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บทคัดย่อ
บทควำมนี้นำเสนอกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพใน
กำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ด้วยห้องสมุดเป็นพื้นที่สำธำรณะ ดังนั้นวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออำชีวอนำมัยที่ถูกสุขลักษณะ
ควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกิ จกรรมใด ๆ และสภำพแวดล้ อ มที่ เหมำะสมสำหรับ
กำรทำงำน อันเป็นภำรกิจหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ ของผู้รับบริกำร โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็ น ระยะเริ่ ม แรกของกำรทำงำนอย่ำ งเป็น ระบบ ซึ่งเป็นกำรทบทวนกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ ำนมำ เพื่อหำข้อบกพร่อง ปรับปรุงและพัฒนำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สำมำรถดำเนินงำนได้โดยสะดวก
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ระยะที่ 2 แสวงหำโอกำสที่อำจจะเกิดควำมเสี่ยงต่อภำวะอันไม่พึงประสงค์
(จุดอ่อน) เพื่อให้ลดควำมเสี่ยงต่ออันตรำยอันส่งผลต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยเน้นให้เกิด
กำรซึมซับ สร้ำงนิสัย และให้เกิดควำมเคยชิน ซึง่ จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรที่มตี ่อกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนใน
อำคำรมหำธีรำชำนุสรณ์ พบว่ำ ด้ำนสภำพแวดล้อมมีแสงสว่ำงเหมำะสมกับกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 3.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือด้ำนควำมปลอดภัยมีป้ำยบอกทำงหนีไฟเห็นได้ชัดเจนมีค่ำเฉลี่ย
3.35 อยู่ในระดับเห็นด้วยและด้ำนอำชีวอนำมัยคือลิฟต์โดยสำรสะอำดถูกสุขอนำมัยมีค่ำเฉลี่ย 3.28
อยู่ในระดับเห็นด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำทั้งผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมใน
อำคำรมหำธีรำชำนุสรณ์ ได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศ
ที่เอื้ออำนวย ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คาสาคัญ:
ห้องสมุด, พื้นที่สำธำรณะ, อำชีวอนำมัย, ควำมปลอดภัย, สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

บทนา
ปัจจุบัน หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนไม่ว่ำประเภทหรือขนำดใด ได้นำ
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเพื่อให้บุคลำกรและผู้เข้ำมำใช้บริกำร มีควำมมั่นใจในสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลบุคลำกร ลดกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในองค์กร
อันเป็นควำมห่วงใยขององค์กรที่มีต่อบุคลำกรตลอดจนผู้ท่ีเข้ำมำติดต่อประสำนงำนหรือรับบริกำร
เกิดควำมมั่นใจต่อกำรดำเนินงำนใด ๆ ภำยในอำคำร อันจะนำมำสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพขององค์กร
ยิ่งขึ้น
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนสนับสนุน และ
ให้บริกำรทำงวิชำกำร ซึ่งมีบุคลำกร 100 คน และมีผู้รับบริกำรกว่ำ 3,000 คนต่อวัน จึงได้ให้
ควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร ด้วยเล็งเห็นว่ำ ห้องสมุดเป็น “พื้นที่สำธำรณะ” จึงต้องมีอำชีวอนำมัยที่
ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ และมีสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมสำหรับ กำรปฏิบัติงำนและกำรเรี ย นรู้ เช่น กำรฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
ประจำปี กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง และกำรตรวจวัดระดับควำมเข้มของแสงสว่ำง อุณหภูมิและ
ควำมชื้น อีกทั้งได้ตระหนักถึงอันตรำยและโรคจำกกำรทำงำนแบบใหม่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรทำงำนและ
กำรให้ บ ริ ก ำร อั น เนื่ อ งมำจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ
กำรดำเนินกำรเหล่ำนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกำรสร้ำงรอยยิ้มให้เกิดกับบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว สะท้อนถึงคุณภำพกำรบริกำรที่แท้จริง ในปีงบประมำณ
2561 ได้ ย กระดับ กำรดำเนิ น งำนขึ้นในรู ปของคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัย โดยดำเนินงำนให้
สอดคล้ อ งตำมหลักพระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2554 และต่อยอดด้วยกำรพัฒนำและประยุกต์ตำมแนวทำงของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุดและสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์ ให้เหมำะสมกับ
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร ภำยใต้คำแนะนำและที่ปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีนโยบำย คือ ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และจัดกำรสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน เพื่ออำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำรในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร เป็นเรื่องทีท่ ุกคนในหน่วยงำน นับตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ
แน่วแน่ในกำรนำระบบมำใช้ และให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติง ำน ทุกคนต้อง
มีควำมเข้ำใจ ให้ควำมสำคัญ มีส่วนร่วม และให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง เพื่อให้เรื่องของควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน กำรป้องกันอันตรำย อยู่ในจิตสำนึก และหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรม จนเป็นวัฒนธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยของหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยคือ “อำชีวอนำมัยของบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ” ตอบสนองนโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่
มุ่งมั่นและควำมรับผิ ดชอบที่จะดำเนินงำนให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขภำวะในสถำนที่ทำงำน
เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร มีควำมมั่นใจได้ว่ำ กำรดำเนินงำนภำรกิจใด ๆ และกำรรับบริกำร
จะได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุและมีอำชีวอนำมัยที่ เหมำะสมในขณะดำเนินกิจ กรรมภำยใน
อำคำรมหำธีร รำชำนุส รณ์ อัน ถือ เป็น พื้นที่ ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกลของห้องสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำรปฏิบัติงำน/ ดำเนินกิจกรรมในสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
2. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร ได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุ มีอำชีวอนำมัย
ทีเ่ หมำะสม และมีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ในขณะดำเนินกิจกรรมภำยใน
อำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนภำยในอำคำรมหำธีรรำชำ
นุสรณ์ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดำเนินงำนโดยใช้แนวคิด PDCA
(Plan-วำงแผน, Do-ปฏิบัติ, Check-ตรวจและประเมิน, Act-ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง) เนื่องจำก
แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ควำมสำคัญเพียงกำรวำงแผนงำน แต่ช่วยให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ ส่ งผล
ให้ เกิ ด กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำดำเนินกำรออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะ
เริ่มแรกของกำรทำงำนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด และให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลั ย ระยะที่ส อง เป็ น กำรแสวงหำโอกำส (จุ ด อ่ อน) ที่อ ำจจะเกิดควำมเสี่ ยงต่ อ
ภำวะอัน ไม่พึง ประสงค์ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแรกของการทางานอย่างเป็นระบบ ดังนี้
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. รับนโยบำยจำก รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยทรัพยำกร ที่ต้องกำร
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยในอันที่เป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero accident) และ
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำรในด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย ในสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมตลอดเวลำกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัยเพื่ อรับผิ ดชอบกิ จกรรมและวำงแผน
กำรดำเนิ น งำนเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ ำหมำย
3. เตรียมงำนและดำเนินโครงกำร ได้แก่
3.1 ศึกษำหำควำมรู้เรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนจำกเอกสำร หนังสือ คู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ในห้ องสมุดของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุด
และสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์
3.2 ขอคำแนะนำและคำปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3.3 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทำควำมเข้ำใจ จำกัดขอบเขต ควำมหมำย ลักษณะงำน
กำหนดโยบำย และลงมติ
3.4 ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม
2. จัดทำโครงกำร งบประมำณ และเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงำนต่อไป

3. ร่ำงกำหนดนโยบำยเพื่อลงนำมประกำศใช้
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. ประกำศนโยบำยด้ำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. จั ด บรรยำย/ อบรมให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นอำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย ให้ แ ก่
บุ ค ลำกร โดยศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3. ออกแบบแบบทบทวนและทบทวนกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์ที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งสิ้น 16 รำยกำร เช่น ระบบสัญญำนเตือนไฟไหม้ กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง กำรตรวจสอบระบบลิฟต์โดยสำรและลิฟต์ส่งเอกสำร ระบบ
กล้องวงจรปิด ห้องออกกำลังกำย ตลอดจนโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน (Office syndrome)

ภำพที่ 1 แบบทบทวนกำรดำเนินงำน ฯ
กำรตรวจสอบ (Check) ตรวจวัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนตำมปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. ด้ำนอำชีวอนำมัย 1) มีกำรใช้ห้องออกกำลังกำยทุกวัน โดยเฉพำะช่วงหลังเลิกงำน
พบอุปกรณ์ชำรุดต้องซ่อมแซม ซึ่งส่วนใหญ่เบำะขำด และน็อตหลวม 2) มีกำรติดตั้งเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์สำหรับผู้รับบริกำรจำนวน 3 จุด จำกทั้งหมด 7 ชั้น 3) เปลี่ยนเครื่องเป่ำมือในห้องน้ำ
จำกระบบไส้กรองเป็นไอน้ำ ซึ่งลดเชื้อโรคจำกไส้กรอง 4) เปลี่ยนก๊อกน้ำจำกกำรใช้มือกด เป็นระบบ
เซ็น เซอร์ เ พื่ อ ลดกำรสั มผั ส พื้ น ผิ ว 5) บุคลำกร กำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อ นกำรให้ บริกำร
ด้วยกำรใช้แอลกอฮอล์เช็ดอุปกรณ์สำหรับให้บริกำร เช่น เม้ำส์ คีย์บอร์ด เช็ดจอคอมพิวเตอร์
ให้ บ ริ ก ำรทุ ก เช้ ำ ซั ก ปลอกหมอนทุ ก สั ป ดำห์ เป็ น ต้ น 6) มี อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ สำหรั บ
กำรปฐมพยำบำล

ภำพที่ 2 อุปกรณ์ออกกำลังกำย (เบำะชำรุด)

ภำพที่ 3 เครื่องพ่นแอลกอฮอล์

2. ด้ำนควำมปลอดภัย กำรดำเนินงำนโดยส่วนใหญ่เป็นกำรดำเนินงำนโดยกำรจัดจ้ำง
ผู้ เ ชี่ ย วชำญจำกภำยนอก (Outsource) ซึ่งระบุสัญญำกำรตรวจสอบทุกระยะ เช่น กำรซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของลิฟต์โดยสำรทุก 1 เดือน งำนเกี่ยวกับ
สำรเคมีอันตรำย งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำแรงสูงทุก 1 เดือน เป็นต้น

ภำพที่ 4 กำรซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ

ภำพที่ 5 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของลิฟต์โดยสำร

3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีกำรฉีดพ่นกำจัดแมลงทุกเดือน และเชื้อรำในอำกำศ
ทุก 6 เดือน

ภำพที่ 6 กำรฉีดพ่นกำจัดแมลงและเชื้อรำในอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. อุปกรณ์ที่ชำรุดได้รับกำรซ่อมแซม ซ่อมเบำะ บำงอุปกรณ์เปลี่ยนเบำะใหม่ และไขน็อต
ให้แน่นหนำ นอกจำกนี้ยังได้รับเครื่องบริหำรหน้ำท้องเพิ่มอีก 1 ตัว

ภำพที่ 7 เครื่องบริหำรหน้ำท้อง

ภำพที่ 8 เบำะได้รับกำรซ่อมแซม

2. เพิ่มจะจุดบริกำรเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำก 3 จุด เป็น 9 จุด โดยติดตั้งประจำทุกชั้น
3. สำหรับก๊อกน้ำ ยังคงแบบกดไว้ ชั้นละ 1 จุด กรณีที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ไม่ทำงำน
4. กำชับให้ผู้รับเหมำใส่เครื่องป้องกันตัวเองในขณะปฏิบัติงำน เช่น สวมถุงมือ
สวมหมวกนิรภัย ใส่หน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น
5. จัดเก็บข้อมูลสภำพกำรทำงำน อุปกรณ์และเครื่องมือที่พบ เพื่อพิจำรณำปรับปรุงต่อไป
ผลกำรดำเนินงำนระยะแรก เป็นกำรทบทวนกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อหำ
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงและพัฒนำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สำมำรถดำเนินงำนได้โดยสะดวก มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ซึง่ สำมำรถสรุปกำรทำงำนในระยะนี้ ได้ดังภำพ

ภำพที่ 9 กำรดำเนินงำนระยะที่ 1 ระยะเริ่มแรก
ระยะที่ 2 แสวงหาโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาวะอันไม่พึงประสงค์ (จุดอ่อน)
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนจำกระยะที่ 1 และข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลสภำพ
กำรทำงำน อุปกรณ์และเครื่องมือที่พบ
2. เข้ำร่วมประชุมกับเครือข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3. ขอควำมอนุเครำะห์จำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อตรวจสอบทุกด้ำนโดยใช้เครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลัก
วิชำกำร
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำนวน 2 รุ่น คือ ระดับปฏิบัติงำน และระดับหัวหน้ำงำน
2. ประสำนงำนกับศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำมำตรวจสอบ ระบบแสง อุณหภูมิภำยในอำคำร ค่ำเชื้อรำในอำกำศ
เป็นต้น
3. ออกแบบแบบสำรวจ/ ตรวจสอบ เพื่อประเมินสภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สภำพแวดล้อมที่อำจจะก่อให้เกิดอันตรำย ตลอดจนโอกำสที่อำจจะเกิดอันตรำยและส่งผล
ต่อสุขอนำมัยในกำรทำงำนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร เพื่อดำเนินกำรป้องกันต่อไป ตำมแบบของ
ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรตรวจสอบ (Check)
สำรวจ/ ตรวจสอบ สภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนตำมแบบสำรวจตรวจวัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนตำมปัจจัยเสี่ยง เพื่อแสวงหำโอกำส
อันอำจจะเกิดขึ้น โดยกรรมกำรอำชีวอนำมัยและศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ
1. ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีภำวะเบำหวำน 2 ครัง้ ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือ
ด้วยกำรให้น้ำหวำน มีผู้รับบริกำรเป็นลม บำดเจ็บเล็กน้อยจำกหัวชนโต๊ะ มีดบำดจำกกำรใช้คัตเตอร์
ตัดกระดำษเล็กน้อย
2. ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำ 1) มีกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน เช่น พัดลม
ขนำดเล็กประจำโต๊ะ กระติกต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟ เป็นต้น 2) พบพื้นที่ต่ำงระดับ และเพดำนต่ำง
ระดับหลำยพื้นที่ 3) ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน พบว่ำ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบทุกเดือน
ส่วนระบบ ไฟแบบเก่ำที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับกำรเปลี่ยนพร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษำและตรวจสภำพ
ทุกเดือน 4) ป้ำยทำงออกหนีไฟใช้แบบมีไฟ ซึ่งไม่ใช้ป้ำยแสงสะท้อนทำให้หำกเกิดเหตุจะเห็นได้
ชัดเจน 5) พบพื้นที่ที่ต้องควบคุมไฟฟ้ำทุกชั้น
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ 1) ควำมเข้มของแสงสว่ำงในพื้นที่นั่งอ่ำน
และระหว่ำงชั้นหนังสืออยู่ในระดับที่ได้มำตรฐำนคือ 500-800 ลักซ์ ต้องปรับปรุงพื้นที่ระหว่ำงบันได
บำงชั้นที่แสงสว่ำงต่ำกว่ำมำตรฐำนเล็กน้อย 2) พบพื้นทีป่ ฏิบัติงำนอยู่พื้นที่อับอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. ด้ำนอำชีวอนำมัยได้ดำเนินกำรขอควำมร่วมมือจำกศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มำติดตั้งกำรใช้เครื่องมือกระตุกหัวใจ AED หำกเกิดกรณีฉุกเฉิน

