
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
    
 ในการพัฒนาระบบรานเชาหนังสือออนไลน ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 2.1  ระบบสารสนเทศ  
 2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 2.3  การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
 2.4  โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL 
 2.5 โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซต OpenCart   
 2.6 ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2.7 ทรัพยากรสารสนเทศ  
 2.8 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  ระบบสารสนเทศ 
 ขอมูล (Data) 
  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546:272) อธิบายวา ขอมูล (Data) หมายถึง เหตุการณหรือ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจขององคกรในแตละวัน เชน รายการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคา 
รายการสงสินคา ช่ือท่ีอยูลูกคา ยอดขายในแตละวัน เปนตน ขอมูลอาจเปนไดหลายชนิด เชน 
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถาย หรือแมกระท่ังเสียง   
 ฐานขอมูล (Database)    
 ศิรินุช เทียนรุงโรจน (2553:ระบบออนไลน) อธิบายวา ฐานขอมูล (Database)  หมายถึง 
กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูล
ท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟมขอมูล นั่นก็คือการเก็บ
ขอมูลในฐานขอมูลนั้นเราอาจจะเก็บท้ังฐานขอมูล โดยใชแฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียวกันได 
หรือจะเก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูล ท่ีสําคัญคือจะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียนและ
เรียกใชความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูลออกและเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ี
ศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้มาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผูตองการใชงานและผูมีสิทธ์ิ
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จะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอ่ืนได แต
บางสวนผูมีสิทธ์ิเทานั้นจึงจะสามารถใชได โดยท่ัวไปองคกรตางๆจะสรางฐานขอมูลไว เพื่อเก็บ
ขอมูลตางๆ ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลของลูกคา ขอมูลของ
สินคา ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน 
 ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS)  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545: 29-31) ไดใหความหมาย ระบบการจัดการฐานขอมูล  หรือ
มักเรียกยอๆ  วา DBMS คือโปรแกรมท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย
ฟงกชันหนาท่ีตางๆในการจัดการกับขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา 
SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนด การสราง การเรียกดู  การ
บํารุงรักษาฐานขอมูล เพื่อปองกันมิใหผูท่ีไมมีสิทธิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ี
เปนศูนยกลางได นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาท่ีในการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของ
ขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีท่ีขอมูลเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงสามารถ
กลาวโดยสรุปวา DBMS เปนโปรแกรมท่ีใชโตตอบกับผูใชงานท้ังบนแอพพลิเคชันโปรแกรมและ
ฐานขอมูลซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 1)  อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล
ชนิดขอมูลรวมท้ังการอนุญาตใหขอมูลที่กําหนดข้ึนสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้
เรียกวา Data Definition Language (DDL) 
 2)  อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพ่ิม (Insert) ปรับปรุง (Update) ลบ (Delete) และ
เรียกใช (retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา Data Manipulation Language 
(DML)  
 3) สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูลเชน ความปลอดภัยของระบบ (Security 
System) โดยผูท่ีไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล จะไมสามารถเขามาใชงานขอมูลใน
ฐานขอมูลได 
 ความคงสภาพของระบบ (Integrity System) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการจัดเก็บ
ขอมูลมีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (Concurrency Control System) กลาวคือ
สามารถแชรขอมูลเพื่อบริการในการเขาถึงขอมูลพรอมๆกันจากผูใชงานในขณะเดียวกันไดโดยไม
กอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 
 การกูคืนระบบ (Recovery Control System) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดในกรณีท่ี
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรเกิดความเสียหาย  
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 การเขาถึงรายการตางๆ (User-Accessible Catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการ หรือ
รายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลในฐานขอมูลได 
 สารสนเทศ (Information) 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546: 272) ไดใหความหมาย สารสนเทศ (Information) คือขอมูลท่ี
ผานกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูใช เชน การ
นําเสนอยอดขายรายเดือนตอผูบริหาร ซ่ึงยอดขายรายเดือนนั้นไดมาจากการรวบรวมยอดขายของ
ตัวแทนขายในแตละวัน สารสนเทศท่ีดี จะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดถูกตองแมนยําข้ึน 
และชวยใหการวางแผนในดานตางๆ ไมวาจะเปนการลงทุนหรือยอดขาย ใกลเคียงกับความเปนจริง
ท่ีจะเกิดข้ึนไดมากท่ีสุด 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546: 281) ไดใหความหมาย ระบบสารสนเทศ (Information 
System)  คือการรวบรวมองคประกอบตางๆ  (ขอมูล การประมวลผล การเช่ือมโยงเครือขาย) เพื่อ
นําเขา (Input) สูระบบใดๆ  แลวนํามาผานกระบวนการบางอยาง (Process)  ท่ีอาจใชคอมพิวเตอร
ชวย เพื่อเรียบเรียง เปล่ียนแปลง และจัดเก็บ เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) คือสารสนเทศท่ีสามารถใช
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได 
 
2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 โอภาส  เ อ่ี ยมสิ ริวงศ  (2548:50-51)  ไดอ ธิบายวงจรการพัฒนาระบบ  (System 
Development Life Cycle) วาเปนกระบวนการในการสรางระบบสารสนเทศข้ึนมาเพื่อใชสําหรับ
แกปญหาหรือสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ การพัฒนาระบบประกอบดวย 5 ระยะดวยกัน ดังนี้ 
 2.2.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
 การวางแผนโครงการ เปนกระบวนการพื้นฐานท่ีตองทราบวา ทําไม(Why)ตองสราง
ระบบใหม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ คือ กําหนดปญหา (Problem definition) ศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ (Feasibility study) จัดทําตารางเวลากําหนดเวลาโครงการ (Project scheduling) 
จัดต้ังทีมงานโครงการ (Staff the project) ดําเนินการโครงการ (Launch the project) 
 2.2.2 การวิเคราะห (Analysis Phase)  
 ระยะการวิเคราะหจะตองมีคําตอบวาเกี่ยวกับคําถามวาใคร (Who) เปนผูใชระบบ และ
ระบบมีอะไรบาง (What) ท่ีระบบตองทํา ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ คือ วิเคราะหระบบงาน
ปจจุบันรวบรวมความตองการในดานตางๆ และ นํามาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอกําหนดท่ีชัดเจน นํา
ขอกําหนดมาพัฒนาออกมาเปนความตองการของระบบใหม สรางแบบจําลองกระบวนการของ
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ระบบใหมดวยการวาดแผนภาพกระแสขอมูล ( Data Flow Diagram ) สรางแบบจําลองขอมูลโดย
การวาดอีอารไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram ) 

