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ค ำน ำ 

ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นและต้ังใจท่ีจะพัฒนาการท าบัตรสมาชิกส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมาเป็นเวลา ๑๙ ปี เพิ่งจะประสบความส าเร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความกรุณา
และเปิดโอกาสอย่างดียิ่งจากผู้บังคับบัญชาโดยนางกาญจนา สุคนธมณี  นางสมปอง มิสสิตะ  และ
นางสาวยุพดี จารุทรัพย์ และความอนุเคราะห์อย่างดีงามจากนายสมเกียรติ ฉัตรช่ืนยศ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เขียนทดลองและทดสอบการใช้โปรแกรมเป็นเวลานาน ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔) นับได้ว่าประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังไว้ทุกประการ  ผู้เขียนอยากจะต้ังช่ือโปรแกรมนี้ว่า 
“โปรแกรมระบบการท าบัตรสมาชิกสมเกียรติฉัตร Development Version” 

ขอขอบพระคุณทุกท่านดังรายนามข้างต้นเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
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การศึกษาเพือ่หาแนวทางการท าบตัรสมาชิก 

ส าหรับบคุลากรมหาวทิยาลัยศลิปากร 

ด้วยคอมพวิเตอร์ของหอสมดุพระราชวังสนามจนัทร์ 

     

ความเป็นมาและปัญหา  

ฝ่ายบริการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยืม-คืน
หนังสือ  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการสารสนเทศ  ส าหรับการท าบัตรสมาชิก
หอสมุดนั้น   เป็นงานหนึ่งของการให้บริการยืม-คืนแต่ดั้งเดิม   ลักษณะบัตรเป็นกระดาษ   
มีความยาวเท่ากับกระดาษขนาด A๔ พับคร่ึง ซึ่งจะมีข้อมูลสมาชิก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คณะ
วิชา/หน่วยงาน รูปภาพ  และขอ้มูลการยืม-คืนคือ  เลขทะเบียน ชื่อหนังสือ วันก าหนดส่ง  

ต่อมามีการน าเทคโนโลยีพัฒนา
งานบริการให้มีความก้าวหน้าทันสมัย
ยิ่งขึ้น โดยน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เข้ามาใช้   งานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการ  
จึงพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าบัตร
สมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยเช่นกัน  น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใช้ดังนี้คือ   

๑. โปรแกรม Microsoft Excel 
ส าหรับการก าหนดเลขบาร์โค้ด และเก็บ
ข้อมูลสมาชิก ได้แก่ เลขบาร์โค้ด  ชื่อ 
นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลา
สัญญาจ้าง ต าแหน่ง เป็นต้น 

๒. โปรแกรม Microsoft Power 
Point ส าหรับการสร้าง รูปแบบบัตร
สมาชิกหอสมุด 

๓. โปรแกรม Labels Unlimited 
ส าหรับการสร้างบาร์โค้ด 

๔. โป รแกรมสแกน รูปภ าพ
สมาชิก 

๕. จากนั้นน าข้อมูลข้อ ๒ - ๔ 
มาตัด - ติดปะที่บัตรสมาชิกหอสมุดฯ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การท าบัตร
สมาชิก ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดใช้
โปรแกรมถึง ๓ โปรแกรม รวมถึงสแกน
ภาพในการด าเนินการ ซึ่งใช้เวลานาน
มาก  ทั้งยังไม่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อ
ข้ อมู ลทาง ด้าน เทคโน โลยี ไ ด้  ต่อมาไ ด้
ปรึ กษาหารื อ กั บน า ง สม ปอง  มิ ส สิต ะ  
อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการ และนายสมเกียรติ 
ฉัตรช่ืนยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยความ
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เห็นชอบของ  นางกาญจนา สุคนธมณี 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ถึง
ความประสงค์ท่ีต้องการจะรวมโปรแกรมการ
เก็บข้อมูลและท าบัตรสมาชิกหอสมุดส าหรับ

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ 
คงมีเพียงหนึ่งโปรแกรมหรือน้อยที่สุด 
และสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
ในต่อไปได้ด้วย  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือหาแนวทางการท าบัตร

สมาชิกที่ท าให้ลดกระบวนการท างาน  
ลดเวลาการท างาน ลดความยุ่งยาก ลด
ความ เสี่ ย ง  ลดความผิ ดพลาด  ลด
ค่าใช้จ่าย 