2. จัดบรรยำยให้ควำมรู้พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่อง กำรใช้เครื่องมือ
กระตุกหัวใจ AED และกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน (CPR) โดยศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

ภำพที่ 10 เครื่องกระตุกหัวใจ

ภำพที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรทำ CPR

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ (เช่น ปลั๊กไฟ หม้อต้มน้ำ เตำไมโครเวพ) ให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน และตระหนักถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน จะมีควำมเสี่ยงอันตรำย
จำเป็นต้องให้ควำมรู้เรื่องดังกล่ำวแก่บุคลำกร
4. เพิ่มกล้องวงจรปิดภำยในอำคำรกว่ำ 100 ตัว
5. พื้นที่ต่ำงระดับมีกำรจัดทำสัญลักษณ์เตือน
6. เพดำนต่ำงระดับจัดทำสัญลักษณ์เตือน พร้อมเตรียมหมวกนิรภัยสำหรับกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่ดังกล่ำว

ภำพที่ 12 สัญลักษณ์แสดงเพดำนต่ำงระดับพร้อมหมวกนิรภัย
ผลกำรดำเนินงำนในระยะที่ 2 เป็นกำรต่อยอดจำกที่ระยะที่ 1 คือกำรพยำยำมหำโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยงใด ๆ (จุดอ่อน) ที่ส่งผลต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร ให้ลดน้อยที่สุด ซึ่งระยะนี้ยัง
เป็นกำรปรับ ปรุ ง และดำเนิ น งำนโดยคณะกรรมกำร ซึ่งเป็นกำรดำเนิน กำรแบบค่ อยเป็นค่ อยไป
เช่น กำรปรับปรุงป้ำยสั ญลั ก ษณ์ต่ ำง ๆ กำรติดตั้ งเครื่อ ง AED ตลอดจนกำรตรวจควำมพร้อ ม
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น อันเป็นกำรดำเนินงำนแบบให้ซึมซับ สร้ำงนิสัย จนเกิดควำมเคยชิน
ทั้งต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร ซึ่งสำมำรถสรุปกำรดำเนินงำนในระยะนี้ ได้ดังภำพ

ภำพที่ 13 กำรดำเนินงำนระยะที่ 2 แสวงหำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ผลการศึกษาการดาเนินงาน
เพื่อได้ทรำบผลของกำรดำเนินงำนให้ชัดเจนขึ้น จึงได้ทำแบบสำรวจควำมคิดเป็นทั้ง
บุคลำกรและผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำน อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรเตรียมกำรในระยะต่อไป
โดยทำกำรสำรวจควำมคิดบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยใช้แบบสำรวจควำมคิดเห็น แบ่งออกเป็น
3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำค่ำ
(Rating scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49) เห็นด้วย (ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49)
ปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 1.50 -2.49) และควรปรับปรุง (ค่ำเฉลี่ย 1.50) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/
ควำมคิดเห็น ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำม จำนวน 400 ชุด ในช่วง 1 ก.ย.-30 ก.ย. ได้รับ
แบบสอบถำมคืน 393 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อย
ละ และค่ำเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์สำหรับวินโดวส์ (SPSS for
windows) ผลที่ได้ ดังนี้ (ในบทควำมนี้จะแสดงผลเฉพำะค่ำเฉลี่ย)
ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ลิฟต์โดยสำรสะอำดถูกสุขอนำมัย
มำกที่สุด คือมีค่ำเฉลี่ยที่ 3.28 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบลิฟต์โดยสำรมีควำมปลอดภัย
มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.23 อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะลิฟต์เป็นสิ่งที่ใช้ประจำและเห็นได้ชัด
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ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ป้ำยบอกทำงหนีไฟเห็นได้
ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.35 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบกล้องวงจรปิดทำให้
เชื่อมั่นในควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
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ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ บุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ แสงสว่ำงใน
อำคำรพอเหมำะกับกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือ
บรรยำกำศโดยรวมภำยในอำคำรเหมำะกับกำรทำงำน มีค่ำเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับเห็นด้วย
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จำกกำรดำเนินงำนทั้งสองระยะ เป็นกำรดำเนินงำนจำกควำมห่วงใยขององค์กรผ่ำน
คณะกรรมกำรอำชีวอนำมัย ซึ่งจำกผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกรและผู้รับบริกำรจะเห็นได้ว่ำ
ทั้งสองกลุ่มสำมำรถรับรู้และสัมผัสได้จำกสิ่งที่ใกล้ตัว ใช้ประจำและเห็นได้ชัด เช่น ลิฟต์โดยสำร
ป้ำยบอกทำงหนีไฟ แสงสว่ำงที่พอเหมำะ และสภำพบรรยำกำศโดยรวมที่เหมำะสม แต่สิ่งสำคัญ
ที่ไม่ควรมองข้ำมคือ พบว่ำมีกำรบำดเจ็บเล็กน้อย และมีภำวะของโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน ซึ่งทำให้
พิจำรณำ ได้ว่ำระยะต่อไป จะต้องเน้นกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้และควำมตระหนัก ถึงอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย บุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงดูแลตนเอง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโชน์
สรุปผล อภิปรายผล
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตห้องสมุดจะมิใช่เป็นเพียงแหล่งรวบรวมควำมรู้เพื่อ
ตอบสนองต่อ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรชุมชน และบำรุงศิลปวัฒนธรรมเท่ำนั้น หำกแต่
ยังเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดควำมรู้ใหม่ๆ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทำให้
บุคลำกรและผู้รับบริกำรจะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกิจกรรมภำยในห้องสมุดมำกขึ้น ประกอบกับ
พฤติกรรมของผู้รับบริกำรในปัจจุบัน ที่แสวงหำพื้นที่ที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสมกับกำรทำงำนทั้งใน
เวลำกลำงวันและกลำงคืน ซึ่งพื้นที่เหล่ำนั้นจะต้องเชื่อมั่นได้ว่ำมีควำมปลอดภัยสูงทั้งต่อสุขภำพและ
ทรัพย์สิน ห้องสมุดในฐำนะผู้ให้บริกำรทั้งควำมรู้และพื้นที่กำรทำงำน จึงต้องตระหนักและให้
ควำมสำคัญต่ออำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรดำเนินงำนโดยใช้หลัก PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อครบตำมวงจร จะส่งแรงส่งต่อยอดขั้นตอน
กำรพัฒนำและปรับปรุงได้เป็นระยะ ๆ และสำมำรถวำงแผนกำหนดทิศทำงในปีต่อ ๆ ไป ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอันส่งผลให้ทั้งผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมในอำคำร
มหำธีรรำชำนุสรณ์ได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศ
ที่เอื้ออำนวยต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังแผนภำพ

ผลที่ได้จากการดาเนินงานและการนาไปใช้ประโยชน์
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนเพื่อให้ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรสำมำรถดำเนินกิจกรรมใด ๆ ได้อย่ำงมีควำมเชื่อมั่น
เกิดรอยยิ้ม อันส่งผลถึงประสิทธิภำพกำรทำงำน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่อไป
ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนและบริกำรที่ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงได้รับเกินควำมหวัง
อันสะท้อนถึงคุณภำพบริกำรที่แท้จริง
2. ผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศที่เอื้ออำนวย ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยทั้งต่อตนเองและทรัพย์แก่บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำร
4. ทำให้ได้มีกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเสี่ยงต่ออันตรำยภำยในอำคำร
5. อำคำรมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมส่งเสริมสุขภำวะในกำรทำงำน
6. ได้รับทรำบถึงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินกิจกรรมภำยในอำคำร
7. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ต่อไป
8. เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น ๆ ในกำรนำไปดำเนินงำนเพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรบริกำรยิ่งขึ้น
9. เป็นกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนอัน
นำไปสู่มำตรฐำนห้องสมุดระดับสำกล
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บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นาแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) ซึ่งเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ลักษณะเดียวกับเฟซบุ๊กเพจ มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการห้องสมุด ด้วยคุณสมบัติ
ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้แบบกลุ่มและเฉพาะเจาะจง ไลน์แอดจึงถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ห้องสมุด
ได้เก็บรวบรวมข้อคาถามและนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม TABLEAU พบว่าคาถามที่ถามบ่อย
(ร้อยละ 78.8) คือคาถามเกี่ยวกับที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการ
ส่งคาถามผ่านไลน์แอดมากที่สุดคือ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ด้านระยะเวลาการตอบกลับ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา การตอบกลับอยู่ที่ 0-5 นาที ซึ่งจากผลการศึกษานี้
ห้องสมุดสามารถนาข้อมูลมากาหนดแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บริการเพื่อให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการตลอดจนการออกแบบและพัฒนาบริการผ่านไลน์แอด
ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คาสาคัญ:
สื่อสังคมออนไลน์, การสื่อสารและประชาสัมพันธ์, แอปพลิเคชันไลน์, ไลน์แอด,
ห้องสมุดทุกที่ ทุกเวลา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
Thammasat University Library implemented Line @ application, a social
media similar to Facebook page, into its services. With the features that can reach
users individually and in groups, this application was used as a tool for
communication and public relations of the library. The data calculated through
TABLEAU program suggested that most popular enquiries (78.8%) from the library

users were concerning the locations of information resources in the library.
The enquiries were usually submitted around 12.00 am and 4.00 pm. The response
times of the librarian were within 0 to 5 minutes. The results of this study can be
used to redefine communication plans and public relations services of the library,
as well as to effectively design and develop its services given through Line@ to meet
the needs of the library users and other related stakeholders.

Keywords:
Social Media, Communication and Public Relations, Line Application, Line@,
Library Anywhere Anytimes, Thammasat University Library
บทนา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก มีภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สร้างเครื่องมือช่วย
การค้นคว้า สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งนาพาองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งยังสนับสนุนต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่าด้วย การสร้างผู้นา
ด้วยการศึกษาและการวิจัยระดับโลก (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)
จากบริบทความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ
ห้องสมุดอย่างมากในแง่ของการปรับรูปแบบบริการให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้รับบริการ
ที่มีแนวโน้มใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart devices) ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ไม่ว่า
จะเป็นบริการสืบค้น จองหนังสือ ยืมต่อ รวมถึงบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่กลายเป็นช่องทางหลักในการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560
ที่พบว่าจานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของห้องสมุดในการเปลี่ยนบทบาท
จาก Library as place มาเป็น Library as platform เนื่องจากการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบ
ดั้งเดิม (Traditional library services) ได้แก่ บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า บริการแนะนา
หนังสือใหม่ บริการคู่มือช่วยการสืบค้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านโปสเตอร์ตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหมือนอย่างเดิม สื่อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นเครื่องมือ
ที่ทรงพลังที่ได้รับความนิยมสาหรับห้องสมุด ในการนามาสนับสนุนให้บรรณารักษ์สามารถเข้าถึง
สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ สร้างความผูกพัน (Carr & Hayes, 2015) และร่วมส่งต่อคุณค่า
ของสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน (Shared economy)

ในส่วนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นาผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ด้านประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุด
ในลาดับที่ 3 ได้แก่ Line (ร้อยละ 95.8) รองจาก Facebook (ร้อยละ 96.6) และ YouTube (ร้อยละ
97.1) (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) มาประยุกต์ใช้กับการบริการห้องสมุด
แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@ application) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสาหรับ
การสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
ลักษณะการใช้งานคล้ายเฟซบุ๊กเพจ ห้องสมุดสร้างชื่อบัญชีเพื่อประชาสัมพันธ์บริการและข่าวสาร
ต่าง ๆ และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันไลน์แอดที่ไม่ว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดจะอยู่ที่ไหน
หรือทาอะไร เพียงแค่กดติดตามบัญชีของห้องสมุด ก็สามารถทราบข่าวสารและบริการต่าง ๆ ได้ทันที
(Thaipradit & Treeratanaporn, 2016)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนาแอปพลิเคชันไลน์แอดมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการห้องสมุด
2. เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์แอด
3. เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แนวคิด
ไลน์แอด (Line@) เป็นเว็บประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking)
พัฒนาขึ้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม สินค้าและบริการขององค์กร เข้าถึงผู้ติดตาม
(Follow) บัญชีขององค์กรได้ทันที การที่ห้องสมุดพิจารณานาไลน์แอดมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
บริการ เกิดจากการประเมินสมรรถนะของแอปพลิเคชันว่าสามารถตอบโจทย์การให้บริการห้องสมุด
ยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการอย่างเฉพาะเจาะจง ทันเวลา อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการดาเนินกระบวนงาน เนื่องจาก
1. การส่งข้อความ (Broadcast) ในแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงผู้รับบริการทุกคนที่ติดตาม
บัญชีของห้องสมุด
2. สามารถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติได้ โดยกาหนดคีย์เวิร์ดของคาถามไว้ สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้รับบริการห้องสมุดที่ต้องการการตอบกลับในทันที ส่วนผู้ให้บริการก็ไม่ต้องตอบคาถาม
เดิมซ้า ๆ
3. ตั้งเวลาส่งข้อความได้ ผู้ให้บริการมีความคล่องตัวในการสื่อสารตามเวลาที่ต้องการได้
4. ไลน์แอดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูง
การดาเนินการ
1. ติดตั้งโปรแกรม LINE@ บนอุปกรณ์บริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
2. กาหนดเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
3. กาหนดแนวทางในการให้บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า

4. ประชาสัมพันธ์บริการ LINE@ ให้ผู้ใช้กดติดตาม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้าย เว็บไซต์
อีเมล์ และ Facebook

ภาพที่ 1 ป้ายข้อความประชาสัมพันธ์บริการ
การใช้งาน LINE@ กับการบริการของห้องสมุด
1. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าคาตอบ
ที่ต้องการและชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้นักศึกษาเข้าถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามได้โดยส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างคาถาม

