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 บทคัดย่อ 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools เป็นระบบที่ 

ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการ 
ใหส้ามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาวิเคราะห์ 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภายภาคหน้า ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google 
tools พัฒนาโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือจาก Google เพื่อแสดงหน้าของเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนของการน าเข้าข้อมูล 
(input) ของผู้ใช้บริการ ใช้เครื่องมือท่ีช่ือว่า Google form เรียกใช้งานผ่าน Google site และข้อมูล (input) จะถูก
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลใน Google sheet ผลการด าเนินการ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ จากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ พบว่าด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งสามารถ
รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด โดยระบบสามารถประมาณ
การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ห้องสมุด 
 

ค าส าคัญ: ฐานข้อมูล, ข้อมูลสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, การยืมคืนระหว่างห้องสมุด 

 

ABSTRACT 
  In order to develop interlibrary loan database for users and to collect information 

in electronic database, construction of database in the interlibrary loan system using the system 

of Google Tool is implemented. As a result, the collected data is analyzed for planning and 



resource acquisition for KU Library Kamphaeng Saen Campus. The interlibrary loan information 

system based on Google Tool is developed by using tools from Google to display the web screen 

for the application. For the input data from users, the tool called Google Form is applied through 

Google Site and the input data is collected systematically in the databased based on Google Sheet 

called “Performance Result”. Form the survey on the effectiveness of this system, it found that 

the aspect of the effectiveness receives the highest score. It can provide the report for resource 

management and resource budget planning among library networks. 
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บทน า  

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว องค์กร
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกสบาย เพิ่มความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยในกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั ้งขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการความรู้ของภูมิภาคตะวันตก ให้บริการยืมคืนสารสนเทศต่าง  ๆ อาทิเช่น 
หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย เป็นต้น นอกจากการให้บริการยืมคืนสารสนเทศที่มีภายในส านักหอสมุดแล้ว 
ส านักหอสมุดยังเปิดใหบ้ริการยืมคืนระหว่างห้องสมดุส าหรับผู้ทีส่นใจอีกดว้ย โดยในอดีตการให้บริการยืมคืนระหวา่ง
ห้องสมุด ผู้ใช้บริการต้องเขียนค าร้องเป็นเอกสาร ยื่นแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารค าร้องจะด าเนินการ
บันทึกข้อมูลค าร้องด้วยลายมือลงในสมุดบันทึก เพื่อรวบรวมข้อมูลการยืมคืนระหว่างห้องสมุด และด าเนินการ ยืม
สารสนเทศดังกล่าวจากห้องสมุดแห่งอื่นที่มี ปัญหาที่พบในการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกด้วยลายมือ พบว่า 
ลายมืออ่านยาก ข้อมูลที่บันทึกผิดพลาด การจัดเก็บสมุดบันทึกต้องใช้พื้นที่ และเมื่อมีการใช้สมุดบันทึกร่วมกันของ
เจ้าหน้าท่ีท าให้เกิดการสูญหายได้ง่าย 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools นี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลดข้อผิดพลาด เพิ่ม
ความรวดเร็วในการท างาน รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าท่ีและการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
ตลอดจนช่วยในการจัดเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศนี้ไปวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools 



2. เพื่อสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด ได้แบ่งขั ้นตอนและ
วิธีด าเนินการ โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Action) ดังนี ้
  1. การวางแผน (Plan) 
         วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด ที่จัดเก็บใน
รูปแบบการบันทึกด้วยลายมือของเจ้าหน้าท่ีลงในสมุด เบื้องต้น พบว่า 1) มีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด 2) เจ้าหน้าที่
ที่จะน าข้อมูลไปใช้งาน ไม่สามารถอ่านลายมือของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกได้ถูกต้อง 3) การเก็บรักษาสมุดบันทึกที่ต้องใช้
พื้นที่และป้องกันการสูญหายได้ยากจากการหยิบไปใช้งาน และ 4) การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ท าได้ยาก จึงได้ร่วม
ประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. การจัดท าระบบ (Do)

 
ภาพที่ 1. Flowchart แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 



 โดยการท างานของระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จะถูกสร้างขึ ้นจาก Google tools ที่ช่ือว่า 
Google site เพื่อแสดงหน้าของเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของการน าเข้าข้อมูล (input) ของผู้ใช้บริการ ใช้เครื่องมือ
ที่ช่ือว่า Google form โดยน าเอาโค้ดฝัง(embed code) ของ Google form มาเรียกใช้งานผ่าน Google site และ
ข้อมูล (input) ที่ผู้ใช้บริการน าเข้าข้อมูลตามที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้จะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลใน Google sheet 
 ในส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน Line application เมื่อมีการน าเข้าข้อมูล (input) ระบบจะแจ้ง
เตือนไปยัง Line application ของแจ้งหน้าที ่ รวมถึงแจ้งเตือนไปยัง email ของเจ้าหน้าที ่ด้วย หลังจากนั้น
เจ้าหน้าท่ีจะเข้าระบบ admin เพื่อน าเข้าข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบนี้จะใช้งานได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
เท่านั ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะด าเนินการยืมสารสนเทศตามที่ผู ้ใช้บริการร้องขอจากห้องสมุดอื่น ห้องสมุดอื่น
ด าเนินการส่งสารสนเทศกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการเมื ่อถึงระยะเวลาคืน
สารสนเทศ ผู้ให้บริการน าส่งสารสนเทศคืนท่ีส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของสารสนเทศเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที ่จะด าเนินการส่ง
สารสนเทศดังกล่าวกลับคืนไปยังห้องสมุดเครือข่ายที่ยืมมา 
 3. การทดสอบระบบ และการใช้งาน (Check) 

