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บทคัดย่อ  
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
TSU LIB Access  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดจำก
กำรท ำควำมเข้ำใจผู้ใช้บริกำรโดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ และเพื่อรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำร
ต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด โดยจ ำแนกทรัพยำกรสำรสนเทศตำมคณะ สำขำวิชำ และตำมประเภทของทรัพยำกร 
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรได้
อย่ำงสะดวกและเกิดกำรใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่ำ 
 ผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุด
ตำมสังกัดคณะและสำขำวิชำของตนเองได้ โดยแต่ละคณะ จะให้บริกำรทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศตำมประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) หนังสือ 2) วิทยำนิพนธ์ 3) วำรสำร 4) ฐำนข้อมูล 5) E-book และบริกำรต่ำงๆ (Customer 
Service) ผ่ำนระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access จำกเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด และ
แอพพลิเคชั่น TSU LIB Access ซึ่งได้มีกำรน ำระบบฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิตและอำจำรย์ 
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ จ ำนวน 50 คน พบว่ำ นิสิตและอำจำรย์ มีควำม
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (4.60 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5) และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงระบบก่อน
น ำไปใช้งำนกับผู้ใช้บริกำรทั้งมหำวิทยำลัย 

 
ค าส าคัญ: กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ, ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด, กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 

 
ABSTRACT  

  TSU LIB Access is the Information Resource Access Support System.  It aims to 
solve the main problems of users to access information from diverse information resources and 



services of Thaksin Library.  It was developed through a design thinking approach according to the 
empathy of service users.  Therefore, the information resources and services of the library were 
collected, analyzed and categorized by the type of resources and the specific users corresponding 
to their own faculties and field of study.  Hence, it enabled the users to access services and 
information resources of the library easily so that the library resources were used worthily. 
 The results showed that users could conveniently access via website and TSU LIB 
App to library resources as their own faculties and field of study. Each faculty would be provided 
5 categories of resources that consist of 1)  Books, classified by the field of study and subjects 
offered 2)  Thesis 3)  Journals 4)  Databases 5)  E-books.  Moreover, TSU LIB Access also provided 
Customer Services for the users to access various library services due to their own faculty and field 
of study. Consequently, the system was tested by the targeted groups, consisting of students and 
teachers with the amount of 50 persons from the department of Thai traditional medicine, faculty 
of health sciences and sports. It found that the average satisfaction level of students and teachers 
was at a good level (4.60 out of 5 points)  
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บทน า 

ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดในหลำย ๆ ด้ำน 
โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เกิดกระแสโลกำภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
กำรศึกษำ กำรเมือง และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่มีกำรใช้ชีวิตต่ำงไปจำกยุคเดิมเป็นอย่ำงมำก ห้องสมุดทั่วโลก 
รวมถึงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ต่ำงได้รับผลกระทบจำกกระแสโลกำภิวัตน์ดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องติดตำม
และศึกษำควำมเปลี่ยนแปลง เพื่อห้องสมุดจะได้ปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยมุ่งสู่ 
กำรเป็นห้องสมุดยุคใหม่ภำยใต้ฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยสำมำรถปรับตัว เรียนรู้ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเป็นห้องสมุด 4.0 

 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด เพื่อเป็นห้องสมุด 4.0 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักหอสมุด  ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริกำรสู่กำรเป็นกำรบริกำร 4.0 ซึ่งเป็น
บริกำรที่สอดคล้องกับประสบกำรณ์ พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้ใช้บริกำรรุ่นใหม่ ที่เน้นกำรบริกำรที่ได้จำกปัญหำ
และควำมต้องกำรแท้จริง  รวมถึงจำกกำรบริหำรประสบกำรณ์ของผู้ ใช้บริกำร (Customer Experience 
Management – CEM) โดยสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่เน้นกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
ตลอดจนใช้สื่อสังคมออนไลน์เชื่อมต่อเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรโดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่บริกำร รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้สะดวกจำกจุดเดียว ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ (Omni Channel Service) (ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ, 2561, น. 26)  