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการของห้องสมุด ได้แก่ การแนะนาหนังสือใหม่ การแจ้ง
เวลาเปิดปิดบริการ การแจ้งตารางกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ แนะนาฐานข้อมูลและบริการใหม่
ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถส่งข้อมูลได้ในลักษณะของรูปภาพ ข้อความ และวิดีโอ โดยข้อมูล
ที่ประชาสัมพันธ์จะถูกส่งถึงผู้ที่ติดตามบัญชีของห้องสมุดทุกคนในการส่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งเวลาในการส่งข้อความและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตามเพศและช่วงอายุ
ได้
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล (Broadcast)
1) เมื่อเข้าสู่ Line@ แล้วให้ไปกดที่ปุ่ม Manage
2) กดที่ปุ่ม Broadcast เพื่อเข้าไปใช้งาน
3) กดที่ปุ่ม + เขียนข้อความใหม่ (Create new message)
4) จากนั้นกดที่ปุ่ม แก้ไขข้อความ (Edit message)
5) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ใส่เป็นข้อความหรือรูปภาพ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม
ส่ง (โดยการส่งแต่ละครั้ง ส่งได้ไม่เกิน 3 รายการ)
6) เมื่อได้ข้อความที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม เสร็จ (Done) (ด้านขวาบน)
7) ขั้นตอนนี้ ข้อความ Broadcasts ยังไม่ถูกส่งออก สามารถตั้งค่าเพิ่มเติม คือ
- ตั้งเวลาส่งข้อความ สามารถตั้งเวลา ในการส่งข้อความได้ โดยกาหนดเป็นวันเวลา
ที่ต้องการให้ส่งข้อความ
- โพส (Post to home) หากกาหนดสีเขียว เมื่อ Broadcasts ออกไป จะทาการ
โพสข้อความบน Timeline แต่สามารถทาได้ในกรณีที่ทาการ ส่งข้อความเพียง 1 ข้อความเท่านั้น
8) เมื่อกาหนดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งข้อความ (Submit)
3. บริการนาส่ง-รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
จัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการนาส่งและรับคืนทรัพยาการสารสนเทศแก่คณาจารย์
และนักวิจัยสังกัดคณะที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยส่งข้อความแจ้งข้อมูล
หนังสือที่ต้องการ วันที่ เวลาและสถานที่ในการจัดส่ง ผ่านช่องทางไลน์แอด จากนั้นเจ้าหน้าที่
จะดาเนินการยืมทรัพยากรสารสนเทศและนาส่งตามที่ร้องขอ
ผลการดาเนินงาน
จากการนาโปรแกรมไลน์แอดมาประยุกต์ใช้กับงานบริการห้องสมุด และนาผล
การดาเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม TABLEAU
พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ภาพที่ 3 จานวนผู้ติดตามในแต่ละห้องสมุด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)

ภาพที่ 4 ผลการดาเนินงานการใช้แอปพลิเคชันไลน์แอดของหอสมุด ฯ
1. ประเภทของคาถามที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรก
ลาดับที่ 1 คาถามอื่น ๆ (Others) ร้อยละ 35.8% คือ คาถามที่พบความถี่จานวนน้อยครั้ง
ไม่สามารถระบุกลุ่มของคาถามได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การบริจาคหนังสือ การลงทะเบียนกิจกรรม
การปฐมนิเทศห้องสมุด สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น ลาดับที่ 2
ที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศ (Resources location) 28.11% ลาดับที่ 3 การช่วยค้นคว้า
(Reference service) 17.16% ลาดับที่ 4 เวลาเปิด-ปิดบริการ (Library hours) 9.47% ลาดับที่ 5
บริการยืม-คืน (Circulation service) 5.62%

ภาพที่ 5 ประเภทของคาถามที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด
2. ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด
ลาดับที่ 1 เวลา 12.00 น. คิดเป็น 12.72% ลาดับที่ 2 เวลา 13.00 น. คิดเป็น 12.13%
และ ลาดับที่ 3 เวลา 11.00 น. และ 16.00 น. คิดเป็น 10.36% ตามลาดับ

ภาพที่ 6 ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด

โดยแต่ละช่วงเวลา สามารถแบ่งประเภทของคาถาม ได้ดังนี้
ช่วงเวลา
เวลา 12.00 น.
(12.72%)

เวลา 13.00 น.
(12.13%)

เวลา 11.00 น.
(10.36%)
เวลา 16.00 น.
(10.36%)

ประเภทของคาถาม
ที่ตั้งของทรัพยากร
การช่วยค้นคว้า
คาถามอื่น ๆ
เวลาเปิด-ปิดบริการ
บริการสนับสนุนการวิจัย
บริการยืม-คืน
คาถามอื่น ๆ
ที่ตั้งของทรัพยากร
การช่วยค้นคว้า
บริการยืม-คืน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน
คาถามอื่น ๆ
ที่ตั้งของทรัพยากร
การช่วยค้นคว้า
เวลาเปิด-ปิดบริการ
บริการสนับสนุนการวิจัย
ที่ตั้งของทรัพยากร
การช่วยค้นคว้า
คาถามอื่น ๆ
เวลาเปิด-ปิดบริการ
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน

จานวนคาถาม (%)
5.33
2.37
2.37
1.18
0.89
0.59
4.14
3.85
2.07
1.18
0.59
0.30
4.44
2.96
2.07
0.59
0.30
3.55
2.96
2.96
0.59
0.30

จากตาราง จะเห็นได้ว่า คาถามที่ถามบ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด
คือ ที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศ การช่วยค้นคว้า และคาถามอื่น ๆ
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับผู้ใช้บริการ
เมื่อมีผู้ใช้บริการสอบถามผ่านทางไลน์แอด โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 0-5 นาที
ในการตอบกลับ คิดเป็น 72.78% ระยะเวลา 10-60 นาที คิดเป็น 13.61% ระยะเวลามากกว่า 60
นาที คิดเป็น 7.99%

ภาพที่ 7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับผู้ใช้บริการ

การสารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการผ่านไลน์แอด
หลังจากที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนาไลน์แอดมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป โดยผลสารวจความพึงพอใจมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการไลน์แอดของห้องสมุด 5 แห่ง
ได้แก่ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, หอสมุดปรีดี พนมยงค์, ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดนงเยาว์
ชัยเสรี และห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) = 4.46 ด้านผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ให้การช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) = 4.42 และ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) = 4.49
สรุปผล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การอภิปรายผล
1. จานวนผู้ติดตาม
จากจานวนผู้ติดตาม Line@ ของห้องสมุดต่าง ๆ พบว่า จานวนผู้ติดตามบัญชีไลน์แอด
ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มากที่สุด โดยคาดว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการหลักของหอสมุดป๋วย และสอดคล้องกับผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เจนเนอเรชั่น Y (Gen Y) ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560) ที่พบว่าบุคคล
ช่วงอายุ 17-37 ปี เป็นกลุ่มที่มีความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Line มากที่สุด
(ร้อยละ 97.9) ตามมาด้วย เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 97.8)
2. ประเภทของคาถาม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าคาถามเกี่ยวกับที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศเป็นคาถาม
ที่พบบ่อย (ร้อยละ 28.11) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนผังและป้ายบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ชัดเจน
เพียงพอสาหรับการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ สอดคล้องกับผลการสารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561 พบว่าผู้ใช้บริการประสบปัญหาในเรื่องของป้ายบอกทิศทาง
แผนผังทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดไม่ชัดเจน (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)
นอกจากนี้ คาถามในกลุ่มอื่น ๆ สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับวิธีการสื่อสารกับผู้ใช้ตาม
ช่วงเวลาที่จาเป็น เช่น คาถามเกี่ยวกับการชาระค่าปรับ เมื่อดูจากช่วงเวลาร่วมด้วยแล้ว พบว่าสาเหตุ
ที่ผู้ใช้ส่งคาถามเข้ามามาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างใกล้สิ้นสุดภาคเรียนที่นักศึกษาจะแจ้งจบการศึกษา
ในส่วนนี้การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการชาระค่าปรับ อาจยังไม่ทั่วถึง จึงต้องมาปรับวิธีการสื่อสาร
และอธิบายให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบต่อไป
3. ช่วงเวลาที่ถาม
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้สอบถามข้อมูล คือเวลา
12.00 น. และเวลา 16.00 น. ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ (นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี) ว่างเว้นจากการเข้าชั้นเรียน จึงมีเวลาสาหรับการค้นคว้าข้อมูลและสอบถามบริการกับ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยจากข้อมูลนี้ ห้องสมุดสามารถนามากาหนดแนวทางการให้บริการโดยการเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบกลับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งใช้ระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลา
สาหรับการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ เพื่อมิให้ข้อความที่ส่งนั้น
รบกวนเวลาในชั้นเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้อาจใช้เป็นแนวทางในการกาหนดช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อีกด้วย
4. เวลาที่ใช้ในการตอบกลับ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.78) ใช้เวลา
ในการตอบกลับผู้ใช้ อยู่ที่ 0-5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบริการที่ห้องสมุดกาหนด
ระยะเวลาในการตอบกลับอยู่ที่ภายในไม่เกิน 30 นาทีหลังจากได้รับข้อคาถามจากผู้รับบริการ โดย
เมื่อพิจารณาจากคาถามที่ใช้เวลาในการตอบกลับในระยะเวลา 10-60 นาที และมากกว่า 60 นาที
มักจะเป็นคาถามที่ผู้ใช้ถามในช่วงนอกเวลาราชการ เช่น เวลา 6.00-7.00 น. หรือเป็นคาถามเฉพาะ
ด้านที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางคนอาจไม่ทราบข้อมูล จึงทาให้ตอบคาถามช้ากว่าเกณฑ์เวลาที่กาหนด
ทั้งนี้จานวนบุคลากรที่รับผิดชอบไลน์แอดของแต่ละห้องสมุดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ใน
การตอบกลับ ซึ่งห้องสมุดที่มีการตอบกลับได้เร็วที่สุดคือ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องจากมีจานวน
ผู้ให้บริการไลน์แอด 16 คน
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. ห้องสมุดมีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
2. มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมในการให้บริการห้องสมุด สนับสนุนภาพลักษณ์
ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่ บริการทุกที่ ทุกเวลา
3. สามารถส่งข้อมูลแบบรอดคาสตร์ข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน โดยผู้ใช้สามารถเห็นข้อความได้
รวดเร็วกว่าการส่งแบบอีเมล
4. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีการทางานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนทักษะในการตอบ
คาถาม
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือให้ข้อแนะนาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาข้อคาถามมาวิเคราะห์ความถี่ของคาที่พบบ่อย (Word analytics) และ
สร้างระบบตอบกลับอัตโนมัติให้กับคาถามเหล่านั้น เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อความ
ตอบกลับของเจ้าหน้าที่
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการไลน์แอดของ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการต่อไป
3. Line@ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดตามเฉพาะในด้านเพศและอายุ ทาให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและสถานะส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรมี
การหาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจจานวนหนังสือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบ
การวิเคราะห์เนื้อหาจะใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลจากการศึกษา พบว่าหอสมุด ฯ
มีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์จานวน 119,858 เล่ม ครอบคลุม 6 สาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอน ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือที่มีกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
จานวนหนังสือของห้องสมุดกับจานวนนักศึกษา ก็พบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้ง 6 สาขาวิชา
ด้วยเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์จานวนหนังสือโดยใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีจานวนหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตามลาดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีจานวนหนังสือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
12 จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน พบว่า จานวนหนังสือ
วิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น 1.91 เล่ม/ คน
และสัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/ คน ซึง่ ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสามารถขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป

คาสาคัญ:
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, ความเพียงพอ, วิศวกรรมศาสตร์, หอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
The Information Resources Management Division of the Thammasat
University (TU) Library studied the library’s engineering book collection. Goals
were to identify books relevant to bachelor’s degree in engineering studies
and compare the quantity of engineering books with the Standard for Libraries
in Higher Education (SLHE) set by Thailand’s Ministry of University Affairs (2001)
by call number analysis.
Results were that 119,858 books in the collection were relevant
to bachelor’s degree in engineering studies. They comprised electrical, civil,
computer, chemical, mechanical, and industrial engineering. Their number exceeded
the SLHE. In all six fields of study, the TU Library owned more than the 15 books
per student recommended as standard guideline. They also exceeded the
recommended level of 100 books per lecturer in all fields of engineering.
Most represented were electrical engineering (19% of subject collection),
while chemical engineering was least represented (12%). In terms of basic engineering
textbook sufficiency, there were 1.91 basic textbooks per student. By contrast,
there were 37.87 basic textbooks per lecturer, or less than the standard.
These findings may be used to help allocate funds for acquiring textbooks
on engineering, as well as being expanded to analyze library collections in other
subjects.
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บทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดาเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียน
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2533-2534 (2 ปีสุดท้ายของแผน) เพื่อให้มีส่วนในการผลิตวิศวกรสาขาต่าง ๆ
ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกาหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เป็น
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ครอบคลุม 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กาลังอยู่ระหว่าง
การศึกษาจานวน 2,298 คน และมีบุคลากรในตาแหน่งอาจารย์จานวน 116 คน
จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่ง
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพัฒนาต่อสังคมและโลก ซึง่ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงาน
สาคัญที่ผลิตผลงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.60
ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยบริการของมหาวิทยาลัย
ที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ยังไม่เคยทาการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือในสาขาใด ๆ อย่างเป็นทางการ แต่จากการศึกษารายงาน
การใช้งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าหอสมุด ฯ ใช้งบประมาณ
เพื่อการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด (9.9 ล้านบาท/ 7 ฐาน)
รองลงมาคือ กลุ่มสาขาสหวิทยาการ (6.5 ล้านบาท/ 6 ฐาน) ในขณะที่บอกรับฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 ฐาน ด้วยค่าบอกรับประมาณ 1.9 ล้านบาท
ถึงแม้หอสมุด ฯ จะไม่มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นลาดับต้น ๆ ของการจัดหา แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลับเป็นคณะที่สามารถผลิตผลงานวิชาการได้มากที่สุดในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหอสมุด ฯ
จึงมีความสนใจทาการศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันของหนังสือในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสารวจ
จานวนหนังสือและเปรียบเทียบจานวนหนังสือกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยคาดว่าโมเดลการศึกษานี้
จะสามารถขยายผลไปยังการศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต
นิยาม
1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยห้องสมุดสาขาทั้งสิ้น 11 แห่ง
ครอบคลุมศูนย์การศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการท่าพระจันทร์ ศูนย์บริการรังสิต และศูนย์บริการ
ภูมิภาคและเครือข่าย
2. หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วยวิชาเฉพาะพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้าน สาหรับบทความนี้ ดาเนินการวิเคราะห์เฉพาะ
หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์จัดหาโดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ความเพียงพอ หมายถึง เท่าที่กะไว้หรือเท่าที่ต้องการ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา,
2554) สาหรับบทความนี้ ความเพียงพอคือการเปรียบเทียบจานวนหนังสือกับมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

