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บทคัดย่อ 
ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดเก็บและ

เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื ่องมือส าหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบอิสระ (Content 
Management Framework: CMF) 
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ระบบฯ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อยคือ ระบบการสืบค้น ระบบการจัด
กลุ่ม ระบบการจัดการสิทธิ์ และระบบการจัดท าคู่มือ (2) ระบบมีโครงสร้างและรูปแบบเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรรวมถึงศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีความยืดหยุ่นและปรับปรุงแก้ไขได้ (3) ผลการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.61) และผลจากผู้ใช้งานระบบในการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.82) (4) จากผลการประเมินพบว่าจุดเด่นของระบบคือมีการ
ด าเนินการทีก่ระชับกว่าคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันทีและอธิบาย
การท างานโดยการแทรกวิดีทัศน์หรือแหล่งสารสนเทศจากภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกันลงในคู่มือการปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก 
 
ค าส าคัญ: ระบบคู่มือการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ABSTRACT 

 This developed manual system supports collecting and distributing operation 
manuals in an online format of The Center for Library Resources and Educational Media, intended 
to provide benefits for employees and the public.  The system development process consists of 
analyzing the structure of the manual, designing the organization's storage, and developing the user 



interface of the online manual.  The design follows the System Development Lifecycle ( SDLC) 
concept. Drupal v.8.9 is also used directly as a Content Management Framework (CMF) tool. 
 The results of the study showed that the system consisted of (1) four subsystem 
a search system, a grouping system, a rights management system, and a manual creation system. 
( 2)  The system structure is flexible and can modified formatted according to the organization's 
requirements. (3) The evaluated of the system effectiveness by experts (�̅� = 4.61) which was at a 
high level and the satisfaction by general users (�̅� = 4.82) which was at a high level. (4) The overall 
assessment of the system revealed that the structure of the online operating manual was more 
concise than the printed manual.  In addition, the system can correct any errors that occur 
immediately and simple to adding video or linked from external sources. 
 
Keyword: Operation Manual Online System, Information system, The Center for Library Resources 
and Educational Media. 
 
บทน า  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศนโยบายเกี ่ยวกับผลงานที ่ใช้ในการแสดงความเป็น
ผู้ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งพนักงานสามารถใช้ประกอบการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยฯ 
ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี นอกจากจะมีการพิจารณา
ภาระงานร้อยละ 50 ภารกิจองค์กรร้อยละ 30 (ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจร้อยละ 12, ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษร้อยละ 12 และประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมร้อยละ 6) ในการพิจารณาด้านนวัตกรรมขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยยัง
พิจารณาประเมินจากคู่มือการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงาน ซึ่งถูกเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ควบคู่กันไปด้วย จาก
นโยบายดังกล่าว ศูนย์บรรณสารฯ ได้ด าเนินงานในหลายลักษณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า โดยก าหนดวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์หลักตามหลักการของ (OKRs: 
Objectives and Key Results) ในการพัฒนาองค์กรให้เป ็นองค ์กรที ่ม ีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization: HPO) ที่ส าคัญได้ก าหนดกลยุทธ์ให้พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดย
พนักงานทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน  
  ในยุคดิจิทัลคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ (Operation Manual Online System : OMOS) เป็น
ผลงานขององค์กรที่จับต้องได้ที่สะท้อนถึงทุนทางปัญญา (Smart, Whiting, & DeTienne, 2011) และเป็นตัวบ่งช้ี
ของการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลายประการ การมี
เป้าหมายองค์กรให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นจุดหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจนตรงกัน มีระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ที่เป็นแบบแผน การสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม (รัญชนา น าอิน, 2555) มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 
รวมไปถึงการมีผลตอบแทนที่่พึงพอใจ ที่ส าคัญเป็นหลักฐานส าคัญของการจ าแนกต าแหน่งระดับช านาญการและ
ช านาญการพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ผู้มีสมรรถนะในต าแหน่งดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติงานอย่างผู้มี