2.2.3 การออกแบบ (Design Phase) 
 ระยะการออกแบบเปนการพิจารณาวา ระบบจะดําเนินการไปไดอยางไร (How) แนว
ทางการพัฒนาวาจะไปแนวทางใด นอกจากนี้ระยะการออกแบบจะเกี่ยวของกับการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมระบบ (Architecture Design) ท่ีของเก่ียวกับอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เครือขาย  การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพเพ่ือปฏิสัมพันธกับผูใช(User 
Interface) การออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart) ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดโปรแกรม 
(Specific Programs) ฐานขอมูล (Databases) และไฟลขอมูลท่ีเกี่ยวของ ระยะนี้เปนการผลลัพธของ
แบบจําลองทางลอจิคัล(Logical Model) ท่ีไดจากระยะวิเคราะห มาพัฒนาเปนแบบจําลองทางฟสิ-
คัล (Physical Model ) มีการจัดทําตนแบบ (Prototype) การออกแบบโปรแกรม (Structure Chart) 
 2.2.4 การนําไปใช (Implementation Phase) 
 ในระยะการนําไปใชจะทําใหระบบเกิดผลข้ึนมาดวยกิจกรรมตางๆ คือ การสรางระบบ
ข้ึนมาดวยการเขียนโปรแกรม ตรวจสอบความถูกตองท้ังทางดาน Verification และ Validation 
ดําเนินการทดสอบระบบ (Testing) การแปลงขอมูล (Convert Data)  การติดต้ังระบบ (System 
Installation) การจัดทําอกสารคูมือ  ฝกอบรมผูใช และประเมินผลระบบใหม  
 2.2.5 การบํารุงรักษา (Maintenance Phase) 
 เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลวใน
ข้ันตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึงโปรแกรมเมอรจะตองรีบแกไขใหถูกตองหรือ
เกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูลในการทํางานอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ังนี้ก็จะเกี่ยวของกับ 
Requirements Specification ท่ีเคยตกลงกันกอนหนาดวย ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิดคาใชจายเพิ่ม
หรืออยางไร เปนเร่ืองของรายละเอียดท่ีผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตองดําเนินการกับผูวาจาง
ตอไป โดยมีกิจกรรม คือ การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม
เขาไปในระบบ (Enhance the System) การสนับสนุนงานของผูใช (Support the Users) 
 
2.3  การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
 Peter  and Carlos (2007: 364-366) ไดอธิบายวิธีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ตามข้ันตอน
ท่ีเรียกวา Database Life Cycle (DBLC) ไวดังนี้ 
 2.3.1 Database initial study คือการวิเคราะหองคกร เพื่อบงช้ีปญหา ความตองการ และ
กฎเกณฑตางๆภายในองคกร แลวนํามาระบุวัตถุประสงค และขอบเขตของระบบท่ีจะดําเนินการ 
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 2.3.2 Database design คือการวิเคราะหขอมูลดิบท่ีจะใช  ความตองการของระบบ การทํา
แผนภาพโครงสรางของขอมูล  การทํานอรมัลไลเซชั่น การจัดการรูปแบบของขอมูล และการ
ออกแบบฐานขอมูล 
 2.3.3 Implementation and loading คือการสรางระบบจัดการฐานขอมูล การสราง
ฐานขอมูล การนําเขาและแปลงฐานขอมูล 
 2.3.4 Testing and evaluation คือการทดสอบ ปรับแตงฐานขอมูล ประเมินผลฐานขอมูล 
ปรับแตงโปรแกรมและฐานขอมูล 
 2.3.5 Operation  คือการติดต้ังระบบ รวมถึงการจัดการระบบระหวางการใชงานจริง 
 2.3.6 Maintenance and evaluation   คือการบํารุงรักษาและการปรับปรุงระบบใหมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2.4  โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL 
 กิตติภูมิ วรฉัตร (2545:15-23) อธิบายวา MySQL เปนโปรแกรมบริหารจัดการฐาน 
ขอมูล หรือเรียกวา  Database  Management System ซ่ึงมักจะใชคํายอเปน DBMS    
 MySQL ทํางานในลักษณะฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational DataBase  Management 
System : RDBMS) คําวาฐานขอมูลเชิงสัมพันธก็คือ ฐานขอมูลท่ีแยกขอมูลไปเก็บเอาไวในหนวย
ยอย ซ่ึงเรียกวา ตารางขอมูล (table) แทนท่ีจะเก็บขอมูลท้ังหมดรวมกันเอาไวแหงเดียว แตละหนวย
ยอยท่ีใชเก็บขอมูลตางมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยู  ยกตัวอยางเชน ขอมูลสินคาท่ีจัดเก็บแยกกัน
ได แลวอาศัยรหัสสินคาในการเรียกคนขอมูลท่ีจัดเก็บแยกเอาไว การที่จะเขาไปจัดการกับขอมูล 
ตองอาศัยภาษาคอมพิวเตอรท่ีเรียกกันวา SQL ซ่ึงยอมาจาก Structured Query Language  ช่ือ 
MySQL ก็ส่ือใหทราบวาเกี่ยวกับภาษา SQL อยูแลว ดังนั้น MySQL จึงทํางานตามคําส่ังภาษา SQL 
ได อันเปนมาตรฐานของโปรแกรมทางดานฐานขอมูลในยุคนี้ท่ีจะตองมีความสามารถรองรับคําส่ัง
ท่ีเปนภาษา SQL 
 MySQL มีจุดเดนท่ีสามารถครองใจผูใชคือ เร็ว, ใชงานงาย และมีความเช่ือถือไดสูง ซ่ึง 
MySQL เองก็นิยามประจําตัววา  MySQL is a very fast, multi-treated, multi-user, robust SQL 
(Structured Query Language) database server and MySQL is free software.ซ่ึงเม่ือ เปรียบเทียบกับ
บรรดาโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล ท่ีทํางานเหมือนกันและมีอยูในทองตลาดในปจจุบัน เชน 
MS SQL Server หรือ Oracle เปนตน จะพบวาโดยรวมแลว การทํางานของ MySQL ไมไดแยกวา
หรือเหนือกวาโปรแกรมเหลานั้นเลย การทํางานของ MySQL ในบางเร่ืองหรือบางฟงกชันอาจจะแย
กวา และในทํานองเดียวกัน MySQL ก็ทํางานไดดีกวาในบางเร่ืองบางฟงกชัน  
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 คุณสมบัติของ MySQL ท่ีนาสนใจมีดังนี้ 
 2.4.1  ทํางานแบบ multi-treaded หมายถึงการแบงการทํางานเปนสวนยอยแยกออกไป  
ตางคนตางทํางาน ทําใหสามารถทํางานไดเร็ว และการทํางานมีความอิสระไมข้ึนตอกัน รวมท้ัง
สามารถนําไปใชกับเคร่ืองท่ีมี CPU มากกวา 1 ตัวได 
 2.4.2  ใชไดกับภาษา programming หรือสคริปตหลากหลายภาษา อาทิ C, C++, Eiffel, 
Java, Perl, PHP, VB, Delphi, VFP เปนตน 
 2.4.3  ทํางานกับฐานขอมูลขนาดใหญได เคยมีผูใชกับตารางขอมูลถึง 60,000 ตาราง มี
จํานวนรายการขอมูลถึง 5,000,000,000 รายการอยางไมมีปญหา 
 2.4.4  รองรับชนิดขอมูลท่ีหลากหลาย เชน signed/unsigned, INTEGER ขนาด 1, 2, 3, 4 
และ 8ไบต, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, 
DATETIME, TIME STAMP, YEAR, SET และ ENUM  
 2.4.5  รองรับภาษา SQL มาตรฐาน 
 2.4.6  รองรับ ODBC (Open Database Connectivity) 
 2.4.7 ใชไดกับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เชน Linux, Solaris, Mac OS X Server, 
OS/2 Warp, SunOS, Windows และระบบตระกูล Unix อีกมากมาย 
 