4. การวิเคราะห์คอลเล็กชันทรัพยากรสารสนเทศ (Collection analysis) หมายถึง
การพิจารณาถึงแนวโน้มความมุ่งเน้นทิศทางเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557) รวมถึงจานวนของทรัพยากรสารสนเทศเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจจานวนหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์ของห้องสมุด
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์ของห้องสมุด
กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่ (Call number) ได้มีการศึกษาโมเดล
การวิเคราะห์จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประภาพันธ์ พลายจันทร์ และอรพรรณ
การคนซื่อ, 2558) โดยมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
(สาหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 56-ปัจจุบัน)
2. จานวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/ 2560
และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. รายการหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Koha-TUDB) ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
4. มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ตอนที่ 4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ 4.3 ซึ่งได้กาหนดสูตรสาหรับคานวณจานวนทรัพยากรสารสนเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
ดังนี้
จานวนหนังสือ/ นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
จานวนหนังสือ/ อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
3,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
6,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
6,000 เล่ม สาหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
25,000 เล่ม สาหรับปริญญาเอก
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้สัดส่วนจานวนหนังสือ/ นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน และจานวน
หนังสือ/ อาจารย์ 100 เล่ม/1 คน และหนังสือเฉพาะสาขาวิชา 500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี

5. ดาเนินการวิเคราะห์จานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เลขหมู่หนังสือ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) ซึง่ มีขั้นตอนและ
สูตรการคานวณดังนี้
สูตรการคานวณ
1. สูตรการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษา
จานวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา
จานวนนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชา
2. สูตรการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่ออาจารย์
จานวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา
จานวนอาจารย์เฉพาะสาขาวิชา
ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่
ลาดับขั้นตอน
การวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่
1
กาหนดเลขหมู่เกี่ยวข้องจาแนกตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน
จากหลักสูตรการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา
2
จัดทาข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ด้วยโปรแกรม MS Excel
3
Export ข้อมูลรายการหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Koha-TUDB) โดยดึงข้อมูลตามกลุ่มเลขหมู่ที่กาหนด
4
จัดเรียงลาดับข้อมูลเลขหมู่ในโปรแกรม MS Excel และนับจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้อง
5
นาจานวนเล่มหนังสือทีไ่ ด้จากข้อ 4 ไปคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษา
และอาจารย์
6
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการคานวณกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2544
7
สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์

6. สรุปผลการดาเนินงานการวิเคราะห์จานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดหาหนังสือของห้องสมุด และเป็นข้อมูลนาเสนอคณะผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อไป

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการสารวจจานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ฉบับพิมพ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เลขหมู่หนังสือ
มีผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการคานวณหาสัดส่วน
ของหนังสือต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

รวม

วิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือตามสูตรการคานวณ
เลขหมู่ จานวนเล่ม
สัดส่วนหนังสือ
สัดส่วนหนังสือ
หนังสือ
ต่อนักศึกษาระดับ
ต่ออาจารย์
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน 15 เล่ม/1 คน
100 เล่ม/ 1 คน
HC
21 8,859 = 21.14 เล่ม/ คน 8,859 = 369.13 เล่ม/ คน
24
K-KPT
1,118 419
PN
340
QA-QH
2,636
T-TS
4,740 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
VM
4
8,859

HC-HG
K-KPT
วิศวกรรมอุตสาหการ PN
QA - QD
T-TS
รวม
HC
K-KPT
PN
QA-QD
T-TS

วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

687 9,536 = 24.51 เล่ม/ คน 9,536 = 529.78 เล่ม/ คน
18
1,200 389
340
2,550
4,759 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
9,536
21 11,116 = 33.58 เล่ม/ คน 11,116 = 326.94 เล่ม/ คน
34
1,118 331
340
3,141
(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
6,496 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
11,116

ตารางที่ 2 (ต่อ)
สาขาวิชา

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

วิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือตามสูตรการคานวณ
เลขหมู่ จานวนเล่ม
สัดส่วนหนังสือ
สัดส่วนหนังสือต่ออาจารย์
หนังสือ
ต่อนักศึกษาระดับ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์
100 เล่ม/1 คน
มาตรฐาน 15 เล่ม/ 1 คน
HC
21 9,691 = 51.55 เล่ม/ คน 9,691 = 285.03 เล่ม/ คน
34
K-KPT
1,118 188
PN
340
Q-QD
3,557
T-TK
4,621 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
9,691
GB
HC-HE
K-KPT

วิศวกรรมโยธา

NA
PN
QA-QD
T-TR
รวม

วิศวกรรมเคมี
รวม

HC-HD
K-KPT
PN
QA-QD
T-TS
7,103

235 10,699 = 16.72 เล่ม/ คน 10,699 = 509.48 เล่ม/ คน
21
378 640
1,182
113
340
2,527
5,924
10,699

(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

36 11,116 = 33.58 เล่ม/ คน 11,116 = 326.94 เล่ม/ คน
34
1,200 331
340
2,486
(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
3,041 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์
วิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เลขหมู่หนังสือ จานวนเล่ม
สัดส่วนหนังสือต่อนักศึกษาระดับ
สัดส่วนหนังสือต่ออาจารย์
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
15 เล่ม/ 1 คน
100 เล่ม/ 1 คน
HC
21 4,393 = 1.91 เล่ม/ คน
4,393 = 37.87 เล่ม/ คน
116
K-KPT
1,118 2,298
PN
340
QA-QD
1,357
(ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
T-TJ
1,557 (ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
รวม
4,393

ผลจากการศึกษาพบว่า หอสมุด ฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 119,858 เล่ม ครอบคลุม 6 สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนประกอบด้วย สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือ
ที่มี กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจานวน
หนังสือของห้องสมุดกับจานวนนักศึกษา พบว่ามีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ มีทั้งหมด
6 สาขาวิชาด้วยเช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์จานวนหนังสือโดยใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ามีจานวนหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตามลาดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีจานวนหนังสือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12
นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน
พบว่า จานวนหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น
1.91 เล่ม/คน และสัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/ คน ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานฯ
อภิปรายผล
เมือ่ เปรียบเทียบจานวนหนังสือที่มีกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
เป็นเพราะหอสมุด ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจานวนมากจากมหาวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรงบประมาณค่าบารุงห้องสมุดของนักศึกษา คืนให้แก่หอสมุด ฯ เพื่อใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้รับค่าบารุง ฯ คิดเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท
จึงทาให้หอสมุด ฯ จัดซื้อหนังสือได้จานวนมาก และมีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ

เมื่อวิเคราะห์ด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน พบว่า จานวนหนังสือ
วิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น 1.91 เล่ม/ คน และ
สัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/คน ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
อาจเป็นเพราะหอสมุด ฯ ไม่ได้ดาเนินการจัดหาหนังสือตามแนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ์ (Printed materials) (พ.ศ. 2556-2560) กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นหนังสือ
Reading list ของสาขาวิชาต่าง ๆ หรือเป็นตาราหลักในหลายสาขาที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นหนังสือ
ทีม่ ีความต้องการใช้สูง สามารถจัดหาฉบับซ้าได้ แต่รายชื่อหนังสือที่ทาการศึกษาวิเคราะห์
มีหนังสือฉบับซ้าเป็นจานวนที่น้อย หอสมุด ฯ จึงควรจัดหาหนังสือให้ครบถ้วนเพื่อให้มีหนังสือ
ให้บริการอย่างเพียงพอ
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้ศึกษาอ้างอิงเกณฑ์จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จากมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่มดี ้วยมาตรฐาน
ฉบับดังกล่าวถูกจัดทาและปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี หากเปรียบเทียบกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคม พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนทิศทางการผลิต
และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
มาตรฐานดังกล่าวควรได้รับการยกร่างด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยใน
การยกระดับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้สามารถทัดเทียมกับห้องสมุดต่าง ๆ ในระดับ
นานาประเทศได้ดียิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือ
เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาและอาจารย์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์
2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
2.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมที่มีจานวนน้อยหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
2.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถนาไปใช้ในการสารวจหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ที่มีสถิติการใช้น้อย หรือเนื้อหาไม่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการใช้ หรือพิจารณาจาหน่ายออก
2.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสามารถขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป
2.4 ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าหนังสืออย่างเหมาะสมต่อไป

ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์
เฉพาะหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หนังสือของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนังสือของห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT Library)
ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ทราบจานวนหนังสือ
เฉพาะสาขาวิชาที่มีทั้งหมด นอกจากนี้ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้
การวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือมีความครอบคลุมในทุกสาขาวิชา อีกทั้งงานวิจัยต่อเนื่อง
ควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงคุณภาพต่อไป เช่น พฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อห้องสมุด หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็นต้น
รายการอ้างอิง
ทบวงมหาวิทยาลัย สานักมาตรฐานอุดมศึกษา. (2544). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: สานักมาตรฐานอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย.
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้นภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ในสังคมโลก
ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อ
การติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และกับ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดตั้งมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน (Puey's corner for SouthEast Asia and ASEAN) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 เพื่อรวบรวมและจัดแบ่งทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้รูปแบบภูมิภาคศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก โดยในปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่อ
อุษาคเนย์และอาเซียนกว่า 1,467 รายการ

คาสาคัญ:
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ, เอเชียตะวันออกเชียงใต้, ภูมิภาคศึกษา

Abstract
At present, Southeast Asia are changing fast and furious in political,
economic, social, and cultural and we likely need to create network relationships in
our region to compete with other regions in the world. Therefore, knowledges about
Southeast Asia and ASEAN organizations are essential factor to contact and build a
good network between Thailand and other countries in Southeast Asia region and
international. With the awareness and the importance, Thammasat University Library
established Puey's corner for South-East Asia and ASEAN in 2013 for gathering and
organizing information of Southeast Asia separated by the area studies for interested

people can research comfortably. Currently there are information resources about
Southeast Asia more than 1,467 records in Puey's corner for South-East Asia.

Keyword:
Book Arrangement, South-East Asia, Area Studies
บทนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) หรือ อุษาคเนย์ เป็นดินแดนเก่าแก่ของมนุษย์
ที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมมานาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ เป็น
ดินแดนที่อยู่ระหว่างอู่อารยธรรมเก่าแก่ของโลกตะวันออก คือ จีนและอินเดีย ทั้งยังเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์สาคัญระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นจุดเชื่อมต่อของเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และชาย
ขอบรอบมหาสมุทรแปซิฟิก จวบจบปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมกลุ่มเป็นองค์กรอาเซียน
ซึ่งกลายเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้น
ภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ในสังคมโลก ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และประเทศต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
(โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์, 2556)
ในปี พ.ศ. 2556 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งมุมป๋วย
เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน (Puey's corner for South-East Asia and ASEAN) เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการประวัิของศาสตราจารย์
ติ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะที่เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการพัฒนาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด ทั้งยังได้แสดงทัศนะผ่านบทความชื่อ “ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับ ค.ศ. 1980” และเป็นเจ้าของบทความชิ้นสาคัญที่รู้จักกันดีในชื่อ “จาก
ครรภ์มารดาถึง เชิงตะกอน” ซึ่งกล่าวถึงสิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอย่างเสมอ
ภาค ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ทีค่ วรได้รับการพัฒนาร่วมกันทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และความสมานฉันท์ของประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, 2556) นอกจากนี้ยังได้รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในมุมนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่
นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเตรียมการและดาเนินงานจัดตั้งมุมป๋วย
เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน ดังนี้

ภาพที่ 1 มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์ และอาเซียน
1. วางแผนการดาเนินงาน
เนื่องจากหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดเก็บไว้บนชั้นหนังสือต่าง ๆ ของ
หอสมุดซึ่งมีการจัดเรียงหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทาให้เกิดความไม่สะดวกสาหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาแบบภูมิภาคศึกษา จึงเกิดการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (ผู้อานวยการหอสมุด) และนางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า (หัวหน้าหอสมุดปรีดี
พนมยงค์) จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะรวบรวมหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาจัดเก็บและ
รวบรวมไว้ทมี่ ุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาในรูปแบบ
ภูมิภาคศึกษา
1.1 สารวจและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด ฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากหัวเรื่อง (Subject heading)
ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง, กัมพูชา, บรูไน, ประชาคมอาเซียน, พม่า, ฟิลิปปินส์,
มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือด้วย

1.2 กาหนด Collection code เป็น Puey ungkhakorn collection และ
Shelving location เป็น Puey ungphakorn corner ในฐานข้อมูล KOHA เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ
ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวถูกแยกออกมาจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน

ภาพที่ 2 หน้าจอ WebOPAC แสดงข้อมูลว่าหนังสือถูกจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และ
อาเซียน

2. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่คัดเลือกมาแล้ว โดยการติดแถบสัญลักษณ์เป็นสีที่
กาหนดไว้ เพื่อบ่งชี้ว่าถูกจัดเรียงไว้ภายใต้มุมป๋วย ฯ และภายใต้หัวเรื่องใด
2.1 ติดแถบสัญลักษณ์สาหรับ มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เป็นแถบสีส้ม เพื่อ
ความสะดวกในคัดแยกหนังสือกลับมาจัดเรียงเข้าในมุมป๋วย ฯ

ภาพที่ 3 ติดแถบสัญลักษณ์เป็นแถบสีส้ม
2.2 กาหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพื่อแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject
heading) ดังนี้

ภาพที่ 4 กาหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพื่อแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject heading)
3. เมื่อติดแถบสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ทรัพยากรสารสนเทศจะถูกจัดเรียงบนชั้นหนังสือ
โดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading) ที่กาหนดไว้ และภายใต้ แต่ละหัวเรื่องจะถูกจัดเรียง
ตามเลขเรียกหนังสือ (Call number) ตามวิธีการจัดเรียงของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library
of congress classification)

ภาพที่ 5 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นหนังสือโดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading)

4. สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลังจากดาเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อนา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศในมุมป๋วย
เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ภาพที่ 6 สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลังจากดาเนินการ

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ตามที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนขึ้น
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่นักศึกษา
นักวิจัย อาจารย์ รวมทั้งผู้สนใจ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนกระทั่งในปัจจุบันมีจานวนทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์
และอาเซียน
หัวเรื่อง
1. กลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง
2. กัมพูชา
3. บรูไน
4. ประชาคมอาเซียน
5. พม่า
6. ฟิลิปปินส์
7. มาเลเซีย
8. ลาว
9. เวียดนาม
10. สิงคโปร์
11. อินโดนีเซีย
12. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวม

จานวน
20
253
17
81
175
58
46
94
192
78
140
313
1,467

นอกจากนี้ ยังได้รับเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการใน
มุมป๋วย ฯ ส่วนหนึ่ง ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ท่านหนึ่งมีความเห็นว่า “หนังสือ
ยังมีเนื้อหาที่ล้าสมัย อยากให้ปรับปรุงและสับเปลี่ยนหนังสือใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มในมุมนี้มากขึ้น”
2. หาหนังสือที่ตนต้องการได้ยาก เนื่องจากป้ายบอกหัวเรื่องที่แบ่งตามภูมิภาคศึกษาแสดง
ไว้ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่ทราบว่าประเทศที่ตนต้องการอยู่ส่วนไหนของมุมป๋วย ฯ
3. ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งที่ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด ฯ ที่ไม่ได้
มุ่งเป้ามาที่มุมป๋วยฯ ตั้งแต่แรก เกิดความสับสนในการค้นหาหนังสือ เนื่องจากคิดว่าหนังสือที่
ตนต้องการ ถูกจัดเรียงอยู่ร่วมกับหนังสือทั่วไป

จากความคิดเห็นข้างต้น หอสมุด ฯ จึงมีแนวทางในการปรับปรุงการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศในมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนและการพัฒนาวิธีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บริการ
ดังต่อไปนี้
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเพิ่ม
ในมุมป๋วย ฯ โดยพิจารณาจากปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
2. ปรับรูปแบบของป้ายแสดงหมวดหมู่ให้ชัดเจนและเป็นที่สังเกตได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้
ธงชาติของแต่ละประเทศหรือสี สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาติดไว้เพิ่มเติม
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหนังสือและจุดสังเกตว่าหนังสือประเภทใดให้บริการ
อยู่ที่มุมป๋วย ฯ ไว้ภายในมุมป๋วย ฯ รวมทั้งช่องทางต่าง ๆ ของหอสมุด เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์แอด
และจอประชาสัมพันธ์
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและประหยัดเวลา ในการค้นหาหนังสือิทีจัดเรียงตาม
ภูมิภาคศึกษา (Area studies) หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับเขตพื้นที่ใด ก็สามารถค้นหาที่หมวดหมู่นั้น
ของมุมป๋วย ฯ ได้ทันที
ประโยชน์ต่อหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. สร้างความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจัดเรียงหนังสือให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจากมีแถบสีบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศออกจากชั้นหนังสือปกติไว้อย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถสังเกตและคัดแยกหนังสือออกมาจัดเรียงไว้ในมุมป๋วย ฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องค้นข้อมูลผ่าน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม KOHA ก่อน
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะพิเศษอื่น ๆ
ภายในหอสมุดทีผ่ ู้ใช้บริการยังเกิดความสับสนอยู่
3. เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม
ในหัวเรื่องที่ยังมีปริมาณหนังสือน้อย
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ให้บริกำรวำรสำรทั้งฉบับปัจจุบัน ล่วงเวลำ
ซึ่งจัดเก็บไว้ต่ำงสถำนที่กัน จำนวนเล่มวำรสำรที่ออกให้บริกำรมีจำนวนมำก ทำให้ได้รับข้อร้องเรียน
เรื่องกำรหำวำรสำรไม่พบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำจึงได้ได้ทำกำรศึกษำเรื่องนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบจัดกำรตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็น
ระบบ โดยกำรนำเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร ทำให้ลดข้อผิดพลำดในกำรจัดวำงบนชั้น และช่วยให้กำรทำงำนของบุคลำกร
สะดวกและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรดำเนินงำนแบ่งเป็นขั้นตอน 2 ส่วน คือ กำรเตรียมกำร
ทำงเทคนิคตัวเล่ม และด้ำนเทคนิคของระบบ ซึ่งกำรเตรียมกำรทำงเทคนิคตัวเล่มของวำรสำร
ประกอบด้วย 1) นำระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือมำใช้กับกำรจัดหมวดหมู่วำรสำร โดยกำรให้
เลขประจำชื่อวำรสำรแต่ละชื่อ ตำมหลักกำรกำหนดเลขผู้แต่ง 2) จัดวำงระบบกำรเรียงวำรสำรใหม่
3) กำรดำเนินกำรทำงเทคนิคในจัดกำรตัวเล่ม ส่วนกำรดำเนินงำนด้ำนเทคนิคของระบบโปรแกรม
ใช้หลักกำรพัฒนำระบบตำมขั้นตอน ได้แก่ กำรวิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบและพัฒนำระบบ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่
HTML, PHP, Javascript และ SQL ส่วนของฐำนข้อมูลใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้
ในกำรพัฒนำ ได้แก่ โปรแกรม Notepad++, MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap,
JavaScript และ Framework AngularJS สำหรับผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้
ระบบกำรค้นหำตำแหน่งของวำรสำรได้จำกกำรใช้งำนสืบค้น WebOPAC ของห้องสมุด ซึ่งสำมำรถ
ช่วยให้ผู้ใช้เข้ำถึงวำรสำรที่ต้องกำรได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหำกำรหำตัวเล่มวำรสำรไม่พบ ทำให้บุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

คาสาคัญ:
ระบบค้นหำตำแหน่งตัวเล่มวำรสำร, วำรสำรตัวเล่ม

Abstract
The purpose of this study were to improve the management of printed
journal in the library systematically. The technology used to develop the search
system for the location of the journal in the library. Naresuan University reduced
errors on shelving the journals. And the library staff worked more convenient and
effective. The operation is divided into two phases: technical preparation on volume
and technical aspects of the system. The technical preparation of the journal volume
consists of 1) Adapting the classification system of the book to the classification
of journals with the principle of Cutter Author 2) Rearranging and shelving printed
journal. 3) Performing technical work on the volume. The technical implementation
of the application system were as follows: analysis and summary of user
requirements. Computer language used in this development were HTML, PHP,
Javascript and SQL. User Interface design and development used Mysql Database
and development tools include Notepad ++, MySQL-Font, Frontend Framework,
Bootstrap, JavaScript, and AngularJS Framework. For performance of this work found
that users could use the journal search system to access the library's WebOPAC.
This system helped users to quickly access their journals. Reducing the problem of
finding a journal volume could not be found. Employees worked more effectively.

Keywords:
Searching Position System, Printed Journal
บทนา
สำนักหอสมุด ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวำรสำร ที่กำรจัดเก็บแตกต่ำง
จำกหนังสือทั่วไป เนื่องจำกมีกำหนดออกจำกต่อเนื่อง กำรจัดเก็บจึงต้องแยกสถำนที่จัดเก็บ
บำงครั้งผู้ใช้บริกำรค้นหำไม่เจอ เนื่องจำกไม่มีเลขหมู่วำรสำรที่ระบุกำรจัดเก็บอย่ำงแน่ชัด
รวมทั้งได้รับข้อร้องเรียนบ่อยครั้งเกี่ยวกับกำรหำวำรสำรไม่พบ ซึ่งระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
(WebOPAC) ของสำนักหอสมุดให้รำยละเอียดเพรำะชื่อวำรสำร ปีที่ฉบับที่ และสถำนะวำรสำร
เท่ำนั้น ไม่ได้ระบุเลขหมู่เหมือนหนังสือทั่วไป กำรไปหำที่ชั้นชื่อบนปกกับชื่อในระบบสืบค้น
ก็แตกต่ำงกัน วำรสำรบำงชื่อเรื่องมีกำรเปลี่ยนชื่อ บำงชื่อเรื่องหยุดพิมพ์ กำรหำที่ชั้นก็ดูได้พียง
ป้ำยหน้ำตู้วำรสำรเท่ำนั้น ทำให้ผู้ใช้บริกำรที่สืบค้นจำก WebOPAC แล้วมำหำรำยชื่อที่หน้ำตู้อีก
ทำให้เสียเวลำในกำรค้นหำวำรสำรแต่ละเล่ม งำนบริกำรสำรสนเทศ จึงได้หำรืองำนเทคโนโลยี
ห้องสมุด ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำแผนผังกำรจัดวำงวำรสำร และมีกำรจัดกำรรำยชื่อวำรสำร
ใหม่ทั้งหมด โดยให้เลขสำหรับวำรสำรแต่ละเล่ม เหมือนเช่นหนังสือ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำและ
ระบุตำแหน่งในระบบด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบจัดกำรตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็น
ระบบ ลดข้อผิดพลำดในกำรจัดวำงบนชั้น ทำให้กำรทำงำนของบุคลำกรสะดวกและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2. เพื่อพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของวำรสำรตัวเล่มในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวรเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำวำรสำรที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำปัญหำ แล้วนำมำหำรือร่วมจนได้ข้อตกลงว่ำควรมีกำรทำงำนเทคนิควำรสำรใหม่
เริ่มด้วยกำรจัดกำรชื่อเรื่องวำรสำร กำรจัดเรียงรำยชื่อและกำรให้เลขหมู่ของวำรสำร จำกนั้นนำ
ข้อมูลนี้ส่งต่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด
1. กำรเตรียมกำรทำงเทคนิคตัวเล่มของวำรสำร ประกอบด้วย วิธีกำรดังนี้
1.1 กำรดึงรำยชื่อวำรสำรที่มีอยู่ทั้งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตรวจสอบกับฉบับจริง
ว่ำยังมีอยู่หรือไม่
1.2 จัดเรียงรำยชื่อใหม่
1.3 กำรนำระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือมำใช้กับกำรจัดหมวดหมู่วำรสำร โดยกำรให้
เลขประจำชื่อวำรสำรแต่ละชื่อ ตำมหลักกำรกำหนดเลขผู้แต่ง
1.4 เมื่อได้เลขหมู่แล้วติดเลขหมู่ที่เล่มวำรสำร
2. กำรจัดเรียงรำยกำรวำรสำร/ นิตยสำร
2.1 ให้เลขหมู่ตำมหลักมำตรฐำน บนลงล่ำง ซ้ำยไปขวำ
2.2 เพิ่มข้อมูลหมำยเลขตู้ ชั้น ที่ได้วำงวำรสำรแต่ละรำยชื่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด

ภำพที่ 1 กำรจัดทำงำนเทคนิคขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 2 กำรจัดทำงำนเทคนิคนิตยสำรขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 3 ผังแสดงกำรจัดเรียงวำรสำร นิตยสำร เพื่อให้บริกำร
3. ขั้นตอนกำรทำระบบค้นหำตำแหน่ง กำรพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่ม
วำรสำร ซึ่งดำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ
3.2 เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ
3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบฐำนข้อมูล
3.4 พัฒนำระบบ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript
และ SQLใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ โปรแกรม Notepad++
โปรแกรม MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap, JavaScript Framework
AngularJS
4. ทดสอบระบบและนำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข
5. เปิดให้บริกำร
6. ประเมินกำรทำงำนและประเมินผลจำกผู้ใช้บริกำร

เริ่มต้น
พัฒนาระบบค้นหาตาแหน่ง
ศึกษำปัญหำ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรผู้ใช้

จัดวำงระบบงำนเทคนิค
ตัวเล่มวำรสำร

เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับผู้ใช้
ออกแบบฐำนข้อมูล

จัดเรียงวำรสำรขึ้นชั้น

ส่งข้อมูลวำรสำรและชั้นวำง
ให้งำนเทคโนโลยี

ทดสอบระบบและปรับปรุง

เปิดใช้บริกำร
ประเมินผล
จบกำรทำงำน

ภำพที่ 4 แผนผังกำรทำงำน
ผลการดาเนินงาน
หลังจำกได้พัฒนำระบบค้นหำที่อยู่ของตัวเล่มแล้ว เมื่อเริ่มเปิดใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถค้นตัวเล่มวำรสำรที่ต้องกำรได้ตำมขั้นตอน ดังนี้
1. สืบค้นชื่อวำรสำรได้จำก WebOPAC ที่ลิงก์ http://opac.nu.ac.th และระบบ
จะแสดงผลรำยกำรบรรณำนุกรมพร้อมแสดงลิงก์ คลิกหำที่อยู่ของวำรสำรด้ำนล่ำง

ภำพที่ 5 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดทำงบรรณำนุกรมของวำรสำร พร้อมลิงก์ที่อยู่ของวำรสำร
เมื่อคลิกที่เมนูหำที่อยู่วำรสำร ระบบจะแสดงรำยกำรให้ค้นหำรำยชื่อวำรสำรขึ้นมำ

ภำพที่ 6 หน้ำค้นหำ

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงผลระบบค้นหำ และแหล่งที่อยู่ของตัวเล่มวำรสำร

ภำพที่ 8 QR Code เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำใช้ระบบค้นหำตำแหน่งวำรสำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงระบบกำรจัดกำรวำรสำร ตั้งแต่กำรจัดระบบกำรเรียงตัวเล่ม
กำรกำหนดเลขประจำเล่มวำรสำร และกำรนำระบบกำรค้นหำตำแหน่งวำรสำรที่พัฒนำด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ ทำให้ช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้อย่ำงมำก ลดปัญหำร้องเรียน
เรื่องกำรหำตัวเล่มวำรสำรไม่พบ ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ดมี ำกขึ้น ไม่เสียเวลำในกำรช่วย
ผู้ใช้บริกำรค้นหำตัวเล่ม ซึ่งระบบดังกล่ำว ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งจำกคอมพิวเตอร์พีซี
และอุปกรณ์พกพำ อำทิ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต
การนาไปใช้ประโยชน์
1. สำนักหอสมุด สำมำรถนำแนวคิดระบบกำรค้นหำที่อยู่ของวำรสำร มำปรับใช้กับระบบ
กำรค้นหำตัวเล่มหนังสือได้ด้วย แม้ว่ำจะไม่ได้ดำเนินกำรเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่สำมำรถนำวิธีกำร
จัดทำแผนผังบนระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้กับกำรจัดวำงชั้นหนังสือได้ด้วย ซึ่งห้องสมุดอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแต่ยังไม่ครบทุกชั้น และทุกหมวด
2. ระบบกำรค้นหำตำแหน่งของวำรสำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรค้นหำตัวเล่ม
ประหยัดเวลำกำรค้นหำตัวเล่มของผู้ใช้บริกำร
3. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถแก้ปัญหำกำรจัดวำงระบบวำรสำร ที่แต่เดิมมีควำมสับสนและ
ไม่เป็นระบบ ทำให้ปัจจุบันเกิดควำมผิดพลำดน้อยมำก ในกำรค้นหำตัวเล่มไม่พบ ทำให้กำรให้บริกำร
ตอบสนองตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น
4. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบช่วยค้นหำมำกขึ้น
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บทคัดย่อ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงพฤติกรรมการเข้าถึง
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการศึกษาการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line)
ในการเผยแพร่บริการและสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูล กลั่นกรอง และประเมินสารสนเทศของบุคลากรห้องสมุดให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม มีขั้นตอนการศึกษาคือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มเข้าและ
ออกจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) รวมทั้งการมีปฏิกิริยาต่อโพสต์ ได้แก่การแสดง
ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแชร์ต่อ การคลิกดูเพิ่มเติม และการเข้าถึงโพสต์เฟซบุ๊กห้องสมุด
ของกลุ่มประชากรผู้เข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 20 เดือน นับจากวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีอัตราการเพิ่มเข้ากลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด 15 คนต่อ
เดือน อัตราการออกจากกลุ่ม 1 คนต่อเดือน และในการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเฉลี่ย 25 ครั้งต่อ
เดือน มีอัตราการกดถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 17 คนต่อเดือน อัตราการเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 10 คนต่อเดือน
อัตราการแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ 3,646 คนต่อเดือน และอัตราการเข้าถึงโพสต์ 26,710 คนต่อเดือน
จากการศึกษาแสดงว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการจานวน
มาก และมีผลตอบรับด้วยการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อโพสต์ในปริมาณสูง รวมทั้งมีแนวโน้มการคง
อยู่ และเพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
สาหรับห้องสมุดในการส่งผ่านสารสนเทศและบริการไปยังผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการประเมินสารสนเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย

คาสาคัญ:
เครือข่ายสังคมออนไลน์, การเผยแพร่สารสนเทศ, การเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด,
เฟซบุ๊ก, ไลน์แอปพลิเคชัน

Abstract
The format of the diffusion of knowledge has been changed rapidly in the
century. Library of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University has embraced
the essence of social media inclusion such as Facebook and Line to increase the
efficacy of service engagement to the library’s users. In order to further enhance the
library outreach via continuously improvement through identification, collection and
evaluation, this report discusses the usage of the library’s social network sites (LINE
and Facebook) in the form of number of users, reaction to post, comments received,
Post sharing, Other Clicks and Post Views in the period of 20 months from January 1st
2017 to August 31st 2018.
It is found that the user joined the library Line group in the rate of 15
person per month while the rate of leaving the group was 0.5 person per month.
Moreover, per monthly 25 posts on Facebook, Like was received 17 times, Unlike 10
times, Reaction to post 3,646 times and Post views 26,720 times. As can be seen
from the study, the application of social media has greatly enhanced the access of
users to the information of library service. In addition to the high number of
responses received, the number of users was in constant with direction of steadily
increasing. It can be concluded that social media as a user’s engagement and library
outreach tool has proved to be highly efficient. Furthermore, academic librarian
could improve and gain new skills on social media sites engagement and
management to promote library’s service.
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บทนา
การได้รับการนึกถึงเป็นที่แรก เมื่อต้องการสารสนเทศ หรือความช่วยเหลือ (First stop)
และการเป็นที่ยอมรับ หรือไว้วางใจในบริการที่จะได้รับ (Recognition) ของผู้ใช้บริการ เป็นพื้นฐาน
สาคัญของพันธกิจตามยุทธศาสตร์ด้านบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย และด้านบริการที่เป็นเลิศ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการทาวิจัยอย่างเข้มแข็งให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
Facebook และ Liine นับเป็นช่องทางสาคัญสาหรับให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศ และบริการของ
ห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Klassen,
2018) และด้วยการใช้งานอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงมีการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษา

ที่มีต่อโซเชียลมีเดีย ประเภทเฟซบุก๊ ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Students' self-efficacy
in learning) และพบว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการขยายการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเรียนระดับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้ (Tower, et al., 2014) ตลอดจนมีหน่วยงาน
ทางการแพทย์นาเฟซบุ๊กมาใช้เป็นสื่อกลางการเรียน การสอนของนักศึกษาแพทย์ในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล พร้อมกับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ พบว่านักศึกษาแพทย์มีผลตอบรับที่ดี
มีการเข้าถึงบทความวิชาการมากขึ้น แม้ว่าจะมีปฏิกิริยาตอบกลับด้วยการแสดงความคิดเห็น
ไม่มากนักก็ตาม (Yuksen & Siricharoen, 2014) ในปัจจุบัน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือ (Social Networking Tools) ในการเผยแพร่บริการ และส่งต่อสารสนเทศ
ไปยังผู้ใช้บริการ จานวน 4 ช่องทาง คือ Line, Facebook, Twitter และ YouTube channel’
ซึ่งทั้ง 4 ช่องทางนี้นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากข้อความ
ที่สื่อมีลักษณะสั้น กระชับ ได้ใจความสาคัญ ใช้ได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย และประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้กันเป็นประจา สาหรับการศึกษานี้ ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความเคลื่อนไหว และใช้งานมากที่สุด จานวน
2 ช่องทางคือ Line และ Facebook ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้ใช้บริการของ
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาการดาเนินงานด้วยข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง ชัดเจนมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล กลั่นกรอง และประเมิน สารสนเทศของบุคลากร
ห้องสมุด ให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน
1.1 ประเมินและคัดเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง โดยพิจารณา
จากสถิติการเข้าถึง 2 อันดับแรก ได้แก่ Line และ Facebook
1.2 กาหนดกลุ่มประชากร คือผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ห้องสมุดในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1.3 กาหนดหลักการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ประกาศวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อนสมัครเข้ากลุ่ม
2) มีการโพสต์ข้อความเป็นประจาทุกวัน ๆ ละไม่เกิน 1 โพสต์สาหรับกลุ่ม Line
และเฉลี่ย 1-2 โพสต์ สาหรับ Facebook ยกเว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์
3) ทั้ง Line และ Facebook ห้องสมุดใช้แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงต้อง
ระมัดระวัง ดูแลการส่งข้อความเข้ากลุ่มอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รบกวน
สมาชิกของกลุ่มโดยรวม หากฝ่าฝืน ห้องสมุดจะใช้มาตรการตักเตือน และบล็อกตามลาดับ

2. สร้างทีมงาน Social media team
ผู้ปฏิบัติงานด้านโซเชียลโดยตรงประกอบด้วยหัวหน้าทีม และลูกทีม จานวน 3-5 คน
โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะการแสวงหาและสร้างสื่อสารสนเทศให้น่าสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Social media เป็นอย่างดี ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในบริการ เข้าใจการดาเนินงานตามบริบทของห้องสมุด
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รวมถึงการมีบทบาทสาคัญในการสร้าง และรักษาความผูกพัน
ระหว่างผู้ใช้บริการและองค์กรให้มั่นคง ยาวนานมากที่สุด
3. ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.1 บริการสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านไลน์: Medical library line users group
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ดาเนินการส่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้รวมถึงเทคนิค
วิธีการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาแพทย์
พยาบาล อาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจ โดยมีหลักการว่า ต้องเป็นความสมัคร
ใจในการรับข้อความอย่างแท้จริงเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ 2559 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยเริ่มต้นมีสมาชิกจานวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบในการสร้างหรือค้นคว้าสารสนเทศ ได้แก่บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ทาการค้นคว้าความรู้ หรือบริการที่จะเป็น
ประโยชน์หากผู้ใช้บริการได้ทราบ หรือการค้นพบใหม่ นวัตกรรมที่มีผลกระทบ นโยบายที่มี
ความสาคัญ แล้วจึงคัดเลือก ประเมินความถูกต้องของสารสนเทศ และส่งเป็นข้อความในไลน์กลุ่มวัน
ละ 1 ข้อความเป็นประจาทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมรูป
ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจใน 5 ด้านคือ วันจันทร์ด้านการศึกษา วันอังคารด้านบริการ
วันพุธด้านเทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีด้านการวิจัย และวันศุกร์ด้านกายภาพ/
สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ดังตัวอย่างข้อความในภาพที่ 1

สวัสดีค่ะ หลังจากหยุดยาว ทุกท่านคงจะสดชื่ นจากการพักผ่อนหรื อท่องเที่ ยวกันมาแล้ว
นะคะ 😍 � สาหรับวันนี้ ห้องสมุดขอแจ้งให้ทราบถึงบริ การใหม่ของเราค่ะ ตอนนี้ เรามี
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รุ่ น MacBook Air 13 นิ้ว 💻 ให้ยมื ใช้ภายในห้องสมุดค่ะ เหมาะ
สาหรับการใช้พรี เซนท์งานแบบกลุ่ม
หรื อแสดง Keynote หากต้องการยืมใช้
สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริ การได้เลยค่ะ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อความที่เตรียมไว้สาหรับทีมโซเชียลนาไปใช้งาน

เนื้อหาของข้อความสาหรับโพสต์จะถูกนาไปเก็บรวบรวมไว้บนไฟล์ (Google docs) ชื่อ
“ข้อความไลน์กลุ่ม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์” สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโซเชียลทีม พิจารณาคัดเลือก
และปรับข้อความเพื่อนาโพสต์ในไลน์กลุ่มต่อไป ตามปกติ ทุกข้อความที่ส่งจะมีภาพประกอบด้วย
เสมอ เพื่อให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการส่งข้อความใด ๆ หากมีข้อคาถาม
สามารถใช้บริการไลน์สาหรับถาม-ตอบ หรือ Ask a librarian หรือ Chat box (Messenger)
ของห้องสมุดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้บริการอื่นในกลุ่ม
3.2 บริการสารสนเทศผ่านเฟซบุ๊กห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดเปิดบริการเฟซบุ๊ก ชื่อ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางเผยแพร่บริการ ข่าวสารห้องสมุดสู่
สังคมสาธารณะในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย
โดยให้บริการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยจานวนผู้ติดตามเพจ 4,125 คน (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2561) ผู้ดูแลเพจ คือ โซเชียลทีมทาหน้าที่ค้นคว้า สรรหา คัดกรอง และประเมินสารสนเทศเพื่อ
นาโพสต์เฉลี่ย 1-2 เรื่องต่อวัน โดยจะใช้ข้อความสารสนเทศเดียวกับที่ใช้โพสต์ในไลน์กลุ่มผู้ใช้บริการ
หรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ทีมงานผู้ดูแลเฟซบุ๊กห้องสมุด ยังทาหน้าที่ตอบคาถาม หรือแสดง
ความรู้สึกตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้าง
ความประทับใจ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยตรง ตัวอย่างข้อความที่
โพสต์ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก
4. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงบริการ และสารสนเทศห้องสมุดผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ในช่วงเวลา 20 เดือน (1 มกราคม 2560-31 สิงหาคม 2561) ดังนี้
4.1 อัตราการเพิ่มเข้า และออกจากกลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด
4.2 อัตราการกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊ก

4.3 อัตราการแสดงปฏิกิริยา (จานวนการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
การแชร์ต่อ และการคลิกดูเพิ่มเติม)
4.4 อัตราการเข้าถึงโพสต์
4.5 อัตราการโพสต์เฟซบุ๊ก
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
และไลน์แก่ผู้ใช้บริการ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560-วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รวมระยะเวลา 20 เดือน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ มีดังนี้
1. อัตราการเพิ่มเข้า และออกจากกลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด Medical library line
users group ห้องสมุดคณะแพทย์ ฯ เปิดให้บริการ Medical library line users group มาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเริ่มต้นมีสมาชิกจานวน 15 คน มีจานวนผู้ใช้บริการแอดไลน์
เพิ่มเข้า และออกจากกลุ่ม จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีจานวน 198 คน ต่อมาห้องสมุด
มีการพัฒนากระบวนการแสวงหา ประเมิน และคัดเลือกเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาหรับนาให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดช่วงเวลานับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2660 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 สมาชิกของกลุ่มได้ขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นจานวน 486 คน มีอัตราการเพิ่มเข้ากลุ่ม 15 คน
ต่อเดือน และอัตราการออกจากกลุ่มเฉลี่ย 1 คนต่อเดือน
2. อัตราการกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊กห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เปิดให้บริการเฟซบุ๊กในชื่อ ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @MEDLIBCMU มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี
(ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561) มีจานวนสมาชิกที่กดถูกใจเพจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีอัตราเฉลี่ยการกดถูกใจเพจจานวน 17 คนต่อเดือน และอัตราเฉลี่ยการเลิกถูกใจเพจ
จานวน 10 คนต่อเดือน มีอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของสมาชิก 7 คนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.18
ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 จานวนคนกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊กในแต่ละเดือน

3. อัตราการแสดงปฏิกิริยา (จานวนการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแชร์
ต่อ และการคลิกดูเพิ่มเติม) ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดมีอัตราการแสดงปฏิกิริยาต่อ
โพสต์ด้วยการคลิกแสดงความรู้สึก (Like, Love, Ha ha, Sad, Angry) การแสดงความคิดเห็น
การแชร์ต่อ หรือคลิกที่องค์ประกอบเพื่อดูรายละเอียดของโพสต์เพิ่มเติม จานวน 3,646 คนต่อเดือน
(สูงสุด 23,051 คน ต่าสุด 119 คนต่อโพสต์) ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 จานวนการมีปฏิกิริยาต่อการโพสต์บนเพจเฟซบุ๊กในแต่ละเดือน
4. อัตราการเข้าถึงโพสต์
ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกเพจเข้าถึงโพสต์เฉลี่ยจานวน 26,710 คน
ต่อเดือน (สูงสุด 57,041 คน ต่าสุด 6,688 คนต่อเดือน) ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 จานวนการเข้าถึงโพสต์

2018

5. อัตราการโพสต์เฟซบุ๊ก
ห้องสมุดโดยโซเชียลทีมมีการค้นคว้าและประเมินคัดกรองสารสนเทศสาหรับโพสต์เผยแพร่
เป็นประจาทุกวัน ๆ ละ 1-2 ข้อความ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) พบว่ามีการโพสต์
ข้อความโดยเฉลี่ยของห้องสมุดจานวน 25 ครั้งต่อเดือน (สูงสุด 39 ครั้ง ต่าสุด 14 ครั้งต่อเดือน)
ในช่วงเวลา 20 เดือน ดังแสดงในภาพที่ 6
กราฟแสดงจานวนโพสต์ในแต่ละเดือน
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ภาพที่ 6 จานวนครั้งของการโพสต์ในแต่ละเดือน

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้ความสาคัญกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงบริการ และสารสนเทศของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาระดับจานวนการ
โพสต์ข้อมูลไว้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้เกิดความคุ้นเคย การยอมรับ และความผูกพันระหว่าง
ผู้ใช้บริการและห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการพัฒนาด้านคุณภาพของข้อความ ด้วยการคัด
กรอง ประเมินสารสนเทศก่อนนาเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้นอยู่เสมอ เพื่อรักษา
กลุ่มของผู้ใช้บริการเดิมไว้ และขยายจานวนกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และจากผลการศึกษา
พบว่า การดาเนินงานมีผลตอบรับที่ดี เครือข่าย ฯ มีจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง
การได้รับความนิยม และเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับโพสต์ข้อความ
ของห้องสมุดอยู่เป็นประจา แสดงถึงความผูกพัน และประสิทธิภาพของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ การเป็นผู้นาด้านข้อมูล
สารสนเทศของห้องสมุด สร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโซเชียลทีมมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
การค้นคว้าหาความรู้ การพิจารณาคัดกรอง และประเมินสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับการเรียน

การสอน และการวิจัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนได้ฝึกฝนศิลปะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้ใช้บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความหลากหลาย และ
เคลื่อนไหวรวดเร็วเสมอ ห้องสมุดจาเป็นต้องมีความตื่นตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ และเฟซบุ๊ก จะยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด
2 อันดับแรก จากการสารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ อันดับ 1 Line (98%) อันดับ 2 Facebook (96%) แต่อาจจะมี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่เข้ามาแทนที่เฟซบุ๊ก และไลน์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งห้องสมุดต้องสามารถ
ปรับตัวได้ทันท่วงที
จากผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจซึง่ ผู้วิจัยสามารถต่อยอดการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (Contents) มีความสาคัญ
มากต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน การศึกษาเจาะลึกในด้านนี้ เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบข้อความที่โพสต์ กับปฏิกริยาตอบกลับ หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหา สารสนเทศที่
เผยแพร่กับผลตอบรับด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่ จะเป็นข้อมูลให้ห้องสมุดใช้วางแผน และปรับปรุง
พัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเข้าถึงบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
ต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่องานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ด้านการบริหาร
1.1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ส่งผลให้
การดาเนินงานของห้องสมุดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยงาน และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้บริหารสามารถใช้การดาเนินงานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะของบุคลากรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถติดตามประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
1.3 ห้องสมุดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นได้โดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านข่าวสาร และกิจกรรมที่เกื้อกูล
ระหว่างกัน
2. ด้านการบริการ
2.1 ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดสามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และ
เข้าถึงผู้ใช้บริการจานวนมากได้ทุกกลุ่มในวงกว้าง นับเป็นช่องทางที่ทรงประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน
สาหรับการเผยแพร่บริการและสารสนเทศของห้องสมุดไปสู่ผู้ใช้บริการ
2.2 ใช้เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และประเมินปฏิกิริยาการตอบรับที่
ผู้ใช้บริการมีต่อห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับข้อเท็จจริงอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้บริการ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเต็มที่

3. ด้านบุคลากร
3.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานได้ฝึกฝนการเป็นผู้กระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
ต้องมีการค้นคว้า หาข้อมูล สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งได้พัฒนาความสามารถใน
การประเมิน และคัดกรองสารสนเทศสาหรับเผยแพร่ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคข้อมูล ข่าวสาร
จานวนมหาศาล
3.2 บุคลากรได้พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เกิดความชานาญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
3.3 บุคลากรเกิดทักษะที่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์ สามารถควบคุมตนเอง รู้จัก
วิธีการรับมือกับความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความสาคัญอย่างมากต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
4. ประโยชน์ต่อห้องสมุดอื่น
ห้องสมุดคณะต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนาขั้นตอน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดไปปรับใช้ดาเนินงานตามบริบทของ
ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ รวมทั้งสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
การให้บริการ พัฒนาบุคลากร และพิจารณาต่อยอดความรู้ หรือขยายความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ
ต่อไป
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บริการที่เป็นเลิศ โดยมีระยะเวลาดาเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 2559-พฤษภาคม 2560
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อสอบของคณะนิติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือช่วยค้น ทาให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อสอบเก่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากทุกที่ทุกเวลา จากการเปิดให้บริการและ
มีการจัดเก็บข้อสอบเก่าเข้าระบบมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี พบว่า มีสถิติการใช้งานอยู่ในระดับสูงและ
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มกี ารประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
ถึงร้อยละ 90.2
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Abstract
Developing the Past: Archiving Student Examinations from the Faculty of Law,
Thammasat University. A project of the Strategic Plan for Service Excellence of the
Thammasat University Library, Developing the Past was created from December 2016 to
May 2017. A collection of Thammasat University Faculty of Law student examinations
was systematically compiled, with an efficient search feature. Since it was made

available, Developing the Past has ranked among the library's most popular digital
collections, with reader satisfaction ratings at 90.2 percent.
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บทนา
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านกฎหมาย สังกัดหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ คาพิพากษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากทรัพยากรสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น ห้องสมุด
ยังให้บริการข้อสอบเก่าในรายวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบ
โดยห้องสมุดได้รับข้อสอบจากคณะนิติศาสตร์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน
โดยห้องสมุดจัดให้บริการในรูปแบบเย็บเล่มตามรายปี ผู้ใช้บริการต้องค้นหาแบบไล่เรียง (Browse
search) ไม่สามารถค้นตามรายวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน และปีการศึกษาได้ เนื่องมาจากไม่มีการทาดัชนี
หรือสารบัญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้งานในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดสแกนเก็บไว้นั้น จากัด
การใช้งานภายในห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เท่านั้น ทาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต และ
ศูนย์ลาปางไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยข้อจากัดด้านกายภาพและการตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนาช่องทางให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา ห้องสมุดสัญญาฯ จึงได้นาแนวทาง
การพัฒนาคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์เข้าหารือในที่ประชุม กรรมการห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/ 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พัฒนาคลังข้อสอบของคณะนิติศาสตร์ เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานของนักศึกษา โดยให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุดจึงได้วางแผนในการพัฒนาคลังข้อสอบขึ้นมา โดยใช้ CONTENTdm ซึ่งเป็นระบบ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล สามารถบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
Metadata การใช้งานในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และจากัดสิทธิ์การใช้งานจากภายนอก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ โดยศึกษารูปแบบการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทข้อสอบเก่าจาก
The University of Melbourne มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานจัดเก็บและให้บริการคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

2. เพื่อยกระดับการให้บริการของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การวางแผนการดาเนินการ
ห้องสมุดกาหนดระยะเวลาการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าโดยจัดทาเป็นโครงการ ซึ่งได้กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560 โดยหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ห้องสมุดจึงเริ่มสารวจความต้องการ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความต้องการสาหรับวางแผนการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าได้สอดคล้อง
กับความต้องการมากที่สุดซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด และผู้บริหาร เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนและพัฒนางานต่อไป โดยสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการของผู้มีสวนเกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าฯ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นักศึกษา

อาจารย์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
ผู้บริหาร

ความต้องการ
1. ต้องการให้ระบบสามารถค้นหาข้อสอบเก่าจากชื่อวิชา รหัส
วิชา และอาจารย์ผู้สอนได้
2. ต้องการให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text)
3. ต้องการให้ใช้งานได้จากทุกแห่ง ภายในศูนย์การศึกษาทั้ง 3
แห่งได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปาง
3. ข้อสอบที่ใช้งานบ่อยประมาณ 5 ปี ย้อนหลัง
1. ต้องการจากัดสิทธิการใช้งานเฉพาะนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
1. ต้องการลดพื้นที่จัดเก็บข้อสอบในรูปแบบฉบับพิมพ์
2. ต้องการรายงานสิถิตการใช้งานคลังข้อสอบเก่า เพื่อใช้
ประเมินผลการปฎิบัติงาน
1. ต้องการให้การดาเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หอสมุดฯ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากทุกที่
ทุกเวลา
2. ต้องการให้มีการประเมินผลและรายงานผลโครงการ

เมื่อทราบความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแล้วห้องสมุดจึงได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของการจัดทาคลังข้อสอบเก่า เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของโครงการ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนไฟล์ข้อสอบที่มี
ให้บริการในคลังข้อสอบเก่า
2. จานวนการเข้าใช้งาน
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้

วิธีการเก็บข้อมูล
ดูจากจานวนรายการข้อสอบใน
ระบบที่จัดเก็บ
ไม่น้อยกว่า 2,500 ครั้ง
สถิติจากระบบที่ให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 4 จาก 5คะแนน สารวจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ

จากนั้นห้องสมุดจึงได้หาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลข้อสอบเก่าในรูปแบบของ Metadata
เพื่อนามาใช้เป็นตัวอย่างกาหนดขอบเขตของการบันทึกข้อมูล โดยใช้ตัวอย่างจาก Examination papers
collection ของ Melbourne law school โดยห้องสมุดได้เลือกการบันทึกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการใช้
งานของผู้ใช้บริการ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการบันทึกข้อมูล Metadata ของข้อสอบเก่า
เขตข้อมูล
Title
Keywords
Description
Creator
Publisher
Date
Type
Format
Format-Extent
Language
Rights
Operator
Date created
Reference URL

ข้อมูลที่บันทึก
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา; รหัสวิชา
รายละเอียดของข้อสอบ ได้แก่ ระดับชั้นของการสอบวัด
ความรู้ คณะ ศูนย์การศึกษา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ ผู้ออกข้อสอบ
ชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย
ปีที่สอบ
ประเภทของเอกสาร
รูปแบบของเอกสาร
จานวนหน้า/ แผ่น
ภาษาของเอกสาร
สิทธิในเอกสารทีเผนแพร่
ชื่อของผู้บันทึกข้อมูล
วันที่นาเข้าข้อมูล
URL ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

เมื่อทราบความต้องการและได้ศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูล Metadata ที่คาดว่าจะสามารถ
แสดงรายละเอียดและตอบสนองการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดจึงได้ศึกษาการนา
ระบบ CONTENTdm ซึ่งหอสมุด มธ. ใช้จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น
วิทยานิพนธ์ หนังสืองานศพ หนังสือหายาก เป็นต้น มาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและให้บริการข้อสอบเก่า
ของคณะนิติศาสตร์ โดยเปรียบเทียบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของระบบ
โดยสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของระบบ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
1. รองรับการบันทึกข้อมูลแบบ
Metadata
2. สร้าง Template และนาเข้าข้อมูล
ได้ทีละจานวนมาก
3. จัดเก็บข้อสอบเก่าได้จานวนมากกว่า
2,500 ไฟล์
4. ค้นหาข้อสอบเก่าจากชื่อวิชา รหัส
วิชา และอาจารย์ผู้สอนได้
5. ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full
text) ได้
6. จากัดการใช้งานเฉพาะจากภายใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. จากัดใช้งานนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษา
8. สร้างรายงานสิถิตการใช้งาน

สมรรถนะของระบบ CONTENTdm ผลการประเมิน
สามารถรอบรับการบันทึกข้อมูลแบบ
ผ่าน
Metadata ได้
สร้าง Template และสามารถนาเข้า
ผ่าน
ข้อมูลทีละจานวนมาก
ไม่จากัดจานวนรายการที่จัดเก็บ ขึ้นอยู่
ผ่าน
กับขนาดของ Server ที่ใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้จากชื่อวิชา
ผ่าน
รหัสวิชา และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้อย่าง
ผ่าน
สะดวกจากหน้าแสดงผลการสืบค้น
จากัดการใช้งานผ่าน IP Address ของ
ผ่าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัดการใช้ผ่านระบบ EZproxy เพื่อ
ผ่าน
ยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้งานได้
มีรายงานสถิติแยกเป็นรายเดือนและ
ผ่าน
นาออกแบบ .csv

จากการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของระบบ
CONTENTdm พบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทุกข้อทั้งในส่วนของการปฎิบัติงาน
และส่วนของผู้ใช้บริการ โดยจุดเด่นของระบบ คือ การทางานร่วมกับ EZproxy เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อน
การใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้บริการนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจะสามารถใช้งานคลัง
ข้อสอบเก่าได้ผ่านการยืนยันตัวตน (Authentication) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หลักการทางานของ EZproxy
2. การเตรียมไฟล์ข้อสอบเก่า
2.1 จัดทาข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนข้อสอบเก่าในรูปแบบ
ฉบับพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสกุล PDF ในขั้นตอนนี้ผู้ปฎิบัติงานต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อสอบทั้งก่อนและหลังสแกนโดยบันทึกข้อมูลการตรวจสอบในแบบบันทึกข้อมูล (Checklist)
2.2 จากนั้นใส่ลายน้าตราสัญลักษ์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Adobe
Acrobat Pro เพื่อระบุที่มาของไฟล์ โดยกาหนดค่า Opacity ที่ 5% และ Scale relative to target
page ที่ 70% ซึ่งแนะนาให้กาหนดเป็นค่าเริ่มต้นสาหรับการใส่ลายน้าในครั้งต่อไป เพื่อประหยัดเวลาใน
การทางาน
3. การบันทึกข้อมูล Metadata ของข้อสอบเก่า
ในขั้นตอนนี้ผู้ปฎิบัติงานจะดาเนินการอัพโหลดไฟล์ข้อสอบเก่าในรูปแบบ PDF และบันทึก
ข้อมูลของข้อสอบเก่าในระบบ CONTENTdm โดยบันทึกตามเขตข้อมูลที่กาหนดเอาไว้ ดังนี้
Title ให้ระบุชื่อวิชา
ตัวอย่าง กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
Keyword ให้ระบุชื่อวิชา และ รหัสวิชา ใช้เครื่องหมาย; คั่นระหว่างคา
ตัวอย่าง กฎหมายอาญา: ภาคความผิด; น. 211
Description ให้ระบุรายละเอียดของข้อสอบ
ตัวอย่าง การสอบความรู้ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค 2
ประจาปีการศึกษา 2559
Creator ให้ระบุชื่อผู้ออกข้อสอบตามที่ปรากฎ และใช้เครื่องหมาย; คั่นระหว่างชื่อผู้ออก
ข้อสอบ
ตัวอย่าง กาชัย; ลลิล หรือ ณรงค์ ใจหาญ; สาวตรี สุขศรี
Publisher ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ผลิตข้อสอบ
ตัวอย่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Date ให้ระบุปีตามวันที่สอบ โดยกรอกเป็นปีคริตศักราช

ตัวอย่าง 25 มีนาคม 2560 ให้กรอก “2017”
Type ให้ระบุประเภทของเอกสาร ให้ระบุว่า “Examination paper”
Format ให้ระบุประเภทของไฟล์ ให้ระบุว่า “Application/ pdf”
Format-Extent ให้ระบุจานวนหน้าของเอกสารเป็นจานวนแผ่น
ตัวอย่าง ให้ระบุว่า “3 แผ่น” ถ้าเป็น ภาษาอังกฤษ ให้ระบุว่า “3 leaves”
Language ให้ระบุภาษาของข้อสอบ
ตัวอย่าง ภาษาไทย ใช้คาว่า “tha” ภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า “eng”
Rights ให้ระบุเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่า “Copyright of faculty of law, Thammasat
University”
Operator ให้ใส่ชื่อของผู้จัดทาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตามที่กาหนด
4. เปิดให้ใช้บริการและการประชาสัมพันธ์
เมื่อดาเนินการนาไฟล์ข้อสอบเก่าเข้าระบบได้ตามแผนการดาเนินงาน ห้องสมุดจึงได้จัดทา
เอกสารแนะนาการใช้งานคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์และกาหนดวันเปิดให้บริการโดยเลือกช่วง
ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 1 เดือน โดยประชาสัมพันธ์แนะนาการใช้บริการผ่านอีเมล ป้ายโปสเตอร์
จอ LCD ในห้องสมุด และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าห้องสมุดมีข้อสอบเก่าให้บริการใน
รูปแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดได้เลือกช่องทางที่หลายหลากเพื่อต้องการให้เข้าถึง
กลุ่มผู้ใช้บริการมากที่สุด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