อีกหนึ่งปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ คือ กำรน ำระบบเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ หรือ TQA มำ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ช่วยขับเคลื่อนกำร



ด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้ใช้บริกำรและกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรส ำนักหอสมุดพบเครือข่ำย (TSU-LiNet) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้ใช้บริกำรกลุ่มนิสิตและอำจำรย์ได้มีส่วนร่วมในกำรสะท้อนปัญหำและควำมต้องกำรซึ่งเป็นประโยชน์
ในกำรออกแบบรูปแบบในกำรเข้ำถึงบริกำรและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดได้อย่ำงสะดวกและคุ้มค่ำ 
ซึ่งด ำเนินกำรสอบถำมปัญหำและควำมต้องกำรของนิสิตและอำจำรย์ โดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ                
(Design Thinking) พบว่ำ Pain Point หนึ่งที่ส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ คือ นิสิตและอำจำรย์ มี
พฤติกรรมและวิถีชีวติท่ีเปลี่ยนไป ไม่นิยมสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศจำกเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด แต่กลับนิยมสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศและเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศจำกแหล่งที่คุ้นชิน ได้แก่ Google และ Google Scholar เป็นส่วนใหญ่ 
เพรำะเข้ำใช้งำนได้ง่ำยและสะดวก ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเข้ำใช้จำกเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดที่ต้องสืบค้นจำกหลำยเมนู/
ลิงค์ จึงจะได้ข้อมูลสำรสนเทศในคณะ/สำขำวิชำของตนเอง เนื่องจำกข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดเป็นกำรรวมทุก
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมกรอบแนวคิดเดิมของกำรออกแบบเว็บไซต ์ที่เรียกว่ำ House of Knowledge   

 ดังนั้น ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึง Pain Point และ Gain Point ดังกล่ำว
ข้ำงต้น รวมถึงวิสัยทัศน์ของห้องสมุดสู่กำรเป็นห้องสมุด 4.0 จึงด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดจำกกำรเป็น House 
of Knowledge  มำเป็น House of Access โดยได้พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB 
Access ขึ้นมำ เพื่อรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำรของส ำนักหอสมุด ให้สำมำรถเข้ำถึงได้จำกช่องทำง
เดียว ทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในและภำยนอกห้องสมุด โดยจ ำแนกทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรตำมคณะ
และสำขำวิชำ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุ ดได้อย่ำง
สะดวกและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access ที่อ ำนวยควำม 
สะดวกและสอดคล้องควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด 
  2. เพื่อรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด โดยจ ำแนกทรัพยำกร 
สำรสนเทศตำมประเภทของทรัพยำกร และบริกำรของแต่คณะ และสำขำวิชำ 
  3. เพื่อส่งเสริมกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดได้อย่ำงสะดวกและ
คุ้มค่ำ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  

 จำกภำพที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
สำรสนเทศ TSU LIB Access โดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โมเดลของ Stanford 
D.School (ไปรมำ อิศรเสนำ ณ อยุธยำ และชูจิต ตรีรัตนพันธ์, 2560, น. 21) ในกำรแก้ปัญหำ และสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 



 

 
ภาพที่ 1. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access 

 
 1. การท าความเข้าใจปัญหา (Empathy)  
    ด ำเนินกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ (Empathy) ของผู้ใช้บริกำรภำยใต้โครงกำรส ำนักหอสมุด 