ความรู้ มีความสามารถ มีความช านาญงาน โดยอาศัยทักษะหรือประสบการณ์ที่สูงมากในการท างานที่เป็นงาน
เฉพาะด้าน นอกจากน้ันแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลออกมาเป็น
นวัตกรรมการท างาน โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวคิด และวิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี
หน่วยงานก าหนด เป็นการพัฒนาแนวทางใหม่ส าหรับงานเฉพาะด้าน หรือแนวทางการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติซึ่งมี
ขอบเขตยุ่งยากและบริบทท่ีซับซ้อน (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, 2564) 
  การสร้างคู่มือปฏิบัติงานแบบออนไลน์หรือคู่มือดิจิทัล (OMOS) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถพัฒนาคู่มือเพื่อตอบสนองประสบการณ์ผู้ใช้ (User experience) ที่
แตกต่างไปจากคู่มือที่เป็นสิ่งพิมพ์ ท าให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดเกิดขึ้นในคู่มื อฉบับพิมพ์ เพราะ
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที อีกทั้งในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนนั้น คู่มือแบบสิ่งพิมพ์ไม่สามารถอธิบาย
การท างานได้ดีเท่ากับคู่มือแบบออนไลน์ โดยสามารถแทรกภาพประกอบ แผนผัง วิดีทัศน์ รวมไปถึงแหล่ง
สารสนเทศภายนอก ซึ่งเข้าถึงได้แบบทันที ที่ส าคัญคู่มือแบบออนไลน์นั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งถือเป็นต้นทุนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eliasson & Ullenhag, 2017) 
 แม้ว่าทุกวันนี้ระบบจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์มีวางจ าหน่ายหรือเผยแพร่อยู่
เป็นจ านวนมาก แต่การจัดท าคู่มือในลักษณะของแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีระบบรองรับการด าเนินการในการ
จัดเก็บและเผยแพร่คู ่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในลักษณะ Client–server โดยให้บริการผ่านทาง Web 
browser เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานยังมีอยู่จ านวนน้อย 
และไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าระบบหรือแพลตฟอร์มใดที่ดีที่สุด หรือเข้ากับบริบทขององค์กรรูปแบบใดมากที่สุด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพนักงานสายปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการท างาน การแบ่งปันความรู้ ตลอดจนผลในการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของผู้ปฏิบัติงานเอง โดยระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์สามารถใช้เป็นแหล่งแสดงความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ความช านาญ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย ประการส าคัญคือ 
คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ยังสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (https://library.wu.ac.th/) 
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา น าไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์หรืองานของตน ซึ่งถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์อีก
ประการของความเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของพนักงานศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา 
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของพนักงานศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 การด าเนินงานในการพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ นั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา



ระบบคู ่มือการปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณสารฯ โดยในแต่ละระยะของการด าเนินงาน สามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อศึกษาข้อก าหนดพื้นฐานในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
และวิเคราะห์โครงสร้าง อันจะถูกน ามาวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนดส่วนประกอบ (Components) ความต้องการ
เชิงระบบ (System requirement) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน
ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป โดยขั้นตอนการด าเนินงานในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนี้ ประกอบด้วย 
 1.1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เป็นการรวบรวมข้อก าหนดที่จัดท าขึ้นโดยส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://hro.wu.ac.th) ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร, 2564) โดยมีการอ้างอิงรูปแบบหัวข้อและส่วนประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานมาจากคู่มือการเขียน
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คณะกรรมการจัดท าคู่มือวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554) ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสรุปออกมาเป็นหัวข้อและส่วนประกอบของการจัดท าคู่มือปฏิบัติการ 2554 ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. หัวข้อและส่วนประกอบของคู่มือปฏิบัติการ 2554  
 
