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บทคดัย่อ 

 การพัฒนาระบบห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมออนไลน์เพ่ือปรับปรุงระบบงานเดิมให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้ห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมมี

ระบบบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลที่อ  านวยความสะดวกในการจัดเกบ็ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ

สามารถสบืค้นทรัพยากรสารนิเทศและใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ 

โดยได้พัฒนาจากระบบโปรแกรมห้องสมุดประจ าศาลเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกมากย่ิงขึ้ นโดย

ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้และความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ

ด าเนินการต่างๆ จากข้อมูลที่ถูกจัดเกบ็อย่างเป็นระบบได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุด

ประจ าศาลโดยใช้สถาปัตยกรรมของระบบ Web Application ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ได้น า

ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) ใช้โปรแกรม MySQL 

Workbench เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบขั้นตอนการท างานของการออกแบบ ER-Diagram และการ

ออกแบบฐานข้อมูลของโปรแกรมใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลของ MySql ใช้ NetBeans เป็นเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และใช้ 

Jasper Report เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนารายงาน 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยการจ าลองข้อมูลและทดสอบหาข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมเพ่ือให้โปรแกรมมีความเสถียร สามารถท างานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือให้มีข้อผิดพลาด

น้อยที่สดุโดยหน่วยงานน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมห้องสมุดประจ าศาลเดิมมาทดสอบตลอดจนการทดสอบ

ระบบรายงาน ท าสอบจ านวนขอมูล ซ่ึงท าให้การปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่   มีความสะดวกแม่นย า รวดเรว็ 

มีประสทิธภิาพสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ 

 

บทน ำ 

 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมที่มีหน้าที่ใน

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการ เพ่ือ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม พัฒนาระบบ 

รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ ์วิธกีาร ระเบียบ คู่มือ ในการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการ

ของส านักงานศาลยุติธรรม และเป็นศูนย์สารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม ตลอดจน

ด าเนินการและสนับสนุนการจัดหาหนังสอื วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร สื่อโสตทศันูปกรณ์ ข้อมูลทางวิชาการ 

กฎหมายทนัสมัย และทรัพยากรสารนิเทศให้กบัศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมและห้องสมุดประจ าศาล 

 ปัญหาของระบบงานห้องสมุดประจ าศาลเ ดิมเป็นระบบที่ ใ ช้บ ริหาร จัดการ ข้อมูล

ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดประจ าศาล โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดที่พัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม  

Microsoft Access 2003  มาใช้ในการจัดเกบ็ฐานข้อมูลและการท ารายงาน หลังจากใช้โปรแกรมไประยะ

หน่ึงพบว่าความต้องการใช้ข้อมูลยังมีความต้องการเพ่ิมเติม ทั้งยังขาดส่วนการเช่ือมโยงข้อมูลจาก

ส่วนกลางได้ 

 จากเหตุผลและสภาพปัญหา ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน

ระบบงานห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมออนไลน์ ใช้ระบบเว็บเบสแอพพลิเคช่ัน (Web-based 

Application) ในการจัดท า การท างานสามารถเข้าใช้เวบ็บราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน

การถ่ายโอนข้อมูลเช่ือมโยงไปยังศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ระบบสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยผ่านระบบออนไลน์ สามารถรองรับได้ทุก

ระบบปฏิบัติการ โดยมีข้อก าหนดคือพัฒนาจากระบบงานเดิมคือโปรแกรมห้องสมุดประจ าศาล โดย

เพ่ิมเติมในส่วนของการเช่ือมโยงข้อมูลของงานด้านห้องสมุดประจ าศาลและห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาล

ยุติธรรมมาเช่ือมต่อกับระบบใหม่ เพ่ือรองรับกับการท างานของเจ้าหน้าที่ และงานด้านบริการข้อมูล

ทรัพยากรสารนิเทศของทางห้องสมุดทั่วราชได้อย่างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ลดความซ า้ซ้อนในการท างาน 

เกิดมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมในการเพ่ิมศักยภาพระบบสนับสนุนการ

อ านวยความยุติธรรม เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนด้านการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

 วตัถุประสงค ์

 1.  เพ่ือพัฒนาระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันท างานร่วมกับฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุดประจ าศาล

ยุติธรรมออนไลน์ โดยใช้ระบบเวบ็เบสแอพพลิเคช่ัน (Web-based Application) ในการจัดท า การท างาน