พบเครือข่ำย (TSU-LiNet) โดยกำรสัมภำษณ์และวิเครำะห์แก่นสำระ (Thematic Analysis) นิสิตและอำจำรย์ด้วย
ค ำถำมปลำยเปิดใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศหรือกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดมีอะไรบ้ำง 2) ส ำนักหอสมุดสำมำรถสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของนิสิตและอำจำรย์ได้อย่ำงไรบ้ำง และ 
3) บริกำรหรือควำมต้องกำรอื่นๆ ที่ต้องกำรให้ส ำนักหอสมุดจัดให้ โดยสัมภำษณ์ตัวแทนจำกคณะวิทยำกำรสุขภำพ
และกำรกีฬำ และตัวแทนจำกคณะศึกษำศำสตร์ รวมทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็นนิสิตคณะละ 20 คน และอำจำรยค์ณะ
ละ 5 คน จำกนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อท ำกำรวิเครำะห์และเข้ำใจในประเด็นค ำตอบที่ได้รับเพื่อให้ได้ปัญหำที่
แท้จริง โดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบในกำรแก้ปัญหำ สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ผู้ใช้บริกำร  
 2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา (Define)  

    น ำค ำตอบทั้งหมดที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์แก่นสำระ เพื่อสังเครำะห์และแยกแยะ
ข้อมูล ซึ่งจะพิจำรณำ Pain Point ที่ส ำคัญของผู้ใช้บริกำรเป็นล ำดับแรก โดยพบว่ำ Pain Point และ Gain Point 
ของผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำรห้องสมุดมีทั้งหมด 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) ด้ำนบริกำร และ 3) 
ด้ำนกำรบริกำรให้กำรศึกษำ จำกนั้นด ำเนินกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและหำแนวทำงแก้ไขประเด็น Pain Point และ 
Gain Point ต่ำง ๆ ของผู้ใช้บริกำร โดยพิจำรณำระดับผลกระทบของ Pain Point และ Gain Point และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำรแก้ไข โดยจะพิจำรณำจำกผลกระทบต่อกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย เป็นอันดับแรก ดังแสดงตำม
ตำรำงที่ 1 

 
 



ตารางท่ี 1  แสดง Pain Point , Gain Point และแนวทำงแกไ้ข Pain Point & Gain Point 
 

ด้าน Pain Point Gain Point แนวทางแก้ไข 

ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- นิยมค้นหำข้อมูลและ
บทควำมวำรสำรจำก 
Google มำกกว่ำหำจำก
เว็บไซต์ห้องสมุด  
- เว็บไซต์ห้องสมุดมีหลำย
ขั้นตอนยุ่งยำกในกำรหำ
ข้อมูลวิจัยที่ต้องกำร  
- หำหนังสือไม่เจอบนชั้น  
- หนังสือภำษำไทยท่ีมี
ให้บริกำรมีแต่ปีพิมพ์เก่ำๆ 
 
 
 

- น ำหนังสือเด่นที่น่ำสนใจ
มำตั้งโชว์ให้สะดุดตำ 
- เพิ่มหนังสือของสำขำวิชำ
ให้มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
- ต้องกำรให้มีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
ดำวน์โหลดข้อมูลได้เลย 
- ต้องกำรให้ห้องสมุด
จัดเรียงวำรสำรจ ำแนก
รำยชื่อวำรสำรตำมคณะ  
- ต้องกำรให้บนหน้ำเว็บไซต์
ห้องสมุดแสดงทรัพยำกร
สำรสนเทศแบ่งตำมคณะ
และสำขำวิชำ แทนแบบเดิม
ที่รวมทุกทรัพยำกร
สำรสนเทศ เพื่อให้หำข้อมูล
สำรสนเทศได้ง่ำยขึ้น 
 
 

- พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB 
Access ที่จ ำแนกทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรตำมกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร (P/G) 
- บริกำรเชิงรุกเพื่อช่วยหำหนังสือ
และติดตำมตัวเล่มให้กับ
ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น (P) 
- ด ำเนินกำรคัดเลือกหนังสือที่ต่ ำ
กว่ำปี พ.ศ. 2536 ส ำหรับหนังสือ
ภำษำไทยและ ค.ศ.1993 ส ำหรับ
หนังสือภำษำต่ำงประเทศ 
เปลี่ยนเป็นหนังสือเก่ำและ
ให้บริกำรแบบชั้นปิด (P) 
- เพิ่มกำรสื่อสำรกับสำขำวิชำให้
ร่วมพิจำรณำเสนอแนะหนังสือ
เพื่อจัดซ้ือปีพิมพ์ใหม่มำทดแทนปี
พิมพ์เก่ำ (P) 
- เพิ่มกำรอ่ำนชั้นหนังสือทุก
สัปดำห์ เพื่อลดปัญหำกำรหำ
หนังสือบนชั้นไม่พบ (P) 
- จัดหำหนังสือสือและวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น (G) 

บริการ - ผู้ใช้บริกำรไม่ยืมหนังสือ
เพรำะกลัวลืมคืนหนังสือ
และมีค่ำปรับ 
- ให้ห้องสมุดโทรแจ้งเมื่อมี
ค่ำปรับเกิน 200 บำท 
เพรำะข้อควำมที่ส่งแจ้ง
เตือนทำงอีเมล์บำงครั้งไม่ได้
เปิดอีเมล์อ่ำน 

- ต้องกำรให้รวมบริกำรของ
ห้องสมุดแบบ One Stop 
Service 

- พัฒนำระบบ TSU LIB Access 
ที่จ ำแนกทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำรซึ่ง
มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลและ
ข่ำวสำรแก่ผู้ใช้บริกำร (G) 
- เพิ่มช่องทำงกำรแจ้งเตือนเมื่อ
ใกล้ถึงก ำหนดส่งหนังสือผ่ำนทำง
ไลน์ (P) 
- เพิ่มบริกำรติดตำมค่ำปรับ
ส ำหรับผู้ใช้บริกำรที่มียอดค้ำง



ด้าน Pain Point Gain Point แนวทางแก้ไข 

- ไม่ค่อยได้มำเข้ำใช้
ห้องสมุด เพรำะติดเรียน/
สอน 
 

ช ำระตั้งแต่ 200 บำทขึ้นไป 1 
ครั้ง/เดือน (P) 
- จัดบริกำร TSU LIB Bookman 
Delivery น ำส่งหนังสือและ
วำรสำรถึงที่ภำยในมหำวิทยำลัย
และจัดส่งทำงไปรษณีย์ (P) 

บริการให้
การศึกษา 

- ตำมเนื้อหำที่สอนไม่ทัน
เพรำะมีนิสิตมำก  
- ขำดควำมช ำนำญในกำร
ค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด เนื่องจำกไม่
เข้ำใจกำรจัดเรียงหมวดหมู่
หนังสือ หำไม่เป็น เลยไม่
อยำกเข้ำใช้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ห้องสมุด จึงค้นหำข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ตแทน 
 

- เพิ่มคลิปแนะน ำกำรติดตั้ง 
VPN  
- เพิ่มบริกำรสอนกำรสืบค้น
แก่นิสิต  
 

- พัฒนำระบบ TSU LIB Access 
เพื่อให้เข้ำถึงกำรบริกำรให้
กำรศึกษำได้สะดวกและสอดคล้อง
กับผู้ใช้บริกำรแต่ละคณะ และ
สำขำวิชำ (P/G) 
- จัดท ำคลิปแนะน ำกำรติดตั้ง 
VPN (G) 
- จัดท ำคลิปวิดีโอแนะน ำกำร
สืบค้น ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ห้องสมุดทั้งประเภทหนังสือ 
วำรสำรและฐำนข้อมูล  
(P/G) 
- เพิ่มบริกำรให้กำรศึกษำ ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุก
สำขำวิชำ โดยเน้นนิสิตชั้นปีที่ 3 
และชั้นปีที่ 4 เพื่อใช้ในกำรท ำวิจัย 
(P/G) 