2.5 โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซต OpenCart   
 OpenCart เปนโปรแกรมท่ีเปดเผยรหัสคําส่ังท่ีใชในการสรางโปรแกรม พัฒนามาจาก
โปรแกรมภาษา PHP ใชสําหรับสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การขายสินคาออนไลน ท่ีใช
ตนทุนการจัดการท่ีตํ่า แตไดประสิทธิภาพ OpenCart ถูกออกแบบมาใหมีคุณลักษณะท่ีใชงานงาย มี
สวนติดตอกับผูใชท่ีไมซับซอน สวยงาม และ มีเคร่ืองมือในการจัดการรานท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการใชงานในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (http://www.opencart.com , 2553 
: ระบบออนไลน) 
 คุณลักษณะเดนท่ีสําคัญของ OpenCart  ท่ีโปรแกรมลักษณะเดียวกันอ่ืนๆ ยังไมมี เชน 
การใสช่ือสินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน ใหลูกคาเขาถึงสินคาลักษณะเดียวกันไดงายเปนผลในการ
เปรียบเทียบการตัดสินใจในการใชบริการ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอีกหลายอยางจากตารางการ
เปรียบคุณลักษณะ ของ OpenCart กับ  โปรแกรมลักษณะเดียวกันอีก 2 ชนิด คือ osCommerce และ  
PrestaShop  ท่ีมีผูนิยมใชงานกันมาก ดังตารางท่ี 2.1  
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ตาราง 2.1  เปรียบเทียบคุณลักษณะของ OpenCart กับ  CMS e-commerce อ่ืนๆ 
 

คุณลักษณะ OpenCart osCommerce PrestaShop 
เปนโปรแกรม Open Source / / / 
มีคูมือการใชงาน / / x 

แบงหมวดหมูสินคาไดไมจํากัด / / / 
ใสสินคาไดไมจํากัดจํานวน / / / 
แยกประเภทสินคาไดไมจํากดั / / / 
เปล่ียนเทมเพลต / x / 
ใชไดหลายภาษา / / / 
ใชคาสกุลเงินไดหลากหลาย / / / 
ใสคําวิจารณสินคา / / x 

ใสคาความพึงพอใจตอสินคา / / x 

ดาวนโหลดขอมูลสินคา / / x 

เปล่ียนขนาดรูปภาพอัตโนมัติ / x / 
คํานวณและ เปล่ียนคาภาษ ี / / / 
ใสช่ือสินคาท่ีใกลเคียงกัน / x x 

ใสหนาขอมูลบริการลูกคาไดไมจํากดั / / / 
คํานวณน้ําหนกัสินคา / / / 
มีระบบคูปองสมนาคุณแกลูกคา / x / 
มีระบบ Search Engine Optimization (SEO) / x / 
มีระบบเพิ่ม ลบ โมดูล การใชงาน / / / 
มีระบบสํารองขอมูล / / / 
พิมพใบส่ังซ้ือได / / / 
มีรายงานการขายสินคา / / / 
ท่ีมา : http://www.opencart.com/index.php?route=information/features 
อธิบายเคร่ืองหมายท่ีใชในตาราง 
 /  หมายถึง มีในระบบ 
 x หมายถึง ไมมีในระบบ                 
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2.6 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2.6.1 ธนาคารแหงประเทศไทย (2553:ระบบออนไลน) ไดนําเสนอคําจํากัดความของคํา
วาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไววา Electronic Commerce หรือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การซ้ือขายสินคาและบริหาร การโฆษณา
สินคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และ
เพิ่ม ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจท่ีมองเห็นจับ
ตองได เชนอาคารท่ีทําการ หองจัดแสดงสินคา คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการ
ตอนรับลูกคา เปนตน  
 2.6.2 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2553:ระบบออนไลน) ไดจัดแบงรูปแบบของ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไว 5 ประเภทดังตอไปนี้   

 1) ผูประกอบการ กับ ผูบริโภค (Business to Consumer - B2C) คือการคาระหวาง
ผูคาโดยตรง ถึงลูกคาซ่ึงก็คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลงเปนตน 
 2) ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to Business - B2B)คือการคา
ระหวางผูคากับลูกคาเชนกันแตในท่ีนี้ลูกคาจะเปนผูประกอบการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการขายสงท่ีทํา
การส่ังซ้ือสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply Chain Management) 
ซ่ึงจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 
 3) ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือการติดตอส่ือสารกัน
ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค ท่ีมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชน เพื่อการติดตอแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร ในกลุมคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปล่ียนสินคากันเอง การ
ขายของมือสองเปนตน  
 4) ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government - B2G) คือ การประกอบ
ธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ท่ีใชกันมากก็คือเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ หรือท่ีเรียกวา 
e-Government Procurement ในประเทศท่ีมีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ
ทําการซ้ือ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัดคาใชจาย เชนการประกาศจัด
จางของภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย หรือการใชงานระบบอีดีไอ (การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มา แทนเอกสารที่เปนกระดาษ)ในพีธีการศุลกากร ท่ีเรียกวา แบบคําขอลงทะเบียนผูผานพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ของกรมศุลกากร 
 5) ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer - G2C) คือการบริการของ
ภาครัฐผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยเองก็มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชน
การคํานวณและเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต การใหบริการขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต ขอมูล
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การติดตอการทําทะเบียนตางๆของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวา
ตองใชหลักฐานอะไรบาง และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซตไดดวย  
 