 1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ จากส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ก าหนดโดยส่วนทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดส่วนประกอบพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าคู ่มือ
ปฏิบัติการ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ไว้จ านวน 13 ส่วน ดังแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนในภาพท่ี 1 และเมื่อต้องพัฒนา
องค์ประกอบเหล่านั้นให้เป็นคู่มือในรูปแบบออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดของการพัฒนา Book chapter ด้วย 
Content Management Framework (CMF) Drupal ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เผยรหัสที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการ
พัฒนาหรือสร้างเนื้อหาส าหรับเว็บไซต์ในปัจจุบัน 
 1.3 การเลือกเครื ่องมือส าหรับพัฒนาระบบ  การออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณสารฯ จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ส าหรับท าหน้าที่เป็น Core system ในการด าเนินงาน 



ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open-source software) ช่ือ Drupal เวอร์ช่ัน 8.9 มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ หรือ System Development Life Cycle : SDLC ในรูปแบบ Iterative 
SDLC Model (Okesola, Adebiyi, & Owoade, 2020) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การวางแผน (Planning) การด าเนินงานในข้ันตอนน้ี เป็นขั้นตอนของการศึกษาความ
เป็นไปได้และความคุ้มทุนของการพัฒนาระบบ โดยผู้วิจัยได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกันในการพัฒนาระบบ 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของรองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด เพื่อก าหนดขอบเขตและ
คุณลักษณะของระบบให้ตอบโจทย์ มีผลลัพธ์เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตอบสนองความ
ต้องการของผู ้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งผลลัพธ์ในการด าเนินงานขั ้นตอนนี ้คือกรอบแนวคิด 
(Framework) ของตัวระบบ 

2.2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั ้นตอนการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 
ประกอบด้วย การศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และการวางแผนสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การก าหนดกลุ่มผู้ใช้และการวางแผน
ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานของระบบ 

2.3 การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนของการออกแบบระบบนั้น ผู ้วิจัยได้ออกแบบ
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบโดยรวมของระบบ ดังภาพท่ี 2 และได้ท าการดัดแปลง (Modification) มอดูล Book 
chapter ของโปรแกรมเผยรหัส Drupal เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งานของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งขั้นตอนนี้
ประกอบด้วยการออกแบบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลส าหรับบันทึกรายละเอียดของคู่มือ
ปฏิบัติงานและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของระบบ 
 



2.4 การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation) จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้วยรายการและรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี้ 

2.4.1 Windows Server 2019 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ท า
หน้าที่ควบคุมการท างานของโปรแกรมประยุกต์ (Application software) และรองรับการท างานของระบบใน
รูปแบบ Client–server 

2.4.2 โปรแกรม Drupal เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเนื ้อหาของเว็บไซต์ 
(Content Management Framework : CMF) โดยเลือกใช้ Drupal v.8.9.11 สนับสนุนการท างานในการจัดการ
เนื้อหาได้หลายหลายรูปแบบ 

2.4.3 โปรแกรม XAMPP เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการท างานในลักษณะของ 
Webserver โดยเลือกใช้ XAMPP v.7.4.21 ซึ่งมีการติดตั้ง PHP V.7.4.21 (ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น) , 
MariaDB v.10.4.20 (ฐานข้อมูล) , phpMyadmin v.5.1.1 (ระบบบริหารฐานข้อมูล) และ Apache v.2.4.48 
(Webserver) 

2.5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) เมื ่อด าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบเสร็จแล้ว 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานศูนย์บรรณสารฯ จ านวน 50 คน 
โดยเมื่อการฝึกอบรมแล้วเสร็จ พนักงานทุกคนได้ด าเนินการน าเข้าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองเข้ าสู่ฐานข้อมูล
กลางของระบบ มีการประเมินผลเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพ แก้ไขข้อผิดพลาด และเป็นข้อมูลตั้งต้นใน
การบ ารุงรักษาระบบในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือหลัก 2 อย่างในการบ ารุงรักษาระบบ ได้แก่ (1) Cron 
module ของ Drupal ที่ใช้ในการวิเคราะห์ logs ต่าง ๆ ที่เป็นข้อผิดพลาดของระบบ และ (2) การแจ้งปัญหาในการ
ใช้งานระบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล เว็บบอร์ด และสื่อสังคมออนไลน์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ออบแบบและพัฒนาระบบสามารถสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.1 การท างานของมอดูล Book chapter บนแนวคิดพื้นฐานว่า หนังสือออนไลน์คือชุดของ