หมำยเหต ุ: สัญลักษณ์ในวงเล็บ P คือ Pain Point และ G คือ Gain Point 
 
 จำกตำรำงที่ 1 เรียงล ำดับควำมส ำคัญของ Pain Point และ Gain Point ในแต่ละด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนบริกำร ด้ำนกำรบริกำรให้กำรศึกษำ ตำมล ำดับ ซึ่งในแต่ละด้ำนสำมำรถน ำระบบ 
TSU LIB Access มำแก้ Pain Point และ Gain Point ได้ โดยจ ำแนกทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดกลุ่ม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resource Collection) ทีค่รอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 3. การระดมความคิด (Ideate)  
 หลังจำกวิเครำะห์และสังเครำะห์ปัญหำเรียบร้อยแล้ว  ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งทีมงำน ซึ่งมี
บรรณำรักษ์และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันระดมควำมคิด ก ำหนดกรอบของ Pain Point หลักที่ผู้ใช้บริกำร
พบเจอมำกที่สุด คือ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ  จำกนั้นจึงร่วมกันก ำหนดกรอบ
แนวคิดส ำหรับระบบ TSU LIB Access ขึ้นมำ ให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อแก้ Pain Point และ 



Gain Point ของกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกทรัพยำกรสำรสนเทศตำมประเภทของ
ทรัพยำกร คณะ และสำขำวิชำ เน้นให้เข้ำถึงแบบออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ ดังแสดง
กรอบแนวคิดตำมภำพที่ 2    
 

 
 

ภาพที่ 2. กรอบแนวคิดของระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access 
 

 จำกกรอบแนวคิดของระบบ TSU LIB Access ผู้ ใช้บริกำร คือ นิสิตและอำจำรย์ โดย
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 1) User Interface สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศตำมคณะ/สำขำวิชำ 
และประเภทของทรัพยำกรได้  2) Resources & Services โดยแต่ละคณะสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศตำม 
Resource Collection ที่ประกอบด้วย หนังสือ วิทยำนิพนธ์ วำรสำร ฐำนข้อมูล และ E-book ซึ่งในแต่ละประเภท
สำมำรถค้นหำข้อมูลตำมสำขำวิชำได้อีกด้วย รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึง Customer Service ซึ่งจ ำแนกออกเป็นบริกำร
ทั่วไป E-Service และกำรติดต่อห้องสมุด  
 ในกำรจัดกลุ่มทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resource Collection) มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) รวบรวม
แหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 2) วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 3) จ ำแนกประเภททรัพยำกร
สำรสนเทศทีต่รงกับควำมต้องกำร สะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 4) น ำข้อมูลเข้ำระบบตำมกลุ่ม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ แสดงดังภำพที่ 3  

 
ภาพที่ 3. ขั้นตอนหลักของกำรจัดกลุ่มทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resource Collection) 

 
 4. การสร้างต้นแบบ (Prototype)  
 สร้ำงต้นแบบระบบ TSU LIB Access ด้วยโปรแกรม Figma โดยระดมควำมคิดของทีมงำน 
ได้แก่ ทีมบรรณำรักษ์ และทีมผู้พัฒนำระบบ ให้เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนติดต่อกับผู้ใช้บริกำร (Front End) และระบบ

1.รวบรวมแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ

2.วิเคราะห์ความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

3.จ าแนกตาม
ประเภททรัพยากร

สารสนเทศ

4.น าข้อมูลเข้าระบบ
สนับสนุนการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ 
TSU LIB Access



