. เป็นระบบท่ีสนับสนุนการเรียนทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่าน้ัน ระบบน้ีทําให้
นิสิตสามารถเข้าถึงไฟล์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างท่ัวถึง โดยไม่จําเป็นต้องยืมหนังสือใน
สํานักหอสมุด และยังสามารถจัดเก็บเอกสารประกอบการสอนได้ในรูปแบบไฟล์ สะดวกต่อการใช้งานใน
ปัจจุบัน 

20. ระบบใช้งานง่าย มีความสะดวก เหมาะกับเป็นระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 
21. มี Link ท่ีเกี่ยวกับวิชา Maintenance Management and Reliability Engineering โดยสามารถกด Link 

แล้วสามารถไปดูข้อมูลใน KULINET ได้เลย 
22. คิดว่าระบบใช้งานง่ายดีค่ะ มีการจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการหาและดาวน์โหลด 
23. สะดวกในการสืบค้นกลุ่มหนังสือท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิชาเรียน สามารถกดจองหรือยืมได้สะดวก 
24. หนังสือบางเล่ม เป็นส่ือออนไลน์ในรูปแบบ E-book, ไฟล์ pdf สามารถโหลดมาอ่านได้ทันที 
25. ระบบมีการใช้งานท่ีง่าย และสะดวก / ในส่วนของล้ิงไฟล์ไฟลบ์างไฟล์สามารถกดเข้าไปแล้วเจอให้โหลด

หนังสือเลย สะดวกมากค่ะ / ระบบใช้งานง่ายสะดวก / เป็นช่องทางท่ีสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถดู
เอกสารได้ง่ายครับ 

26. สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดส่ือการสอนได้สะดวก 
27. ระบบของหอสมุดสามารถดูเน้ือหาท่ีเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเรียนได้ครบถ้วน 

 
2. ข้อมูลท่ีผู้วิจัยต้ังคําถาม-คําตอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคําถามการดําเนินงาน   

ทําเพ่ืออะไร:  สํานักหอสมุดจัดทําเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้อาจารย์มีแหล่งข้อมูลให้
นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบออนไลน์สําหรับหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการสอนหรือใช้อ้างอิง โดยใน
การประสานงานได้ใช้คําเรียกช่ือระบบส้ัน ๆ ว่าจัดทําระบบ E-Course Reserves   

การดําเนินการโดยสรุป:  ประสานงานอาจารย์เพ่ือขอ Course Syllabus และรายการเอกสาร
ประกอบการสอนหรือรายการเอกสารอ้างอิงท่ีอาจารย์ประสงค์ให้นิสิตอ่านประกอบในรายวิชาน้ัน ๆ และมีการ
ค้นหาเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมให้อาจารย์ผู้สอนตามคําร้องขอ 

รูปแบบจะเป็นอย่างไร จะมีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิม้ัย: รูปแบบคือ จะมีช่ือรายวิชา ช่ืออาจารย์
ผู้สอน รายการหนังสือ/เอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา หาอ่านได้แบบออนไลน์ ในแต่
ละรายการเอกสารอ่านประกอบ เราจะช่วยค้นหาและทําลิงก์ไปยังรายการอ้างอิงน้ัน เช่น ลิงก์ไปยังหนังสือว่าอยู่ท่ี
ไหน จะใช้บริการได้อย่างไร  หรือกรณีเป็นบทความเราจะค้นหาฉบับเต็มมาลิงก์ไว้ให้ ซ่ึงบทความฉบับเต็มท่ีเรา
ค้นหาน้ันอยู่ภายใต้เง่ือนไข ลิขสิทธ์ิท่ีสามารถเผยแพร่ได้  

ระบบน้ีปลอดภัยไว้วางใจได้มากแค่ไหน: ระบบ E-course reserves น้ี ทางหอสมุดจะอนุญาต
ให้เฉพาะaccount นิสิตและอาจารย์ผู้สอนเท่าน้ันท่ีจะเข้ามาดู อ่านเอกสารได้ ผู้อ่ืน ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อนิสิตได้
เรียนจบคอร์สแล้ว ระบบจะยกเลิกสิทธิการเข้าอ่านของนิสิตชุดน้ันออก ไม่ให้เข้าได้ค่ะ หากรายวิชาน้ัน ๆ ยังมีการ
เรียนการสอนในเทอมต่อไป ก็จะนํานิสิตชุดใหม่ท่ีอาจารย์แจ้งเข้ามาต่อไป และระบบน้ีมีรายงานสรุปให้ ผู้สอนทราบ
ว่าใครเข้ามาอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาบ้าง  

  
ตัวอย่างข้อมูล:  Link:  https://kulc.lib.ku.ac.th/ku-course/index.html  (เฉพาะสมาชิกภายในมก.) 