2.7  ทรัพยากรสารสนเทศ  
 น้ําทิพย  วิภาวิน (2548 : 85-103) ไดอธิบายลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 
การจัดหมวดหมู ไวดังนี้  
 2.7.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ( Information Resources)  
 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศประเภทตางๆ ท่ีมีการบันทึกไว ในส่ือ
ประเภทตางๆ  โดยนําเสนอดวยตัวอักษร  ภาพ  เสียง  ภาพเคล่ือนไหว  อาจเรียกช่ือวาเปน
ทรัพยากรหองสมุด (Library resources ) หรือวัสดุหองสมุด (Library  materials) จําแนกได 3 
ประเภทคือ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสดทัศน ส่ือ อิเล็กทรอนิกส  
  1) ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง วัสดุการอานท่ีมีการบันทึกเนื้อหาสาระโดยใชตัวอักษร 
ขอความ รูปภาพลงบนแผนกระดาษ โดยไมตองใชอุปกรณในการอาน ไดแก  
   (1) หนังสือ (Books)ไดแก ส่ิงพิมพท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองราวและความรู
ในสาขาวิชาตางๆ เชน ตําราทางวิชาการ หนังสือ นวนิยาย เร่ืองส้ัน และสารคดี เปนเนื้อหาของ
ความรูท่ัวไป  ความรูพื้นฐานของวิชานั้นๆ การจําแนกหนังสือจะไดจําแนกไวหัวขอถัดไป 
  (2) ส่ิงพิมพตอเนื่อง (Serials) เปนส่ิงพิมพท่ีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องตาม
กําหนด ไดแก วารสาร (Periodicals) นิตยสาร (Magazines) หนังสือพิมพ (Newspapers) 
  (3) ส่ิงพิมพรัฐบาล (Government Publications) เปนส่ิงพิมพท่ีจัดพิมพข้ึน
โดยรัฐบาล มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงาน วิชาการและความรู นโยบาย กฎหมาย 
และระเบียบตางๆ 
  (4) วิทยานิพนธ (Thesis / Dissertation) เปนส่ิงพิมพท่ีเปนผลงานคนควา 
วิจัย ของนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนขอกําหนดตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือ
สูงกวา 
  (5) จุลสาร ( Pamphlets) เปนส่ิงพิมพขนาดเล็กท่ีทําข้ึนในวาระพิเศษ มักมี
ความยากไมมากนัก โดยท่ัวไปจะพิมพแจกเปนอภินันทนาการ มักเก็บใสแฟมเรียงตามลําดับ อักษร
ของหัวเร่ืองจุลสาร  
  (6) กฤตภาค ( Clippings) เปนส่ิงพิมพท่ีไดจากการตัดขาว บทความใน
หนังสือพิมพหรือวาระ ติดไวบนกระดาษ มีการใหหัวเร่ืองและระบุแหลงท่ีมา มักเก็บใสแฟมเรียง
ไวในตูเก็บจุลสาร เรียงตามลําดับหัวเร่ือง  
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  (7) รายงาน  (Reports) เปนส่ิงพิมพ ท่ีจัดพิมพอยางตอเนื่อง  มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกสวนในหนวยงาน มุงเนนการรายงานความกาวหนาของหนวยงาน ผลการปฏิบัติงาน 
การคนควา ทดลอง เชน รายงานการประชุม รายงานการสัมมนาทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
รายงานประจําป 
  (8) วัสดุส่ิงพิมพอ่ืน เชน จดหมายเหตุ หนังสือตัวเขียน สิทธิบัตร มาตรฐาน 
แผนท่ี แผนภูมิ  
  2) ส่ือโสตทัศน ( Audio-Visual materials) หมายถึงวัสดุท่ีแสดงผลโดยภาพ และ
เสียง เปนหลัก มีการใชอุปกรณชวยในการถายทอด ไดแก เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง แผน
ซีดีรอม สไลด วัสดุยอสวน ภาพยนตร 
  3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) หมายถึงวัสดุท่ีนําเสนอขอมูลในรูปแบบ 
ดิจิทัล อาศัยวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชวยในการนําเสนอขอมูล เชน ฐานขอมูลออนไลน 
ฐานขอมูลซีดีรอม  
 2.7.2 หนังสือ (Books) โดยท่ัวไปสามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก 
  1) หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) เปนหนังสือท่ีใหความบันเทิงเปนสําคัญเชนนว-
นิยาย  เร่ืองส้ัน หนังสือเด็กและเยาวชน 
  2) หนังสือสารคดี (Non-Fiction) เปนหนังสือท่ีเนนการใหความรู ในสาขาวิชา
ตางๆ  ไดแก 
   (1) หนังสือความรูท่ัวไป ไดแกหนังสือท่ีใหความรูแบบกวางๆ ในสาขาวิชา
ตางๆ เชนสาขาปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร ภาษาและวรรณคดี  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศิลปะ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เปนตน   
   (2) ตําราวิชาการ ไดแก หนังสือท่ีเขียนข้ึนตามท่ีระบุในขอบเขตของเนื้อหา
ในแตละหลักสูตร เชน เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือตํารา   
   (3) หนังสืออานประกอบ เปนหนังสือท่ีใชประกอบการเรียนการสอนให
นักศึกษามีความรู ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในตํารา 
   (4) หนังสืออางอิง (Reference Books) เปนส่ิงพิมพสําหรับคนควา มุงให
ขอเท็จจริงอยางกะทัดรัด เปนหนังสือท่ีใชหาคําตอบ เฉพาะเร่ืองไมใชลักษณะหนังสือโดยท่ัวไป 
มักจัดแยกจากหนังสือท่ัวไป เนื่องจากเปนหนังสือท่ีมีคุณคาหายาก เชน พจนานุกรม สารานุกรม 
อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร นามานุกรมหรือทําเนียบนาม คูมือ หนังสือ
รายป ส่ิงพิมพรัฐบาล  
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 2.7.3 การจัดหมวดหมูหนังสือ 
 การจัดหมวดหมู (Classification) หมายถึงการนําเอาหนังสือมาจัด แยกประเภทของแต
ละเนื้อหาอยางกวางๆ โดยเลมท่ีมีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันจัดไวในกลุมเดียวกัน เพ ื่อความ
สะดวกในการคนหาส่ิงท่ีตองการ โดยการแทนเนื้อหาของหนังสือดวยเลขหมู 
 การจัดหมวดหมูหนังสือมีประโยชนดังนี้ 
  1) ทําใหหนังสือทุกรายการในหองสมุดมีสัญลักษณ และมีตําแหนง การจัดวางท่ี
แนนอน ชวยใหผูใชหองสมุดสามารถคนหาหนังสือไดโดยงาย 
  2) ทําใหหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนเร่ืองเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน รวมอยูในท่ีเดียวกัน 
ท้ังยังชวยใหผูใชรูจักหนังสือเลมอ่ืนๆ ในแขนงเดียวกันดวย 
  3) ทําใหหนังสือท่ีมีเนื้อเร่ืองสัมพันธกันอยูใกลกัน ชวยใหผูใชสามารถศึกษา
เร่ืองราวท่ีเกี่ยวโยงกันไดงาย 
  4) ชวยในการจัดเก็บหนังสือคืนท่ีเดิมไดอยางรวดเร็ว  
  5) ชวยใหทราบจํานวนหนังสือท่ีมีอยู 
ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือในหองสมุดท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป พบได 2 ระบบ ไดแก 

 1) การจัดหมูหนังสือแบบระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 
Classification) หรือ ช่ือยอวา ระบบ L.C. ผูคิดคือ ดร.เฮอรเบิรต พุทนัม (Herbert Putnum) คิดข้ึนในป 
ค.ศ.1899 ขณะท่ีทําหนาท่ีเปนบรรณารักษหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งปจจุบันเปนหองสมุดท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก ต้ังอยู ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดแบงหมวดหมูหนังสือมิไดอิงหลักปรัชญาใด 
ๆ มิไดเรียงลําดับวิทยาการ แตกําหนดหมวดหมูตามหนังสือสาขาตาง ๆ ท่ีมีอยูในหอสมุดแหงน้ัน โดย
แบงเปน 20 หมวดใหญใชอักษรโรมันตัวพิมพใหญ  A – Z ยกเวน I Q W X Y   ผสมกับตัวเลข              
อารบิก ต้ังแตเลข 1-9999 และอาจเพ่ิมจุดทศนิยมกับตัวเลขไดอีก ลักษณะการจัดหมวดหมูจะใชหลัก