หน้า (Page) ที ่เชื ่อมโยงกันในล าดับชั้น (Hierarchical sequence) อาจมีบท ส่วน และส่วนย่อย ในลักษณะที่
เหมือนหนังสือฉบับพิมพ์ ผู้ใช้ระบบสามารถใช้มอดูล Book chapter ส าหรับการพัฒนาคู่มือ การสร้างค าถามที่พบ
บ่อย (FAQ) หรือแม้กระทั่งหลักสูตรในการเรียนแบบออนไลน์ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มประเภทเนื้อหา
ใด ๆ ลงใน Book chapter ได้ และตัวมอดูล Book chapter เองยังสามารถมีโหนด (Node) ที่มีเนื้อหาได้มากกว่า
หนึ่งประเภทด้วย (Drupal.org, 2021) จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบเพื่อก าหนดเป็น
โครงสร้างในการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ โดยใช้แนวทางของ Drupal book chapter 
และได้องค์ประกอบของคู่มือที่จะเป็นฉบับออนไลน์ที ่จะใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป ดังแสดงใน  
ภาพที่ 3 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. องค์ประกอบของคู่มือฉบับออนไลน ์
 

 ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการออกแบบองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานจากข้อก าหนดที่
จัดท าขึ้นโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ที่
แบ่งเมนูการใช้งานหลักตามฝ่าย/งาน เพื่อประโยชน์ในจัดเก็บและค้นคืนคู่มือการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี การระบุ 
Keyword ลงในเนื้อหาส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงตามความต้องการ ส าหรับ
โครงสร้างของคู่มือปฏิบัติงานประกอบด้วยหัวข้อและส่วนประกอบตามความส าคัญดังนี้ 

1.1.1 บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วยความส าคัญ/ความจ าเป็น, วัตถุประสงค์, ขอบเขต
ของคู่มือ, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และค าอธิบายศัพท์เฉพาะ โดยในส่วนของบทน าจะแสดงภาพรวมที่เกี่ยวข้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงาน  

1.1.2 บทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการ และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงาน 

1.1.3 บทที่ 3 วิธีการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนของผังงานแยกการอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วน 
Flowchart จะมีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามล าดับ และ 2) ส่วน Workflow จะมีการอธิบายขั้นตอนการ
ท างานท่ีต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน การติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยใน
ทั้ง 2 ส่วนจะมีการระบุ Keyword เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานได้โดยตรง ลด
เวลาในการเข้าถึงผ่านบทที่ 1 หรือบทที่ 2 ก่อนหน้า รวมถึงการอธิบายเงื่อนไข ข้อสังเกต และข้อควรระวังต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

1.1.4 ค าถามที ่พบบ่อย FAQ ในส่วนนี ้จะมีการระบุถึงค าถามและวิธีการในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานแทนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยอาจจะไม่ต้องอ่านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท้ังหมด 



1.1.5 ข้อมูลผู้เขียน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในกรณีการปฏิบัติงาน
แทนสามารถติดต่อผู้เขียนได้ผ่านทางช่องทางการติดต่อท่ีระบุไว้ในส่วนนี้ 

1.1.6 บรรณานุกรม เป็นส่วนแสดงข้อมูลการอ้างถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

1.1.7 ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น ประกาศ
มหาวิทยาลัย ระเบียบหรือข้อก าหนดต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. หัวข้อและส่วนประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2564 
 

1.2 คุณลักษณะหลักของ Drupal เวอร์ช่ัน 8.9 ที่เลือกใช้งานในระบบ 
1.2.1 การสร้าง Basic tags ส าหรับกลไกการสืบค้นท่ัวไป 
1.2.2 การสร้าง Advanced tags ส าหรับกลไกการสืบค้นข้ันสูง 
1.2.3 สามารถใช้งาน Schema.org: Person ส าหรับเค้าร่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลบุคคล 