๒. เพ่ือสร้างระบบการท าบัตร
สมาชิกที่สามารถพัฒนางานให้ต่อเนื่องได ้

๓. เพื่อสามารถพัฒนาให้เช่ือมต่อ
กับระบบการท างานอื่นๆได้อีก เช่น 
ระบบประตูทางเข้า เป็นต้น 

วิธีด าเนินการ 

๑. เก็บรวบรวม คัดแยก
กลุ่มข้อมูลสมาชิกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. ล าดับกระบวนการ
ท าข้อมูลสมาชิก (เดิม) 

๓. วิ เ ค ราะห์  /  ร่ า ง
กระบวนการท าข้อมูลสมาชิก 
ใหม ่

๔. ปรึกษากับนางสมปอง 
มิสสิตะ อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการ 
และนายสมเกียรติ ฉัตรช่ืนยศ ถึง
ความต้องการของตนเองเพื่อสร้าง
โปรแกรมระบบการท าบัตรสมาชิก 
ไ ด้แก่  รู ปแบบข้อมูลสมาชิ ก  
รูปภาพ บาร์โค้ด การตรวจสอบ 
การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล  
และการลงข้อมูล 

 
๕. จั ด ท า ข้ อ มู ล เ พ่ื อ

น าส่งให้นายสมเกียรติ ฉัตรชื่น
ยศ โดยการ  

๕.๑ ท า Review File ข้อมูลสมาชิกโดย
แยกประเภทของสมาชิกมาจากระบบ
ยืม-คืน (Millennium Circulation) 

๕.๒ พิมพ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น 
ต าแหน่ง หน่วยงาน  

๕.๓ แปลงข้ อมู ล ท่ี ไ ด้ เ ป็ น โ ปรแกร ม 
Microsoft Excel  

๕.๔ ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือกหาส่ิง ท่ี
ต้องการ 

๕.๕ ส่งต่อให้นายสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ 
ด าเนินการต่อไป 

๖. เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมโดยนายสมเกียรติ 
ฉัตรชื่นยศ ตามล าดับดังนี้ 

๖.๑ น าหน้าจอของผู้ใช้มาตรวจสอบ 
๖.๒ น าข้อมูลจากข้อ ๕  มาใส่แต่ละ

หน้าจอการท างาน 
๖.๓ ทดลอง/ทดสอบการใช้งานแต่ละ 

ส่วนงาน 

๗. ทดลองและทดสอบใช้โปรแกรมระบบการ
ท า บั ต ร ส ม า ชิ ก ต า ม ท่ี น า ย ส ม เ กี ย ร ติ   
ฉัตรชื่นยศ ออกแบบและสร้างโปรแกรมฯ  
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๘. สรุปผลการทดลอง
และทดสอบ ร่วมกันระหว่าง นาย
สมเกียร ติ ฉัตร ช่ืนยศ นางสาว
บรรจง รุ่ งแผน ผู้ปฏิบั ติงาน/ ผู้
ทดลองทดสอบ และ นางสาวยุพดี 
จารุทรัพย์  หัวหน้า ฝ่ายบริการ 
พบว่ า  โปรแกรมการท าบัตร
สมาชิกฯ สามารถท างานได้
สมบูรณ์ตามที่ต้องการ  ทั้งนี้มี
ข้ อ ผิ ดพ ล าด เ ล็ กน้ อ ย   ซึ่ ง
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

๙. ผลจากการปฏิบัติจริง
ป ร ะ ม าณ  ๒  เ ดื อ น ท่ี ผ่ า น ม า 

(ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔) พบว่า  
๙.๑ มีระบบการท าบัตรสมาชิกท่ีสามารถ

ท างานได้ตามความต้องการท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

๙.๒ ร ะ บ บ ก า ร ท า บั ต ร ท่ี พั ฒ น า ขึ้ น 
สามารถพัฒนาข้อมูลสมาชิกให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๙.๓ ร ะ บ บ ก า ร ท า บั ต ร ท่ี พั ฒ น า ขึ้ น  
สามารถน าไปเชื่อมต่อกับระบบการท างานอื่นๆ เช่น 
การใช้กล้องถ่ายรูป การส่งข้อมูลสมาชิกในระบบ 
File ข้อมูล  (ข้อมูลสมาชิกและรูปภาพ)ให้กับ
ส านักหอสมุดกลางเพื่อน าลงฐานข้อมูลประตูทางเขา้ 
เป็นต้น 

๙.๔ ร ะ บ บ ก า ร ท า บั ต ร ส ม า ชิ ก ท่ี
พัฒนาขึ้น .สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้  
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ขั้นตอนและวิธีการท าบัตรสมาชิกด้วยคอมพิวเตอร์  ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การท าบัตรสมาชิกฯ มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