สะดวกในการปฏิบัติเปนเกณฑ โดยเริ่มจากสวนใหญไปสวนยอย จึงทําใหหมวดตางๆ ไมเทากัน ดังนี้ 
  (1)  หมวดใหญ  (Classes)    หรือการแบงคร้ังท่ี 1   แบงสรรพวิชาออกเปน 

20  หมวด   โดยใชตัวอักษรโรมัน A – Z 
  (2)  หมวดยอย  (Division)   หรือการแบงคร้ังท่ี  2   คือ  ในแตละหมวดใหญ

แบงออกเปนหมวดยอยไดมากนอยตางกัน ในแตละหมวดยอยใชตัวอักษรโรมันตัวใหญสอง
ตัวแทนเนื้อหาของหนังสือยกเวน หมวด  E-F  และหมวด  Z  ใชอักษรตัวเดียวกบัตัวเลข 

  (3)  หมูยอย (Section)   หรือการแบงคร้ังท่ี 3  คือ  จากหมวดยอย  แบง
ละเอียดเปนหมูยอยโดยวิธีเติมตัวเลขอารบิก  ต้ังแต 1-9999   
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  (4) จุดทศนิยม  หรือการแบงคร้ังท่ี 4 จากการแบงเปนหมูยอยยังสามารถ 
แบง ใหละเอียดโดยการใชจุดค่ันและตามดวยอักษรและตัวเลข  เพื่อแสดงรายละเอียดหมวดเร่ือง 
หรือรูปแบบ หรือประเทศ 
  2) ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) เรียกยอๆ วา D.C. หรือ 
D.D.C เปนระบบการจัดหมวดหมูหนังสือใน หองสมุด ท่ีนิยมระบบหนึ่ง คิดคนข้ึนโดยชาว
อเมริกัน เมลวิล ดิวอ้ี ในขณะท่ีเขา กําลังเปนผูชวยบรรณารักษอยูท่ีวิทยาลัยแอมเฮอรส (Amherst 
College)การจัดหมวดหมูหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบงหนังสือออกเปนหมวดหมูตางๆ 
จากหมวดหมูใหญไปหาหมวดหมูยอย  
 
2.8 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 สมพิศ   คูศรีพิทักษ (2540: 8-39) ไดอธิบายลักษณะตางๆของ ระบบหองสมุดออนไลน
ไวดังนี้  
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) เปนระบบสารสนเทศระบบหนึ่งท่ีใช
คอมพิวเตอรบันทึกขอมูลตางๆของหองสมุดอยางตอเนื่องครบวงจร แลวเช่ือมตอระบบกับผูใชดวย
เทคโนโลยีเครือขายและโทรคมนาคม ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถสืบคนและเรียกขอมูลท่ีตองการ
นําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน  
 ทรัพยากรของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 1) ฮารดแวร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
 2) โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติท่ีประกอบไปดวยชุดโปรแกรมหรือ โมดูล(Module) 
หลายชุดตามความตองการของระบบแตละระบบ 
 3) ระบบเครือขาย และการส่ือสารขอมูลท่ีจะเช่ือมโยงผูใชกับระบบหองสมุด 
 4) ทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงมีประเภทและรูปแบบตางๆกัน เชน หนังสือ วารสาร รายงาน 
การวิจัย ภาพนิ่ง แถบเสียง วีดิทัศน  ภาพยนตร เปนตน 
 5) ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และไดรับการอบรมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบหองสมุดเปนอยางดี 
 6) คูมือการใชงานซ่ึงอธิบายรายละเอียดการทํางานของระบบ 
 7) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานท้ังระบบ 
 หลักการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 หองสมุดสวนใหญมีการทํางานในระบบที่เปนมาตรฐานสากล โดยแบงการทํางานหลัก
ตามลักษณะงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากร งานวิเคราะหทรัพยากร งานบริการยืม-คืน และงาน
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วารสาร สําหรับหองสมุดขนาดใหญอาจมีการทํางานท่ีซับซอนมากข้ึน จึงอาจมีการแบงหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนเพื่อใหการทํางานมีความชัดเจน คลองตัวมากข้ึน เชน มีการแบงหนวยงาน
ออกเปน งานบริการสารนิเทศ งานพัฒนาระบบ งานโสตทัศนศึกษา งานส่ิงพิมพพิเศษ เปนตน ใน
การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ไดนําหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเหลานี้มาใชในการ
ออกแบบระบบใหสอดคลองกับการทํางานจริง โดยผูพัฒนาระบบจะตองเขาไปคลุกคลี ศึกษาการ
ทํางานของหองสมุดในทุกจุดจนกระท่ังเกิดความเขาใจ และสามารถเช่ือมโยงความคิดกระบวนการ
ทํางานของหองสมุดและความสัมพันธของระบบงานยอย ในบางระบบอาจมีบรรณารักษหรือ
ผูเชี่ยวชาญในงานหองสมุดรวมพัฒนาระบบดวย เพื่อใหไดระบบท่ีสมบูรณเหมาะสม และถูกตอง
ตรงกับการปฏิบัติงานของหองสมุดมากท่ีสุด 
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยท่ัวไป จะเปนระบบท่ีสามารถบูรณาการระบบงานของ
หองสมุดท้ังหมดใหทํางานรวมกันได ซ่ึงจะประกอบดวยชุดโปรแกรมหลัก (Module) ในการ
ทํางาน โดยแตละชุดไดมีการพัฒนาข้ึนเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานและภารกิจของฝายงานตางๆ 
ของหองสมุด 
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยท่ัวไป จึงมักประกอบดวยชุดโปรแกรมหลัก (Module) ใน
การทํางาน 5 ระบบสําคัญ คือ 
 1) ระบบจัดหาทรัพยากร (Acquisition Module) เปนชุดโปรแกรมสําหรับระบบ การ
ทํางานจัดหาทรัพยากรหองสมุด ประกอบดวย การทํารายการสั่งซ้ือ การทําจดหมายส่ังซ้ือ การ
ติดตามทวงถาม การควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือ และการออกรายงานตางๆ  
 2) ระบบงานวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ (Cataloguing Module) เปนชุด โปรแกรม
สําหรับงานสรางฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุดทุกประเภท เชน หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน ประกอบดวยการตรวจสอบ
ขอมูล การบันทึกขอมูล การแกไขขอมูล การออกรายงาน และการควบคุมเอกสาร เปนตน  
 3) ระบบงานยืม-คืน (Circulation Module) เปนชุดโปรแกรมสําหรับการทํางานใหบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรหองสมุดเพื่อใหบริการแกผูใชบริการไดถูกตอง รวดเร็ว เชน การสรางฐานขอมูล
สมาชิกหองสมุด การกําหนดอายุสมาชิก การกําหนดสิทธิในการยืม การกําหนดวันใหยืมของ
ทรัพยากรแตละประเภท การกําหนดคาปรับและการคิดคาปรับ การทําจดหมายติดตามทวงถามเม่ือ
มีหนังสือคางสง การจองหนังสือ และการออกรายงานตางๆ เปนตน  
 4) ระบบงานควบคุมส่ิงพิมพตอเนื่อง (Serial Control Module) เปนชุดโปรแกรมสําหรับ
การทํางานวารสาร เร่ิมต้ังแตการบอกรับจนถึงการใหบริการ ซ่ึงจะมีสวนคลายกับการทํางานจัดหา 
(Acquisition Module) คือ ชวยในการจัดหาวารสารโดยการส่ังซ้ือ การจัดทํางบประมาณจัดซ้ือและ
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การหักงบประมาณ การทําจดหมายส่ังซ้ือและทวงถามเม่ือไดรับวารสารลาชา งานลงทะเบียน
วารสาร และการเย็บเลม เปนตน  
 5) ระบบงานสืบคนรายการออนไลน (Online Public Access Catalog: OPAC Module) 
เปนชุดโปรแกรมสําหรับการทํางานสืบคนขอมูล ซ่ึงจะมีหลักการสืบคนเชนเดียวกับการสืบคนดวย
ระบบมือดวยบัตรรายการ เชน การคนดวยช่ือผูแตง ช่ือเร่ืองหรือช่ือส่ิงพิมพนั้นๆ หัวเร่ือง และคํา
สําคัญ เปนตน ประกอบดวย ระบบการกําหนดดัชนีสืบคน การออกแบบผลการสืบคน ระดับของ
การแสดงผล การออกรายงานผลการสืบคน และออกสถิติรายงานการสืบคน  
 นอกจากนั้นอาจมีชุดโปรแกรมอ่ืนๆเพ่ิมเขามา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริษัทท่ีพัฒนาระบบ 
เพื่อใหเกิดความแตกตางในรายละเอียดของการทํางาน และสนองความตองการของหองสมุดบาง
แหงท่ีมีสภาพแวดลอมการทํางานใกลเคียงหรือสอดคลองกับระบบนั้น เชน มีชุดโปรแกรมสําหรับ
การทําดรรชนีวารสาร ชุดโปรแกรมสําหรับการยืมระหวางหองสมุดเพิ่มข้ึน เปนตน ซ่ึงหองสมุด
สามารถเลือกซ้ือชุดโปรแกรมไดตามท่ีตองการ โดยไมจําเปนตองซ้ือหมดทุกชุดโปรแกรม เม่ือ
หองสมุดมีความพรอมมากข้ึนก็อาจจะพิจารณาซ้ือชุดโปรแกรมใหมๆ เพิ่มข้ึนได 
 