เช่น ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน 
1.2.4 สามารถใช้งาน Schema.org: Organization ส าหรับเค้าร่างข้อมูลที่เป็นข้อมูล

องค์กร 
1.2.5 สามารถใช้งาน Dublin Core Basic Tags ส าหรับเค้าร่างข้อมูลที่ใช้ดับลินคอร์ 

เมทาดาทาพ้ืนฐาน ซึ่งเอื้อต่อการใช้งาน และเข้าถึงง่ายโดยกลไกการสืบค้น เช่น Google เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้น ามอดูล Book chapter 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของการก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับออนไลน์ โดย
ด าเนินการก าหนดหัวข้อและส่วนประกอบของคู่มือให้สอดคล้องตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารฯ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงาน 
2.1 การออกแบบกลุ่มผู้ใช้ สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

2.1.1. กลุ่มผู ้ดูแลระบบ (System administrator) ที ่ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ 
ก าหนดสิทธิ ์ในการใช้งานของผู้ใช้ ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลน าเข้าและการแสดงผลข้อมูลที่น าเข้า ให้เป็นไปตาม



โครงสร้างของ Directory ที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ดูแลระบบยังมีหน้าที่จัดการท าดรรชนีสืบค้น โดยมีทั้ง
ดรรชนีท่ีเป็นค าส าคัญซึ่งได้จากผู้ใช้งานระบบท่ีเป็นเจ้าของคู่มือ และค าค้นท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล
โดยตัวระบบ 

2.1.2. กลุ่มพนักงาน (Staff) ที่น าเข้าข้อมูลหรือท าการสร้างคู่มือบนระบบ ผู้ใช้กลุ่มนี้
จะเกี ่ยวข้องกับการท างานของระบบโดยตรง เพราะต้องมีการยืนยันสิทธิ ์ (Authenticated) ในการใช้งาน ว่า
สามารถใช้งานฟังก์ช่ันใดหรือพาเนลใดในระบบได้บ้าง 

2.1.3. กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป (Public user) เป็นผู้ใช้ภายนอก ที่เข้าถึงระบบผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อท าการสืบค้น อ่าน หรือดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีในระบบ ตามสถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบของระบบในภาพท่ี 2 

2.2 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลของระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ตามรูปแบบในการจัดการ
ข้อมูลได้แก่  

2.2.1. โครงสร้างข้อมูลส าหรับสร้างรายการหลักของเอกสาร (Create book page)  
2.2.2. โครงสร้างข้อมูลส าหรับสร้างรายการลูกของเอกสาร (Add child page)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5. แสดงโครงสร้างข้อมูล 

 
2.3 ระบบสามารถแบ่งกลไกการท างานเป็นระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ การสืบค้น การจัด

กลุ่ม การจัดการสิทธ์ิ และการจัดท าคู่มือ (ภาพที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.3.1 ระบบการสืบค้น ท างานด้วยกลไกการใช้ Taxonomy module ของ Drupal 

โดยข้อมูลทุกส่วนจะถูกก ากับด้วย Taxonomy เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นค าโดยใช้ค าส าคัญทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา
ของคู่มือ หน่วยงานย่อยผู้เป็นเจ้าของคู่มือ ตลอดจนค าส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสืบค้นในระบบนี้จะเป็นการ
สืบค้นแบบ Full-text จากเนื้อหาของตัวคู่มือได้โดยตรง ท าให้ระบบแตกต่างจากระบบจัดเก็บคู่มือของหน่วยงาน



โดยทั่วไป ที่นิยมใช้วิธีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล PDF หรือแฟ้มข้อมูลในรูปแบบอื่น และใช้การท าดรรชนีด้วยหัวเรื่อง 
(Subject) หรือแท็ก (Tag) เป็นกลไกในการสืบค้น 