๑. ดับเบิ้ลคลิกสัญลักษณ์  Net Beans IDE 6.9.1 บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ี Desktop 

 
ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ NetBeans  

 
 

 

 

 

 
๒. ปรากฏหน้าต่าง Open Project  ให้คลิก Close 
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๓. ให้คลิกขวาท่ี   
และคลิกเลือก Run  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ปรากฏหน้าจอระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วยปุ่มค าส่ัง 
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๕. ก่อนการใช้ปุ่มค าส่ังอื่น ให้คลิกปุ่มค าส่ัง                     เพื่อลบข้อมูลพิมพ์เดิมออก 

๖. ต้องการ เพิ่ม ข้อมูลในระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

ให้ด าเนินการดังนี้ 
๖.๑ จากหน้าจอ ให้คลิกท่ีปุ่มค าส่ัง   

๖.๒ ปรากฏหน้าจอ 
พิมพ์รายละเอียดของสมาชิกในช่อง ส่ีเหล่ียม มีค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล 

หน่วยงานท่ีสังกัด ฝ่าย/ภาควิชา ต าแหน่ง สถานะ วันเริ่มต้น วันส้ินสุด หมายเลขบัตรประชาชน  
บาร์โค้ด  ระยะเวลาสัญญาจ้าง และรูปภาพ 

เพิ่ม แก้ไข ลบ ดูข้อมูล 

ล้างการพิมพ์ พิมพ์ ช่วยเหลอื 

ล้างการพิมพ์ 

เพิ่ม 
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Barcode Code128 

ช่องหน่วยงานท่ีสังกัด 
สามารถพิมพ์ข้อมูล 
หรือ คลิกเลือกข้อมูลตามท่ีต้องการได้ 
 

ช่องต าแหน่ง 
สามารถพิมพ์ข้อมูล 
หรือ คลิกเลือกข้อมูลตามท่ีต้องการได้ 
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ช่องวันเริ่มต้น วันส้ินสุด 
สามารถพิมพ์ข้อมูลหรือ คลิกท่ีค าว่า    วัน      
จะปรากฏปฏิทินให้คลิกเลือกวันเดือนปีตามท่ีต้องการ  
และคลิก  

 
 

๖.๓ ให้คลิกเลือกท่ีปุ่มค าส่ัง   เลือกรูป  
๖.๔ หน้าจอจะปรากฏไฟล์ (File) ข้อมูลท่ีเก็บรูปภาพ  

ให้คลิกเลือกรูป (ช่ือรูปภาพใช้ช่ือเหมือนกับบาร์โค้ด) 
และคลิก Open 
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๖.๕ ให้คลิกเลือกท่ีปุ่มค าส่ัง    Barcode        

๖.๖ ปรากฏหน้าจอซึ่งมีข้อมูลสมาชิกครบเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

๖.๗ ให้คลิกปุ่มค าส่ัง     เลือกไว้พิมพ์ 

จะปรากฏหน้าจอ มีข้อความว่า น าข้อมูลไปเตรียมพิมพ์แล้ว  

หลังจากนั้นให้คลิก    เพื่อปิดหน้าจอ 
 

 
  

๖.๘ ให้คลิกปุ่มค าส่ัง    พิมพ์    ถ้ามีรายการเดียว  
หากมีหลายรายการท่ีต้องการพิมพ์พร้อมกัน  
ให้คลิกเลือกปุ่มค าส่ัง   ตกลง 
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๖.๙ หน้าจอจะปรากฏข้อมูลสมาชิกในระบบ 

 

 
 

๗.  ต้องการ  ดูข้อมูลสมาชิก   ในระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   
ให้ด าเนินการดังนี้ 

๗.๑ จากหน้าจอ ให้คลิกเลือกรายการข้อมูลสมาชิกท่ีต้องการจะดู  

 จะปรากฏแถบสีท่ีข้อมูลสมาชิก 
 

 
 

๗.๒  ให้คลิกท่ีปุ่มค าส่ัง    ดูข้อมูล 
 

๗.๓ จะปรากฏหน้าจอ หน้าข้อมูล  

ให้ดูข้อมูลได้อย่างเดียว  

และสามารถส่ังพิมพ์ได้โดยคลิกท่ีปุ่มค าส่ัง   เลือกไว้พิมพ์    และ   พิมพ์ 
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๗.๔ หลังจากนั้น ให้คลิกท่ีปุ่มค าส่ัง   ตกลง   เพื่อปิดหน้าจอ 