ซอฟแวรสําเร็จระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีใชในประเทศไทย 
 หองสมุดและหนวยงานหลายแหงโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษได
พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติและผลิตซอฟตแวร หรือโปรแกรมสําเร็จสําหรับหองสมุดและ
สารสนเทศโดยท่ัวไปออกจําหนาย บางระบบก็เปนโปรแกรมท่ีแตเดิมพัฒนาสําหรับใชกับหองสมุด
แหงใดแหงหนึ่ง แลวจําหนายใหหองสมุดอ่ืนๆ นําไปใชกับงานของตน ซ่ึงสวนใหญก็มีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตระบบอาจอนุญาตใหประยุกตเขากับงานของหองสมุดอ่ืนๆได ซอฟตแวรสําเร็จ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีใชในประเทศไทยมีหลายระบบและบางระบบก็สามารถพัฒนาใหใช
ภาษาไทยไดแลว ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1) CDS/ISIS โปรแกรมนี้เปนซอฟตแวรจัดระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยองคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ซ่ึงไดพัฒนาขึ้นเพื่อใช
ประโยชนในการประมวลผลขอมูลท่ีมิใชเชิงตัวเลข (Non-Numerical) กลาวคือ จะมีโครงสรางท่ี
เอ้ือตอการประมวลผลเชิงขอมูลเชิงอักขระ(Text Processing) ซ่ึงโดยธรรมชาติจะมีความยาวท่ี
แปรเปล่ียนได จึงเหมาะท่ีจะนํามาประยุกตในการพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือแลละ
รายงานวิชาการตางๆ และสามารถใชไดกับเคร่ืองเมนเฟรม และไมโครคอมพิวเตอร โดยท่ี
โปรแกรมดังกลาวนี้ ยูเนสโกมีนโยบายท่ีจะเผยแพรโดยไมคิดมูลคาแกประเทศสมาชิกขององคการ
โดยท่ัวไป ดังนั้นหองสมุดหลายแหงในประเทศไทย จึงไดเร่ิมพัฒนาระบบคอมพิวเตอรมาใชใน