2.3.2 ระบบการจัดกลุ่ม ประกอบด้วยการสร้างกลุ่ม (Groups/Categories) ให้กับ
โหนดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในระบบ ได้แก่ กลุ่มของผู้ใช้งานระบบที่ถูกจ าแนกและจัดกลุ่มโดยใช้ Directory เป็นตัวจัด
กลุ่มของแฟ้มข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจหลักของผู้จัดท าคู่มือ และกลุ่มของค าค้นซึ่งถูกจัดตาม Drupal 
Taxonomy 

2.3.3 ระบบการจัดการสิทธิ์ ใช้ในการก าหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้กับผู้ใช้ (User) ใน
ระบบ ทั้งที่เป็นพนักงานผู้จัดท าคู่มือและผู้ใช้ทั่วไปจากภายนอก โดยในระบบย่อยนี้จะสามารถเก็บประวัติของผู้ใช้ 
รายละเอียดที่เป็นท่ีอยู่ติดต่อ ภาพถ่าย รวมไปถึงต้นสังกัดและภารกิจของผู้ใช้ซึ่งเช่ือมโยงกับคู่มือการปฏิบัติงานด้วย 

2.3.4 ระบบการจัดท าคู่มือ เป็นกลไกส าหรับการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ 
ซึ่งพนักงานผู้สร้างคู่มือสามารถระบุชื่อเรื่องของคู่มือ , อธิบายสาระสังเขปที่เกี่ยวข้องกับงาน, ระบุประเภทของงาน
หรือภารกิจ ซึ่งจะเป็นไปงานและฝ่ายที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัด นอกจากนี้แล้วผู้ใช้ยังสามารถสร้างค าส าคัญที่เป็น
บ่งบอกถึงเนื้อหาในคู่มือของตน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเชื่อมโยง (Link) ไปยังงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. หน้า Home ของระบบ 
 

 โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อซึ่งจะประกอบด้วย Title ใช้ส าหรับ
ก าหนดช่ือบทหรือช่ือหัวข้อ, Body ใช้ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หรือค าอธิบายส าหรับหัวข้อนั้น ๆ , Keyword ใช้
ส าหรับระบุค าส าคัญของเนื้อหา, Book ใช้ส าหรับระบุการเช่ือมโยงเนื้อหากับคู่มือการปฏิบัติงาน, Parent item ใช้
ระบุเนื้อหาที่ก าลังด าเนินการอยู่ภายใต้หัวข้อย่อยใด และ Weight ใช้ระบุล าดับในการแสดงผลข้อมูล ดังภาพท่ี 7  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7. แสดงตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มข้อมลูลงในระบบ 

 
 เมื่อผู้ใช้งานท าการสร้างและบันทึกเนื้อหาครบตามข้อก าหนดของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 8 โดยจะปรากฏเมนูซ้ายมือในส่วนของ Book Navigation เสมือนเป็น
สารบัญของคู่มือการปฏิบัติงานและน าทางผู้ใช้เข้าสู่เนื้อหาและหัวข้อที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูรายการ
ข้อมูลที่ต้องการผ่านกลุ่มของ Keyword ที่ผู้จัดท าคู่มือได้ท าการระบุไว้เพื่อช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8. หน้าจอแสดงหัวข้อและส่วนประกอบของเลม่คู่มือการปฏบิัติงานออนไลน ์
 

 จากการออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพบว่าการสร้างคู่มือออนไลน์จะใช้งาน
ผ่านโปรแกรม Editor ของระบบ ซึ่งมีประโยชน์ส าคัญต่อผู้ใช้ 2 ประการ คือ (1) การรักษา Look & Feel ของ
ต้นฉบับเอาไว้ ในกรณีที่ผู้ใช้ท าการคัดลอกเนื้อหาจากต้นฉบับที่เป็นเอกสาร Word, PowerPoint, และ HTML  
ที่ตนเองมีอยู่ ท าให้การอ่านคู่มือให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากการอ่านคู่มือฉบับพิมพ์ และ (2) เนื้อหาของคู่มือ
จัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล Full-text ท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นด้วยค าส าคัญที่ปราฏในเอกสารได้โดยตรง แตกต่างไป
จากระบบการจัดเก็บเอกสารที่ใช้วิธีการอัปโหลดแฟ้มข้อมูลขึ้นระบบ และสืบค้นเอกสารด้วยการใช้ดรรชนีหัวเรื่อง
หรือแท็ก 