บริหำรจัดกำรทรัพยำกร (Back End) เพื่อให้เข้ำใจในทิศทำงเดียวกันกับระบบที่จะพัฒนำขึ้น และน ำเสนอต้นแบบ
กับทีมงำน เพื่อค้นหำปัญหำส ำหรับกำรปรับปรุง ก่อนกำรพัฒนำระบบใช้งำนจริง  
  5. การลงมือท าและการทดสอบ (Execute and Test) 
  เมื่อได้ต้นแบบระบบ TSU LIB Access เรียบร้อยแล้ว จึงด ำเนินกำรพัฒนำระบบในส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้บริกำรด้วยภำษำ HTML, CSS และ JavaScript เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ในกำรท ำงำน และระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร ใช้ภำษำ PHP และฐำนข้อมูล MySQL ในกำรจัดเก็บและบริหำรจัดกำรข้อมูล และน ำเข้ำข้อมูลสู่ระบบ
โดยบรรณำรักษ์ พร้อมพัฒนำแอพพลิเคชั่น TSU LIB Access ที่รองรับกำรใช้งำนบน Smart Phone และ Tablet 
จำกนั้น น ำต้นแบบไปทดสอบกับกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเป็นนิสิตและอำจำรย์คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ 
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง จ ำนวน 50 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภำพของ
ระบบ ตลอดจนประเมินผล และน ำปัญหำ ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไข ก่อนน ำไปใช้งำนจริงกับ
ผู้ใช้บริกำรของมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
 ผลการด าเนินการ 
 1. ส่วนของผู้ใช้บริการ 
 1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของส ำนักหอสมุด  ผ่ำนระบบ 
TSU LIB Access ได้ที่ http://www.lib.tsu.ac.th/tsu-lib-access.php ระบบเดียวเชื่อมต่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุดเข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำผู้ใช้บริกำรจะเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด หรือแอพพลิเคชั่น 
TSU LIB Access ก็สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจุดเดียวกันได้ ดังภำพที ่4 และภำพที่ 5 
 
 

                   
 
 
  1.2 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดได้ โดยทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ให้บริกำร จะจ ำแนกเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศแยกตำมคณะ และทรัพยำกรสำรสนเทศแยกตำมประเภททรัพยำกร  
 1.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดตำมสังกัดคณะและสำขำวิชำ
ของตนเอง ซึ่งในแต่ละคณะจะให้บริกำรทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศตำมประเภท ประกอบด้วย 1) หนังสือ  

ภาพที่ 4. หน้ำจอระบบ TSU LIB Access ภาพที่ 5. หน้ำจอแอพพลิเคชั่น TSU LIB Access 



2) วิทยำนิพนธ ์3) วำรสำร 4) ฐำนข้อมูล 5) E-book  ในแต่ละประเภทสำมำรถค้นหำข้อมูลตำมสำขำวิชำได้ เพื่อให้
ง่ำยต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร และมีทรัพยำกรสำรสนเทศทั่วไปที่ให้บริกำร ดังภำพที่ 6 และภำพที่ 7 
 

        
 
 
  2. ส่วนของบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ  

2.1 บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรสำมำรถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลทรัพยำกร ได้แก่ หนังสือ วำรสำร 
ฐำนข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ต ำรำหลักตำมกลุ่มวิชำ และหนังสือใหม่แนะน ำ (New Arrival Book) ที่
มีให้บริกำรในระบบ TSU LIB Access ได้ ดังภำพที่ 8 

 
 

 
 

ภาพที่ 8. ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงรำยกำรวำรสำรในกำรจัดกำรข้อมูลส ำหรับบรรณำรักษ์ 
  

 อภิปรายผล 
 จำกกำรทดสอบระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access กับ
กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง จ ำนวน 45 คน และอำจำรย์สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย จ ำนวน 5 คน รวม

ภาพที่ 6. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรแต่ละคณะ ภาพที่ 7. ทรัพยำกรสำรสนเทศทั่วไปที่ให้บริกำร 