๘.  ต้องการ   แก้ไข  ข้อมูลในระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

๘.๑ จากหน้าจอ  
 ให้คลิกเลือกรายการข้อมูลสมาชิกท่ีต้องการแก้ไข จะปรากฏแถบสี 

 

 
 

๘.๒ ให้คลิกท่ีปุ่มค าส่ง    แก้ไข 

๘.๓ จะปรากฏหน้าจอ  หน้าข้อมูล   

ให้ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ทุกเขตข้อมูล 
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๘.๔ กรณีแก้ไข ข้อมูลอย่างเดียว ให้คลิกปุ่มค าส่ัง   ตกลง     

หลังจากนั้นให้คลิก  เพื่อปิดหน้าจอ 

๘.๕ กรณีต้องการพิมพ์บัตรสมาชิก ให้คลิกปุ่มค า ส่ัง    เลือกไว้พิมพ์   และ  
ปุ่มค าส่ัง    พิมพ์         

 
๙. ต้องการ   ลบ   ข้อมูลสมาชิกออกจากระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

๙.๑ จากหน้าจอ ให้คลิกเลือกรายการข้อมูลสมาชิกท่ีต้องการลบ จะปรากฏแถบสี 
 

 
 

๙.๒ ให้คลิกท่ีปุ่มค าส่ง    ลบ     ข้อมูลสมาชิกรายการนั้นจะถูกลบออกไปจาก
ระบบทันที 

ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและแน่ใจก่อน ตัดสินใจลบข้อมูล 
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๑๐. ต้องการ   พิมพ์  (Print)  บัตรสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งได้คัดเลือกไว้
แล้วจากหน้าจอ    เพิ่ม     แก้ไข   และ   ดูข้อมูล   สมาชิก   ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑๐.๑ จากหน้าจอ 
ให้คลิกเลือกท่ีค าว่า    พิมพ์ 

 

 

๑๐.๒ ปรากฏหน้าจอรูปแบบบัตร  ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ก่อน 
ส่ังพิมพ์ผล (Print)  

   

๑๐.๓ การส่ังพิมพ์ ให้คลิกท่ีรูปสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์  

หรือ ให้คลิกท่ี  File เลือก Print  
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๑๐.๔ ระบบจะกลับมาท่ีหน้าจอหลัก  
ถ้าต้องการท างานต่อให้คลิกเลือกปุ่มค าส่งตามท่ีต้องการ  
ต้องการปิดให้คลิกท่ี   

 

 
 

๑๑. ต้องการจัดเรียง ข้อมูลสมาชิกในระบบ ตามชนิด กลุ่ม ประเภท ภายใต้ล าดับ
เหตุการณ์ก่อนหลัง จากน้อยไปมาก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล การปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น เรียงตามช่ือ หน่วยงาน เลขบาร์โค้ด วันหมดอายุ 
และสถานะ เป็นต้น 
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๑๑.๑ จากหน้าจอ  

 
 

๑๑.๒ ให้คลิกท่ี ค าว่า   บาร์โค้ด   
จะปรากฏ สัญลักษณ์ลูกศรหัวขึ้น-ลง และ 
บาร์โค้ดมีการจัดเรียงจากเลขน้อยไปมาก 

 
 

๑๒. ต้องการ   ค้นหา   ข้อมูลในระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ให้ด าเนินการดังนี้  

๑๒.๑ ให้พิมพ์  ชื่อสมาชิก  หรือ   เลขบาร์โค้ด  ลงในช่องส่ีเหล่ียม  
แล้วคลิกท่ีปุ่มค าส่ัง     คนค้นคน 

 
 
 

 
๑๓.๒ หน้าจอจะปรากฏข้อมูลสมาชิกท่ีค้นหา และมีแถบสี 

 

 

ให้คลิกท่ี ค าว่า    ชื่อ     จะปรากฏ
สัญลักษณ์ลูกศรหัวขึ้น-ลง   และช่ือสมาชิก
ในช่องมีการจัดเรียงตามตัวอักษร 

คนค้นคน นายอุเทน 
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๑๒.๓ กรณี ไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบ หรือ ใส่ค าค้นผิด หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง 
Message  มีข้อความว่า      ค้นไม่เจอคนครับ  

ให้คลิก OK  

หรือคลิก    เพื่อปิดหน้าต่าง 
 

    
 

๑๓.  ให้คลิก   ต้องการปิดหน้าจอระบบสมาชิกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
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