 20

การสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม โดยใชโปแกรมไมโครซีดีเอส (Micro CDS/ISIS) ซ่ึงเปนเวอรชัน
ท่ีพัฒนาใชกับไมโครคอมพิวเตอร ปจจุบันสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูแทน
ของยูเนสโกในการแจกจายใหแกผูสนใจนําไปใชงาน  
 CDS/ISIS สามารถจัดการในเรื่องตางๆ ไดหลายเรื่องไดหลายเร่ือง เชน สรางฐานขอมูล
ใหมโดยกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลนั้น จัดการนําขอมูลเขาไปเก็บในฐานขอมูลปรับปรุงเพิ่ม
ลบระเบียนท่ีตองการได จัดการแฟมขอมูลเพื่อชวยในการสืบคนสารสนเทศไดอยางรวดเร็วท่ีสุด 
คนคืนสารสนเทศไดดวยคําคน และแสดงผลการคนคืนสารสนเทศไดอยางรวดเร็วท่ีสุด คนคืน
สารสนเทศไดดวยคําคน และแสดงผลการคนคืนในรูปแบบที่ตองการได สามารถเรียงลําดับขอมูล
ได 3 ระดับ พิมพแฟมดรรชนี หรือแฟมโครงสรางตางๆ ไดและยังสามารถพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตข้ึนใชกับฐานขอมูลไดดวย  
 CDS/ISIS ประกอบดวยชุดโปรแกรมยอยหลายโปรแกรม ซ่ึงสามารถจําแนกได 2 
ประเภทคือ  
  (1)โปรแกรมสําหรับบริการผูใช ประกอบดวยโปรแกรม ISISENT สําหรับการ
บันทึกขอมูล ISISRET สําหรับการคนคืนสารสนเทศ ISISPRT สําหรับการพิมพ หรือเรียงลําดับผล
การคนคืนสารสนเทศ หรือขอมูลจากแฟมขอมูลหลักในรูปแบท่ีตองการ และ ISISNIV สําหรับการ
จัดการแฟมขอมูลใหทันสมัย  
  (2)โปรแกรมสําหรับบริหารระบบ ประกอบดวยโปรแกรม  ISISDEF สําหรับ
สรางฐานขอมูลใหม หรือเปล่ียนแปลงโครงสรางของฐานขอมูลท่ีไดสรางไปแลว ISISUTL สําหรับ
ปรับปรุงเพิ่มลบเมนูท่ีตองการ ISISXCH สําหรับปรับปรุงและแลกเปล่ียนขอมูลกับฐานขอมูลอ่ืนๆ 
ซ่ึงอยูคนละเครื่องเชน ไมโครคอมพิวเตอร เมนเฟรมคอมพิวเตอร ISISPAS สําหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกตข้ึนมาใชรวมกับ CDS/ISIS  
 โดยท่ีCDS/ISIS อาจจะเรียกไดวาเปนซอฟแวรหองสมุดตัวแรกท่ีหองสมุดในเมืองไทย
รูจักมากวา 10 ป แม CDS/ISIS มิไดเปนซอฟตแวรหองสมุดท่ีสมบูรณ เพราะไมมีชุดโปรแกรมท่ี
เอ้ือตอการใชงานดานตางๆ ของหองสมุดไดอยางตอเนื่องครบวงจรแตก็มีมาตรฐานสากลท่ีสามารถ
โยกยายเขาสูระบบอ่ืนๆไดโดยไมตองเสียเวลาเร่ิมตนใหมจึงเปนซอฟตแวรท่ีมีคุณประโยชนตอ
วงการหองสมุดในเมืองไทย 
 2) DYNIX  โปรแกรมไดนิกส จัดไดวาเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูประบบแรก
ท่ีไดมีการพัฒนาระบบภาษาไทยข้ึนใชกับหนังสือภาษาไทยอยางจริงจัง ไดนิกสเปนระบบท่ีพัฒนา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือป 2526 ปจจุบันบริษัท American Library Service เปนเจาของไดนิกส
เปนระบบที่ใชกับระบบหองสมุดประชาชนมากท่ีสุด สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรทุกระดับ 
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ถูกออกแบบมาใหใชกับระบบปฏิบัติการที่เรียกวา พิกค (Pick) และทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ 
UNIX อีกช้ันหนึ่ง โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลของยูนิเวิรส (Universe) การทํางานของระบบ
เปนแบบผูใชหลายคน และงานหลายงานในประเทศไทยปจจุบันบริษัทLibnets เปนตัวแทนจัด
จําหนายโดยมี หองสมุดท่ีไดนําไปใชงานแลวเชน หอสมุดแหงชาติเร่ิมใชต้ังแตป 2534 หองสมุด
และศูนยสารสนเทศธนาคารแหงประเทศไทย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนย
บรรณสารและส่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนมาใชระบบHorizon ของบริษัทเดียวกัน 
 ไดนิกส มีระบบการทํางานตรงตามลักษณะงานประจําของหองสมุดนับต้ังแตโมดูล
เร่ิมตนคือคือ Cataloging Module ซ่ึงเปนหัวใจหลักของหองสมุดอัตโนมัติ เปนโมดูลท่ีจัดสราง
ฐานขอมูล บรรณานุกรม ซ่ึงสามารถทําไดท้ังในรูปแบบ MARC Format และ Dynix Format โมดูล
ตอไปไดแก Online Public Access Cataloging : OPAC ซ่ึงมีความสําคัญตอการใชงานคนคืน
สารสนเทศของผูใช โมดูลนี้จะมีหนาท่ีทํางานในสวนบัตรรายการหองสมุด โดยจะทําหนาท่ีใหผูใช
เขาถึงฐานขอมูลรวมในโมดูล  Cataloging ทําใหสามารถคนหาหนังสือและสารสนเทศอื่นๆใน
ฐานขอมูลไดท้ังจากช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ หัวเร่ือง หรือคนหาดวยคําสําคัญตางๆ โมดูลตอไปไดแก 
Circulation Module ซ่ึงจะชวยในการทํางานคานการยืมคืนสารสนเทศ และจะทํางานออนไลนอยู
กับฐานขอมูลรวมเชนกัน แตจะมีฐานขอมูลของผูใชหองสมุดเพิ่มข้ึนมาโมดูลนี่จะตรวจสอบ
สถานภาพของสารสนเทศและผูใชเชน เปนหนังสือประเภทใดใหยืมออกไดหรือไม รวมท้ังหนังสือ
ท่ีนําคืนเกินเวลาหรือไม เสียคาปรับเทาใด ซ่ึงสามารถตั้งคาไดตามเกณฑของหองสมุด ตอไปไดแก 
Acquisition Module ซ่ึงจะจัดการเกี่ยวกับการส่ังซ้ือ การทวงถาม และการยกเลิกการส่ังซ้ือ และก็
สามารถตรวจสอบไดทันทีวา หนังสือเลมนั้นมีอยูในหองสมุด แลวหรือยัง จํานวนกี่เลม และ
สามารถบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลไดทันที Serial Control Module จะเปนโมดูลท่ีทําหนาท่ีควบคุม
การบอกรับ และติดตามวารสารและส่ิงพิมพตอเนื่องท่ีหองสมุดบอกรับไดอยางทันสมัย นอกจากนี้
ยังมีโมดูลอ่ืนท่ีชวยการทํางานในดานอ่ืนๆ เชน Media Booking Module ซ่ึงชวยในการจัดทําตาราง
ควบคุมการใชส่ือตางๆในหองสมุด รวมถึงอุปกรณ และหองประชุมตางๆ ไดแก การยืม การคืน 
การจอง และการยกเลิกการจอง Backup/Bookmobile Module ซ่ึงจะมีระบบยอยของ Circulation 
แยกไปใชบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงจะถายโอนแฟมขอมูลกับเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักได เม่ือซีพียู 
หรือโฮสตคอมพิวเตอรขัดของ เคร่ืองพีซีของโมดูลนี้จะทําหนาท่ี ยืมคืนแทนได Journal Citation 
Module, Community Resource Module, Reserve Book Room และ Home Bound Module เปน
โมดูลท่ีจัดการกับลักษณะงานบางดานท่ีหองสมุดบางแหงอาจมีความตองการใชงาน 
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 ในป พ.ศ. 2532 บริษัท Ameritect Library Service ไดพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จระบบ
หองสมุดอัตโนมัติข้ึนมาอีกระบบหนึ่งช่ือ Horizon โดยนําเสนอเปนรูปแบบกราฟก และอักขระ  ใช
เทคโนโลยีเครือขายแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร เพื่อนํามาใชรวมกับซอฟตแวรระบบไดนิกสท่ีโดย 
ท่ัวไปใชกับมินิคอมพิวเตอร และซอฟตแวรระบบโนทิส (Notis) ซ่ึงเปนซอฟตแวรระบบขนาด
ใหญท่ีใชกับคอมพิวเตอรเมนเฟรม จึงเทากับวา Horizon เปนระบบท่ีเขามาชวยใหระบบไดนิกส 
และ โนทิส ใชงานไดทันสมัยและกวางขวางกวาข้ึน สามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลภาพลักษณ 
แถบเสียงวีดิทัศน และฐานขอมูลเต็มรูปไดอยางสะดวกท้ังภายในและภายนอกหองสมุด โดยใช
มาตรฐาน Z39.50 โพรโตคอล ในประเทศไทยหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรติดต้ังระบบ
เปนแหงแรก 
 3) VTLS วีทีแลเอส เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีแตเดิมไดพัฒนาเพื่อการใช
งานกับระบบหองสมุด Virginia Polytechnic and State University หรือ Virginia Tech Library 
System โดยมีการบูรณาการโมดูลพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดไดครบถวนมีเวอรชันท่ีใชไดกับ
ฮารดแวรระดับตางๆ เชนเดียวกับระบบไดนิกส ใชระบบปฏิบัติ UNIX และระบบจัดการฐานขอมูล
Oracle มีโมดูลท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ไดแก VTLS Easy Pac  มีโมดูล WEB Gateway 
สําหรับชวยในการใชเครือขาย World Wide Web โมดูล Document Delivery สําหรับชวยในการ
จัดสงสารสนเทศใหผูใชไดอยางสะดวกโดยผูใชสามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเขามาสอบถาม
ได โมดูล VTLS Info Station สามารถจัดการกับฐานขอมูลส่ือผสมไดท้ัง อักขระ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง สามารถคนคืนไดในระบบออนไลน โดยใชมาตรฐาน Z39.50 
โพรโตคอล ซ่ึงผูใชสามารถ เรียกใชฐานขอมูลท่ีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 ในประเทศไทยบริษัทบุคโปรโมช่ัน เปนตัวแทนจําหนายระบบไดมีการติดต้ังใชงานท่ี
สํานักบรรณสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยขอมูลหนังสือพิมพมติชน หองสมุด
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ หองสมุด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ในป พ.ศ.2538 บริษัท VTLS ไดแนะนําซอฟตแวร ระบบใหม ช่ือ ระบบ VIRTUA มี
คุณลักษณะท่ีนอกจากจะชวยในการจัดการกับมัลติมีเดียไดดีกวาและสมบูรณกวาระบบเดิมแลวยัง 
ยังมีสมรรถนะในการทํางานสูง มีความยืดหยุน ใชงานไดงายและสะดวก บนระบบปฏิบัติการ
วินโดว VIRTUA จึงคลายกับ Horizon ของ Dynix  
 (4) INNOPAC อินโนแพค เปนระบบหองสมุดอัตโนมัติอีกระบบหนึ่งท่ีมีการพัฒนา
ภาษาไทยใหใชกับระบบอินโนแพค เปนผลิตภัณฑของบริษัท Innovative Interfaces สหรัฐอเมริกา 
ใชในหองสมุดขนาดกลางและขนาดใหญ  รวมท้ังหองสมุดในเครือขาย Ohio Link (Ohio Library 
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and Information Network) ซ่ึงเปนเครือขายหองสมุดทางวิชาการของมลรัฐโอไฮโอที่มีช่ือเสียงมาก
เครือขายหน่ึง อินโนแพค ยังไมมีตัวแทนจําหนายในเมืองไทย แตบริษัทสามารถติดตอเขามาแกไข
ระบบใหแกลูกคาไดทางระบบออนไลน โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต  
 อินโนแพค จัดเปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีสมบูรณมากระบบหนึ่ง
ประกอบดวยโมดูลตางๆ เพียงพอกับความตองการของหองสมุดไดแก Public Catalog, Circulation, 
Acquisition, Serial Control, Reference และยังมีโมดูลจัดการกับฐานขอมูลภาพลักษณ และ 
Gateway เขาสูระบบอ่ืน รวมท้ังมาตรฐาน   Z39.50 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การแลกเปล่ียนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchanges : EDI)  
 อินโนแพค ทํางานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ ปจจุบันในประเทศไทยไดมีการติดต้ังใช
งานแลวท่ี สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ลาดกระบังและธนบุรี  อินโนแพค มีระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีดี และเปน
เทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน แตราคาจําหนายสูงมากเม่ือเทียบกับระบบ
อ่ืนๆ 