3. การประเมินผลระบบ ผลลัพธ์ของการวิจัยในครั้งนี ้ คือระบบคู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ในระดับดีมาก โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

3.1 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบที่เชี่ยวชาญด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ อย่างละ 1 คน โดย
ประเมินผลใน 5 ด้าน มีประเด็นในการประเมินรวม 23 ประเด็น ซึ่งการประเมินผลทั้ง 5 ด้านนี้ประกอบ ด้านการ
พัฒนาระบบที ่ตรงตามความต้องการ (Function requirement) , ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่  
(Function), ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability), ด้านประสิทธิภาพโดยรวม (Performance), และด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) ซึ่งได้รับคะแนนประเมินจากผู้เช่ียวชาญเฉลี่ยรวมทุกด้านที่ 4.61/5.00 

3.2 การประเมินโดยผู้ใช้ที่เป็นพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ที่เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ
จ านวน 50 คน มีผู้ประเมินผลและให้เสนอแนะจ านวน 47 คน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบ 9 ด้าน ได้แก่ (1) เมนูและส่วนน าทางของระบบ (2) ส่วนการเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลส่วนตัว  (3) 
ส่วนการสร้าง Book chapter (4) ส่วนการสร้างความส าคัญ/ความจ าเป็นของงาน (5) ส่วนการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ (6) ส่วนการสร้างผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (7) ส่วนการสร้าง



ค าถามที่พบบ่อย FAQ (8) ส่วนการสร้างข้อมูลผู้เขียนเพื่อการอ้างอิงผลงาน และ (9) ส่วนการบูรณาการแหล่งข้อมูล
จากภายนอกเข้ากับคู่มือ ซึ่งได้รับคะแนนประเมินจากผู้ใช้เฉลี่ยรวมทุกด้านที่ 4.82/5.00 
 จากผลการประเมินพบว่าระบบคู่มือการปฏิบัตงิานได้รบัคะแนนประเมนิจากผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้
ในระดับดีมาก เนื่องจากระบบอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นคืนคู่มอืการปฏิบัตงิานสอดคลอ้ง
กับบริบทและความต้องการของพนักงานในการท างาน การแบ่งปันความรู้ โดยระบบคู่มื อการปฏิบัติงานถือเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานอันน าไปสู่การขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานในอนาคต อีกทั้งระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์สามารถลดต้นทุนการผลิต
เอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์สนองตอบการท างานที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมตามแนวคิดห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) และยังเป็นส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization: HPO) 
 
ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 จากการด าเนินการดังกล่าว ระบบคู ่มือการปฏิบัติงานของพนั กงานศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษามีข้อเสนอแนะ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1. ระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
พนักงานทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ระบบดังกล่าวนี้เอื้อต่อการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากศูนย์บรรณสารฯ ด้วย เนื่องจากตัวระบบเอื้อต่อการจัดโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน ดังนั้นระบบสารสนเทศนี้สามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าหรับมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) เพราะพนักงานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2. เป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเอกสารเต็มรูปหรือ Full-text ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดการใช้งานกระดาษ จึงเหมาะส าหรับหน่วยงานที่ต้องการลดการใช้กระดาษ ตลอดจน
การสร้างบริบทการท างานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

3. ปัจจุบันระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณสารฯ สามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL: 
http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/ แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วระบบจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ในแง่ของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้นั้น ผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถสร้างหรือเลือกเทมเพลต
ส าหรับการท างาน ที่สอดคล้องกับความต้องการ หรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ต้องการสื่อต่อหน่วยงานภายนอก
ได้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ในการพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานศูนย์บรรณ
สารฯ ในอนาคต 
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