 
ภาพที่ 2. แสดงระบบฐานข้อมลูสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 

 
ทดสอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools โดยการ

ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนน าเข้าข้อมูล (input) จากสมุดบันทึก ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างฐานข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 

4. การด าเนินการและปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 
เจ้าหน้าท่ีทดสอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools 

โดยการน าเข้าข้อมูลการยืมคืนระหว่างห้องสมุดที่มีการบันทึกในสมุด ลงระบบฐานข้อมูล  เพื่อสร้างฐานข้อมูลใน
ระบบ จากนั้นทดสอบระบบการรายงานผลของข้อมูล มีการปรับปรุงและแก้ไขให้ระบบง่ายต่อการใช้งานยิ่งข้ึน 
  



ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน

การยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google Tools ดังนี ้
1. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะยืมคืนระหว่างห้องสมุด สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชัน 

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ได ้ท ี ่ เว ็บไซต์ https://sites.google.com/ku.th/kukpsill จากนั ้นเล ือกที ่ เมนู  
“ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด” 

 
ภาพที่ 3. แสดงการเข้าสู่ฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมดุ 

 
2. แสดงหน้าต่างเพื่อน าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการ

ที่ประสงค์ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดต้องน าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังฐานข้อมูลและ
ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (admin) 
 

 
ภาพที่ 4. แสดงแบบฟอร์มที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไว ้

 
 



3. ภาพแสดงฐานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการน าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มตามที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบ ผ่าน
เว็บไซต์แอปพลิเคชัน ข้อมูลจะถูกรวบรวมมาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
ภาพที่ 5. แสดงฐานข้อมูลที่จัดเกบ็อยู่ใน Google sheet 

 
4. ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ (admin) เมื่อมีผู้ใช้บริการน าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อขอยืม

หนังสือระหว่างห้องสมุด 

 
ภาพที่ 6. แสดงการแจ้งเตือนผ่าน Line application 

 



5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการขอยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดได้ ด้วยการกรอก 
email  

 
ภาพที่ 7. แสดงหน้าจอหลักเพื่อเขา้สู่หน้าตรวจสอบสถานะ 

 

 
ภาพที่ 8. แสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะการยืม 

 



  6. หน้าจอแสดงการรายงานข้อมูลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
ด้วย Google tools โดยรายงานข้อมูลด้านประเภทผู้ใช้บริการ สามารถจ าแนกเป็นนิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท 
นิสิตปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร บุคคลภายนอก เป็นต้น ประเภทหนังสือและภาษา เพื่อดูสถิติการขอยืมประเภท
หนังสือ ช่ือหนังสือ ผู้แต่งและภาษา แจกแจงเป็นรายการ พร้อมทั้งแสดงความถี่ในการขอยืมสารสนเทศดังกล่าวด้วย  
   ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลความถี่ในการขอยืมสารสนเทศระหว่างห้องสมุดทั้งหมด น ามาใช้
ค านวณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ราคากลางของสารสนเทศแต่ละประเภท
ในการค านวณ ประมาณการเป็นจ านวนเงินที่ส านักหอสมุดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศได้ โดยการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุด 
 

 
ภาพที่ 9. แสดงข้อมูลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย Google data studio 

 

 
ภาพที่ 10. แสดงข้อมูลการประมาณการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 



สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
   สรุปผล 

   1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools 
พบว่า ข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุด ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google data studio โดยแสดงข้อมูลจ านวนของประเภทหนังสือ ประเภทการขอยืม ประเภท
ภาษาของสารสนเทศ ชื่อหนังสือที่มีการขอยืม จ านวนความถี่ในการขอยืมของหนังสือ ข้อมูลประเภทผู้ใช้บริการ 
โดยจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (admin) จ านวน 3 คน 
พบว่า ด้านประสิทธิภาพ (Performance) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเร็วในการบันทึกปรับปรุงข้อมูล ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล และความเร็วในการท างานของระบบใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยงเพจ  และ
ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67), ด้านสามารถท างานได้ตามหน้าที่ 
(Function) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความถูกต้องของการ
ท างานระบบในภาพรวม ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล และความถูกต้องของระบบในการน าเสนอ
ข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) และความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) , 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ และความน่าใช้ของระบบใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.67) และความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.33), ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ความ
ปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา
ส าหรับการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.67), และด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถของระบบในการเพิ่ม
ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมาคือ ความสามารถ
ของระบบในการปรับปรุงข้อมูล อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) ความสามารถของระบบในการน าเสนอข้อมูล 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) และความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.00)  

2. การน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ พบว่า ระบบสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยการน าข้อมูลความถี่ทั ้งหมดในการขอยืมคืน
สารสนเทศระหว่างห้องสมุด น ามาใช้ค านวณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้
ราคากลางของสารสนเทศแต่ละประเภทในการค านวณ ประมาณการเป็นจ านวนเงินที่ส านักหอสมุดจะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ โดยการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุด  
และเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในมิต ิอื ่น ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเหมาะสมต่อไป 



   ขอ้เสนอแนะ 

   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools ในครั้ง
นี้ เป็นการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้ระบบและการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ควรมีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google tools ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

การน าไปใช้ประโยชน์ 
   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการยืมคืนระหว่างห้องสมุดด้วย Google Tools เป็น
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลด
ข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของเจ้าหน้าที่และการ
ใช้งานของผู้ใช้บริการ และท าให้การจัดเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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