ทั้งหมด 50 คน โดยให้ทดลองใช้ระบบ TSU LIB Access พบว่ำ มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้งำนระบบ เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดมีำก (4.60) แบ่งเป็น 1) กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อกำรค้นหำและสืบค้น อยู่ในระดับดีมำก (4.53)  
2) ระบบสำรสนเทศครอบคลุมครบถ้วน ทุกสำขำวิชำ อยู่ในระดับดีมำก (4.65)  3) ระบบสำรสนเทศใช้งำนง่ำย 
สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้  (4.60) 4) ประสิทธิภำพ/ควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล อยู่ในระดับดีมำก (4.55) และ  
5) ระบบสำรสนเทศเป็นประโยชน์ ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก (4.60) 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระบบ TSU LIB Access มำก 
ซึ่งสำมำรถตอบสนอง Gain Point และแก ้Pain Point ในกำรเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร
ได้ และกำรจัดกลุ่มทรัพยำกรสำรสนเทศ (Resource Collection) ที่ครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ท ำให้
ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน และระบบ  TSU 
LIB Access มีควำมสะดวก เข้ำถึงและง่ำยต่อกำรใช้งำน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำ 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB 
Access ด้วยกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ ดังนี้ 
 1. ระบบ TSU LIB Access พัฒนำขึ้นเพื่อแก้ Pain Point และ Gain Point ของผู้ใช้บริกำร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำร และกำรให้กำรศึกษำ ซึ่งใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบโมเดลของ 
Stanford D.School ในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กระบวนกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ ระดมควำมคิด 
สร้ำงต้นแบบ ลงมือท ำและทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมำะสมที่จะน ำมำใช้พัฒนำบริกำรเพื่อแก้ปัญหำให้ถูกจุด หำวิถีทำง
ที่ดีที่สุด และเหมำะสมทีสุ่ด โดยเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก 
  2. ระบบ TSU LIB Access ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและทรัพยำกรของห้องสมุดได้ตำม
สังกัดคณะ และสำขำวิชำของตนเอง ซึ่งในแต่ละคณะจะให้บริกำรทั้งทรัพยำกรตำมประเภท ประกอบด้วย                     
1) หนังสือ (แยกตำมสำขำวิชำ และรำยวิชำที่เปิดสอน) 2) วิทยำนิพนธ์ 3) วำรสำร 4) ฐำนข้อมูล 5) E-book และ
ทรัพยำกรทั่วไปที่ให้บริกำร โดยได้ท ำกำรรวบรวม จ ำแนก แยกแยะ ทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่จัดซื้อในรูปแบบ               
ฉบับพิมพ์และออนไลน์ เพื่อให้เข้ำถึงง่ำย และสะดวกต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร   
 3. จำกกำรน ำระบบ TSU LIB Access ไปทดลองใช้กับนิสิตและอำจำรย์ คณะวิทยำกำรสุขภำพ
และกำรกีฬำ สำขำแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง พบว่ำ นิสิตและอำจำรย์จ ำนวน 50 คน มี
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่นระดับดี (4.60 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรติดตำมกำรใช้งำนระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ TSU LIB Access เพื่อ
น ำผล Pain Point และ Gain Point ภำยหลังจำกกำรใช้งำนระบบมำปรับปรุงระบบ TSU LIB Access ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น 
  2. ควรอบรมแนะน ำกำรใช้ระบบ TSU LIB Access ทั้งนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
เพื่อให้กำรศึกษำแก่นิสิตสำมำรถใช้แหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด ที่จ ำแนกตำม
ประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศ คณะ และสำขำวิชำที่ศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสูด 



 3. ปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรใช้งำนระบบ TSU LIB Access และกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. มีแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศตำมประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศ คณะ และสำขำวิชำ ที่
สอดคล้องควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและช่วยส่งเสริมกำรใช้งำนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ได้มำกที่สุด 
 2. ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด  
ได้ตำมประเภทของทรัพยำกร คณะ และสำขำวิชำ 
 3. ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ และบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุดได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วได้ทุกที ่ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์  
 4. บรรณำรักษ์ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรต่ำง ๆ ของ
ส ำนักหอสมุด ได้ตำมประเภทของทรัพยำกร คณะ และสำขำวิชำที่เชื่อมโยงได้จำกระบบ TSU LIB Access   
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