สามารถเข้าใช้เวบ็บราวเซอร์ผ่านระบบเครือข่าย และเพ่ิมช่องทางในการถ่ายโอนข้อมูลเช่ือมโยงไปยังศูนย์

ข้อมูลกลาง (Data Center) 

 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประเภทข้อมูล

ที่มีความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 3.  เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการของห้องสมุดประจ าศาลและแนวทางในการจัดซ้ือ

จัดหาทรัพยากรสารนิเทศในอนาคตให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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 4.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนกลางใน เพ่ือใช้สนับสนุนการ

ตัดสนิใจในระดับผู้บริหารในด้านการอนุมัติงบประมาณตลอดจนการจัดซ้ือทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ

ต่างๆ แก่หน่วยงานสงักดัศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 

 ประโยชนที์ค่ำดว่ำจะไดร้บั 

 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ สามารถท างานได้รวดเรว็ขึ้น ลดความซ า้ซ้อนใน

การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงาน  

 2.  การเช่ือมโยงข้อมูลของงานด้านห้องสมุดประจ าศาลในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมให้เป็น

หน่ึงเดียว ท าให้มีความสะดวกรวดเรว็ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องตรงกนั 

 3.  เกิดมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมในการเพ่ิมศักยภาพระบบ

สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมในด้านการอนุมัติงบประมาณตลอดจนการจัดซ้ือทรัพยากรสารนิเทศ

ให้กบัห้องสมุดประจ าศาลในหน่วยงานสงักดัศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 

 4.  เกดิข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลและแนว

ทางการใช้ทรัพยากรสารนิเทศแต่ละประเภทเพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสนิใจของผู้บริหารศาลยุติธรรม 

 5.  ลดต้นทุนในการด าเนินการและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เน่ืองจากพัฒนาจาก Open Source 

ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างระบบงานตลอดจนขั้นตอนการพัฒนาและการบ ารุงรักษาซอฟทแ์วร์ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กำรวิเครำะหร์ะบบ (System Analysis) 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) คือหน่ึงในรูปแบบการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความส าคัญกับ วัตถุ ซ่ึงสามารถน ามาประกอบกันและน ามาท างาน

รวมกนัได้ โดยการแลกเปล่ียนข่าวสารเพ่ือน ามาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้ วัตถุ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ท างานต่อไป 

 การวิเคราะห์และออกแบบ(System Analysis and Design) ด้วย OOP สามารถแสดงได้โดย 

UML ซ่ึงมีแผนภาพก าหนดไว้ตามมาตรฐาน ได้แก่ 

 1. Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ (User) และ

ความสมัพันธก์บัระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ 

(User) จะถูกก าหนดว่าให้เป็น Actor และ ระบบย่อย (Sub systems) 

 2. Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ (Relation)  

ระหว่าง Class น้ันๆ 

 ระบบกำรจดักำรฐำนขอ้มูล DBMS (Database Management Systems)  

 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ Computer-based Information System (CBIS) ซ่ึงเป็นแนวคิด

รวบรวมข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มาท างานร่วมกัน โดยมีเทคนิคการดึงและจัดเกบ็ข้อมูลที่

ซับซ้อน และสามารถแสดงความสัมพันธ์ของระเบียนต่างๆ ภายใต้แฟ้มข้อมูลได้ ทั้งน้ียังท าหน้าที่จัด
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ระเบียบแฟ้มทางกายภาพ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การบ ารุงรักษาฐานข้อมูลให้อิสระจาก

โปรแกรมประยุกต์ ความปลอดภัย และการกู้แฟ้มข้อมูล 

 Java web application 

 คือ การจัดสร้างโปรแกรมให้ท างานอัตโนมัติอยู่บนเว็บไซต์ เช่น การน าเสนอข้อมูลแบบ

อตัโนมัติตามความต้องการของเจ้าของเวบ็ การรับบันทกึข้อมูล ประวัติ รายละเอยีดต่างๆ ฯลฯ จากเวบ็ลง

สู่ฐานข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาด หรือ การติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บแบบ

ออนไลน์ กระทั่งการท า Web Content Editor เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล ปรับแต่งหน้าตาเวบ็ไซต์ได้แบบ

ออนไลน์ โดยไม่ต้องมีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนเวบ็ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงตามความ

ต้องการในการเช้าชมเวบ็ไซต์ จากภาพที่ 2.11 มีหลักการท างานดังน้ี เมื่อมีการร้องขอข้อมูลจาก jsp แล้ว 

servlet จะท าการประมวลผลรูปแบบการร้องขอว่าเป็นค าสั่งอะไรหรือไปดึงข้อมูลจาก Database แล้วท า

การส่งข้อมูลกลับไปทาง jsp อกีคร้ังหน่ึง 

 

กำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบ 

 กำรวิเครำะหเ์พือ่ระบุควำมตอ้งกำรของระบบงำนใหม่ 

 1. ระบบการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ แบ่งได้เป็น หนังสือ สื่อโสตทศันูปกรณ์ และวารสาร 

การท างานกบัทรัพยากรสารนิเทศ สามารถ เพ่ิม-ลบ-แก้ไข ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศได้ 

 2. หน่วยงานส่วนกลางสามารถส่งข้อมูลอัพเดทไปพร้อมกับการจัดส่งทรัพยากรสารนิเทศได้

พร้อมกนั 

 3. ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ มีเง่ือนไขการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ คือ สืบค้น

จาก ค าส าคัญ (Keyword)  โดยสามารถเลือกเง่ือนไขของการสืบค้นได้ คือ สืบค้นจากช่ือเร่ือง ช่ือ ผู้แต่ง 

ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หรือหัวเร่ืองเดียวกนัได้ 

 4. สามารถสบืค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมได้ 

 5. สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศของตนเองได้ 

 6. ระบบการสร้างรายงานของระบบ สามารถสร้างรายงานประเภทต่างๆได้ 
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 แผนภำพแสดงควำมสมัพนัธร์ะว่ำงขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1 ER-Diagram Model ของระบบ 

 

แผนภำพแสดงกรณีกำรท ำงำนของผูใ้ชง้ำนระบบ (Use Case Diagram) 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภำพที ่2 Use Case Diagram ของระบบ 
กำรพฒันำระบบและผลกำรด ำเนนิกำร 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมออนไลน์           
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ขอสรุปผลการด าเนินงานดังน้ี 

 
ภำพที ่3 จอแสดงผลเมนูสบืค้น 
 

 
ภำพที ่4 จอแสดงผลเมนูยืม 
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ภำพที ่5 จอแสดงผลเมนูรายงาน 
 

บทสรุป 

 จากการทดสอบโดยบรรณารักษ์ของทางศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมหลากหลาย  กลุ่มงานใน

การท าลองใช้ระบบบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมในขั้นการทดลองโปรแกรม มีความคิดเหน็

ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรม ดังน้ี 

ความถูกต้องและประสทิธภิาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด 

 

ตำรำงที ่1 ตารางสรุปผลการประเมินประสทิธภิาพของโปรแกรม 

รำยกำรประเมิน ระดบั 

1.ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ดี 

2. ความสามารถในการจัดการข้อมูล ดี 

3. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของโปรแกรมและรายงาน ดี 

4. การค้นหาข้อมูลท าได้สะดวก รวดเรว็และถูกต้อง ดี 

5. ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการออกแบบหน้าจอ ดี 

6. คู่มือการใช้งานเข้าใจง่าย ดี 

 

 

115011711171



ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ำกดัของระบบ 

   1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 การน าระบบบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมไปใช้งานควรเพ่ิมระบบการท างานให้

ระบบงานใช้งานได้ง่ายมากย่ิงขึ้น อาทเิช่น การน าเอาเคร่ืองอ่านบาร์โคด๊เข้ามาช่วยในการบันทกึข้อมูลหรือ

ยืมคืนหนังสอื กรณีที่หน่วยงานมีหนังสอืในปริมาณมาก เป็นต้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

 ในขณะที่ห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมได้น าโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาล ควรมี

แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป ดังน้ี 

  ควรพัฒนาเพ่ิมเติมให้โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดประจ าศาลยุติธรรมเข้า    ผ่านระบบ

พิสูจน์ตัวตนศาลยุติธรรม Authentication COJ เพ่ือให้หน่วยงานสะดวกต่อการบริหารจัดการเมื่อเข้าใช้

งาน  

 ควรเพ่ิมระบบการจองหนังสือ โดยการตรวจเชค็ประวัติการยืม-คืนหนังสือ หรือตลอดจนการ

ต่ออายุการยืมในกรณียืมในระยะยาว 
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