 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 2.9.1 ธนวัฒน  โรจนธนกิจ(2549)ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของรานไพศาล อีเล็คโทรนิค มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อขยายฐาน
ลูกคา เพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต และสงเสริมการติดตอขายสินคาของ
รานไพศาลอีเล็คโทรนิค การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานไพศาลอีเล็คโทรนิคได
พัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีเวอร รุนเอ็มเอกซ รวมกับภาษาพี
เอชพีในการติดตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวเอล แบงผูใชงานระบบออกไดเปน 2 สวนคือ สวนลูกคา
คือ เปน สวนแสดงสินคา ติดตอกับลูกคา รับใบสั่งซื้อสินคา สวนผูดูแลระบบและพนักงาน แบงการ
ทํางาน เปน 4 ระบบ คือ ระบบบริหารรานคา ระบบควบคุมรานคา ระบบดูแลสมาชิก และระบบ
ติดตามการส่ังซ้ือ 
 ผลจากการคนควาแบบอิสระน้ี ทําใหไดระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถนําเสนอ  
สินคาสูลูกคา โดยใชเว็บเบราวเซอรไมโครซอฟทอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร รุน 6.02900  การ  
คนควาแบบอิสระน้ี ไดมีการวัดผลจากการทดลองการทํางานกับขอมูลจริง และประเมินผลแบบ  
สํารวจ จากลูกคาจํานวน 30 คน และผูดูแลระบบจํานวน 5 คน พบวาผูประเมินมีความพึงพอใจใน  
ระดับดีโดยมีคาเฉล่ีย 3.78 และ 3.65 ตามลําดับ นอกจากนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใช 
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งานไดจริง สามารถอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคา การจัดการขอมูล และสามารถสนับสนุน 
การดําเนินงานของรานไพศาลอีเล็คโทรนิค ไดตามวัตถุประสงค  
 2.9.2 นันทชัย อินต้ือ (2551)ไดศึกษาเร่ือง ระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินการขายสินคา
ของ ราน @ ไมเอก มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถจัดการระบบการขาย
สินคา และพัฒนาระบบฐานขอมูล ของราน @ ไมเอก เพื่อชวยในการบริหารจัดการการดําเนินการ
ขายสินคา โดยมีขอบเขตการศึกษาทางดานระบบฐานขอมูลสินคาคงคลัง ระบบการขายสินคา
ใหกับผูขายสินคา และระบบการผลิตเอกสารและรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคาและ
สินคาคงคลัง  
 ระบบนี้ จะแบงผูใชออกเปน 5 กลุมตามหนาท่ีดังนี้ ลูกคา ผูใชงานท่ัวไป เจาของราน 
ผูดูแลสินคาคงคลัง และผูดูแลระบบ ซ่ึงระบบน้ีทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยถูกพัฒนาข้ึน
บนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กพี โปรเฟสชันเนล โดยใชภาษาพี เอช พี ในการเขียนเว็บ          
แอพพลิเคชัน และใชโปรแกรมฐานขอมูล มาย เอส คิว แอล เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวาสามารถนําระบบดังกลาวท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการการขาย
สินคาของราน @ ไมเอก แทนระบบการทํางานดวยมือไดผลเปนความพึงพอใจในการใชระบบใน
ระดับท่ีดี ดวยการวิเคราะหการประเมินระบบโดยใชซิปปโมเดล ผูใช 4 กลุม จํานวน 24 คน คือ 
ลูกคา เจาของราน ผูดูแลสินคาคงคลัง และผูดูแลระบบ ไดผลการประเมินเฉล่ียคิดเปนรอยละ 89.63 

 
 

 
 

 
 
 
 