5. วิธีการเข้าใช้งานคลังข้อสอบเก่า
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อค้นหาข้อสอบเก่าและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://library.tu.ac.th
2. เลือกเมนู TU Digital resources
3. เลือกเมนู Past examination repository (PER) กรณีใช้งานจากนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บริการต้อง Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi Account เพื่อยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ Epoxy
4. ค้นหาข้อสอบเก่าจากชื่อวิชา รหัสวิชา หรือชื่ออาจารย์ผู้สอน จากหน้าเว็บไซต์ของระบบ
CONTENTdm ดังภาพที่ 3

6. การประเมินผลโครงการ
หลังจากการดาเนินโครงการผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและใช้งานข้อสอบเก่าของคณะ

ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อสอบเก่าของระบบ CONTENTdm
นิติศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ทั้งจากภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยการกาหนด IP Address และภายนอกเครือช่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบยืนยัน
ผู้ใช้งาน EZproxy โดยมีข้อสอบเก่าให้บริการมากกว่า 1,000 ไฟล์ ครอบคลุมตั้งแต่ปีการศึกษา
2556-2559 มีสถิติการใช้งานระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 จานวน 25,962 ครั้ง
เมื่อเปิดให้บริการครบ 3 เดือนห้องสมุดมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ใน 4 ด้าน ได้แก่ การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ใช้งานได้
อย่างสะดวก ช่องทางการเข้าใช้งานมีความเหมาะสม จากผู้ตอบแบบประเมินจานวน 207 คน พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในแต่ละด้านโดยเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 90.2

ปัญหา/ อุปสรรคในการดาเนินโครงการและการแก้ไข
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ได้รับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ว่าไม่สามารถใช้บริการข้อสอบเก่าได้เนื่องจากข้อสอบเป็นไฟล์ PDF ที่มาจาการสแกนเอกสาร ห้องสมุด
จึงได้ประสานงานกับคณะเพื่อขอไฟล์ข้อสอบ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์เอกสารสกุล .docx เพื่อให้
นักศึกษาใช้งานกับโปรแกรมอ่านภาพหน้าจอ (Screen reader) ได้ โดยจะห้องสมุดได้ดาเนินการ
กับข้อสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งทาให้นักศึกษาผู้พิการ
ทางสายตาสามารถใช้บริการคลังข้อสอบเก่าได้
6. การดาเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการจะยังคงมีการจัดทาคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดยกาหนดเป็นภาระงานประจาของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1. ติดตามไฟล์ข้อสอบจากคณะนิติศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปาง
หลังวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. จัดทาข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมทั้งใส่ลายน้า
3. บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศโดยการจัดทา Metadata พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อสอบ
เข้าระบบ CONTENTdm เพื่อให้บริการกับนักศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับไฟล์ข้อสอบจากคณะ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันห้องสมุดมีข้อสอบเก่าให้บริการมากกว่า 1,700 รายการ จากสถิติการใช้งานระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 พบว่า มีการเข้าใช้งานมากกว่า 284,000 ครัง้ จึงอาจสรุปได้ว่า
การพัฒนาดิจิทัลคอลเคลชั่นของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
ทั้งจากผลการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ 90.2 เนื่องจากมีความสะดวกในการการใช้งาน สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้นยังลดภาระขอองผู้ปฎิบัติงานในการดูแลรักษา
และช่วยให้ห้องสมุดลลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อสอบเก่ารูปแบบฉบับพิมพ์รวมเล่มอีกด้วย

การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
The Development of Promoting the Utilization of Information
Resources by Applying 7Ps of the Marketing
Mix and AIDA Model
ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
e-mail: nicharee.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นภำคเหนือ และเพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนสำคัญของปี 2560 เรื่องกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศล้ำนนำ จึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำง
Facebook โดยใช้หลักกำรทำงกำรตลำด 7Ps และ AIDA model มำใช้เพื่อดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้รับสำรจนก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำรของศูนย์สนเทศภำคเหนือ
จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงกำรตลำดมำใช้ในกำรจัดทำสื่อจำกกรณีตัวอย่ำงกำรนำ
กระแสละครดังมำใช้พบว่ำ มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้ผ่ำนทำง Facebook มำกถึง 644,453 คน ซึ่งปกติ
แล้วค่ำเฉลี่ยในกำรเข้ำถึงสื่อของศูนย์สนเทศภำคเหนืออยู่ที่ 1,484 คน และมียอดกำรกดถูกใจเฉลี่ย
55 ครั้ง ทั้งยังเพิ่มจำนวนกำรกดถูกในเพจเพิ่มขึ้นจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ
2 วัน รวมถึงยอดกำรใช้ฐำนข้อมูลที่ปกติมีกำรเข้ำใช้เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่ำนมำประมำณ 1,484 ครั้ง
โดยหลังกำรเผยแพร่มีจำนวนกำรเข้ำถึงในเดือนมีนำคมเป็นจำนวน 42,136 ครั้ง เพิ่มขึ้น แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของกระแสสังคมที่มีผลต่อกำรรับรู้ของมนุษย์

คาสาคัญ:
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ, กำรประชำสัมพันธ์, ส่วนผสมทำงกำรตลำด, 7Ps,
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Abstract
Chiang Mai University Library provides printed and electronic resources
about northern Thai by Northern Thai Information Center. In 2017, "Northern Thai
resources promotion" is the one of library’s plan. So, we focus on promote the

electronic resources on Facebook by using The 7Ps of the Marketing Mix and AIDA
Model for attract the user to know and desire to use our resources and services
The result show that, our case study media shows the power of social
trend that increase the reaching number to 644,453 people. Normally, the reaching
number is about 1,484 people per media and this media can get 17,410 likes, from
normal 55 likes per media. Moreover, during the promotion of this media 2 days, our
page can get page likes from 928 to 1,726. Google Analytics can track the number of
using per page 42,136 times

Keywords:
Library Promotion, Utilization of Information Resources, Library Marketing,
Marketing Mix, 7Ps, AIDA Model, Google Analytics
บทนา
สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น
ล้ำนนำและภำคเหนือตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนข้อมูลท้องถิ่นล้ำนนำ (8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน)
รวมถึงภำคเหนือตอนล่ำงให้เป็น “คลังควำมรู้ล้ำนนำ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์เชิงรุก
(ล้ำนนำสร้ำงสรรค์) ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตำมแบบพัฒนำ 5 ปี (2560-2564) โดยได้กำหนด
แผนงำนสำคัญ คือ "กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศล้ำนนำ"
ตั้งแต่ปี 2524-ปัจจุบัน สำนักหอสมุดได้พัฒนำคอลเล็คชั่นทั้งสิ่งพิมพ์ หนังสือ วำรสำร
สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐำนข้อมูลที่พัฒนำขึ้นเอง (In-house databases) เช่น ฐำนข้อมูลอำหำร
พื้นบ้ำนล้ำนนำ ประเพณีล้ำนนำ มำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ำและมีประสิทธิภำพ
แก่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และชุมชน ทั้งนีเ้ พื่อให้ทรัพยำกรฯและบริกำรด้ำนล้ำนนำที่มีคุณค่ำของ
ห้องสมุดมีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องหำกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดเข้ำมำช่วยในกำรส่งเสริมให้มีกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรทรัพยำกร ฯ
ห้องสมุดจึงนำเอำแนวคิดทำงกำรตลำดมำใช้กับกำรดำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ
ล้ำนนำของห้องสมุด ได้แก่ แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product),
รำคำ (Price), สถำนที่ (Place), กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion), บุคคล (People), กระบวนกำร
(Process) และหลักฐำนทำงกำยภำพ (Physical evidence) เพื่อวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรที่เรำมีอยู่ให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model)
เพื่อนำมำใช้ดึงดูดควำมสนใจให้เกิดกำรซื้อหรือใช้บริกำร ซึง่ ได้แก่ กำรดึงดูด (Attention),
ควำมสนใจ (Interest), ควำมปรำรถนำ (Desire) และ กำรซื้อสินค้ำ บริกำร (Action)

A
I
D
A

Attention กำรดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำก่อนกำรซื้อสินค้ำ บริกำร ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจโดยใช้ ภำพ สี เสียง หรือดำรำ
Interest เมื่ อ ลู ก ค้ ำ ถู ก ดึ งดู ด ควำมสนใจก็ จ ะน ำมำสู่ ค วำมสนใจในตั ว
สินค้ำและบริกำร ดังนั้นกำรหำจุดเด่นของสินค้ำและบริกำรจุง
เป็นตัวชักจูงให้ผู้ใช้ซื้อสินค้ำและบริกำร
Desire
ควำมสนใจเปลี่ ย นเป็ น ควำมปรำรถนำที่ ต้ อ งกำรสิ น ค้ ำ และ
บริกำร
Action
จนนำมำสู่กำรตัดสินใจซื้อหรือใช้บริกำร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำร ให้มีกำรใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ
2. เพือ่ เพิ่มจำนวนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วำงแผนกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
วิเครำะห์ภำพรวมของทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทำง
กำรตลำด 7Ps และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด AIDA model และศึกษำสถิติกำรใช้งำนเว็บไซต์จำก
Google analytics เพื่อให้ทรำบถึงควำมสนใจปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลำ เช่น ในช่วงเดือนเมษำยน
เป็นช่วงเทศกำลปีใหม่เมืองผู้คนส่วนใหญ่จะให้ควำมสำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีดังกล่ำว ซึ่งทำ
ให้มียอดกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลประเพณีล้ำนนำเพิ่มขึ้น
เมื่อวิเครำะห์แล้วจึงดำเนินกำรวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำร ให้ตอบ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด โดยวำงแผนให้มีกำรจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกำรบรรยำย
กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุดผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ โดย
กำหนดเป้ำหมำยของกำรเผยแพร่ไว้ที่ 50 เรื่อง/ ปี
1. ปฏิบัติ
จัดกิจกรรม/ จัดทำสื่อโปสเตอร์ออนไลน์ โดยนำผลจำกกำรวิเครำะห์ตำมทฤษฎีทำงกำร
ตลำดมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำ เช่น จุดแข็งในด้ำนทรัพยำกร ฯ และช่องทำงกำรให้บริกำรที่
หลำกหลำย โดยเฉพำะจำกสถิติกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลภำคเหนือที่มีผู้เข้ำใช้มำกกว่ำ 3 ล้ำนครั้งต่อปี
ซึ่งแสดงถึงควำมสนใจของผู้เข้ำใช้เว็บไซต์เป็นไปตำมช่วงเวลำสำคัญของแต่ละเดือน เช่น เทศกำล
วันสำคัญ จะมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
2. ตรวจสอบ
หลังจำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด รวมถึงกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงสังคมออนไลน์จะมีกำรดูผลตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและจำนวนสถิติใน
กำรมีส่วนร่วม ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ เพื่อดูร้อยละควำมพึงพอใจ

สถิติจำก Facebook insight, Google analytics เพื่อติดตำมจำนวนกำรเข้ำถึง กำรกด
ถูกใจกำรส่งต่อให้ผู้อื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะบอกถึงประสิทธิภำพของกำรส่งเสริมกำรใช้แต่ละครั้งว่ำมี
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด เช่น ดูค่ำจำนวนกำรคลิกลิงค์ จำนวนกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่ จำนวน
กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลจำกช่องทำงสังคมออนไลน์
3. กำรดำเนินกำรให้เหมำะสม
หลังจำกกำรวิเครำะห์ผลตอบรับที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่สื่อบนสังคมออนไลน์
ห้องสมุดจะดูผลตอบรับ และนำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ
และบริกำรของห้องสมุดต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรนำแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA
Model) มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ส่งผลให้มีกำรเข้ำใช้ส่งผลให้ภำพรวมของ
ควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมกำรใช้ผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ควำมสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงกว้ำงขวำง ขอยกตัวอย่ำง สื่อกำรส่งเสริมกำรใช้
ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดก ซึ่งได้เผยแพร่สื่อผ่ำนทำง Facebook มีกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่และนำไปสู่
กำรเข้ำใช้ทรัพยำกรและบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนมีนำคม 2561 ได้นำกระแสควำมสนใจในละครเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ไทย ซึ่ง
เป็นกระแสไปทั่วโลกสังคมออนไลน์ โดย #บุพเพสันนิวำส ติด Trend ทำง Twitter อันดับ 1 ทุก
สัปดำห์ในช่วงละครออกอำกำศ โดยในตอนหนึ่งของละครมีกำรกล่ำวถึง “จินดำมณี” หนังสือเรียน
เล่มแรกของไทย ในฐำนะที่สำนักหอสมุดให้บริกำร พับสำ ใบลำน สมุดข่อย ทั้งในรูปแบบฉบับจริง
และอิเล็กทรอนิกส์ (library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage)

ภำพที่ 1 เอกสำรมรดกฉบับจริงและในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ที่ศูนย์สนเทศภำคเหนือให้บริกำร
ศูนย์สนเทศภำคเหนือจึงตั้งคำถำมว่ำ “จะทำอย่ำงไรให้ทรำบถึงบริกำรที่ศูนย์สนเทศ
ภำคเหนือให้บริกำร” โดยใช้ประโยชน์จำกกระแสทำงสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับควำมนิยม

มำประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรฯที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) โดยกำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรฯที่มีอยู่มำนำเสนอ พร้อมกับติด #บุพเพสันนิวำส เพื่อกำรเข้ำถึงที่กว้ำงขวำงขึ้น

ภำพที่ 2 ตัวอย่ำงกำรส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณ
ผลจำกกำรเผยแพร่สื่อชิ้นดังกล่ำวส่งผลให้สถิติกำรเข้ำถึงสื่อและกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูล
เพิ่มขึ้น ดังสถิติจำก Facebook insight และ Google analytics ดังนี้
1. Facebook insight
จำกกำรติดตำมสถิติกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้ทำงเพจของศูนย์สนเทศภำคเหนือพบว่ำมีกำรเข้ำถึง
สื่อชิ้นนี้จำนวน 644,453 คน มียอดกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแชร์ 21,121 ครั้ง และมียอดกำร
คลิกลิงค์เข้ำไปยังฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกจำนวน 2,418 ครั้ง และจำกกำรเผยแพร่สื่อชิ้นนี้ทำให้มีผู้
กดถูกใจเพจศูนย์สนเทศภำคเหนือเพิ่มขึ้นจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ 2 วัน
หลังจำกเผยแพร่

ภำพที่ 3 สถิติจำก Facebook insight

2. Google analytics
สถิติจำก Google analytics แสดงให้เห็นถึงยอดกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกที่
เพิ่มขึ้นจำกปกติมีกำรเข้ำใช้เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่ำนมำประมำณ 1,484 ครั้ง โดยหลังกำรเผยแพร่มี
จำนวนกำรเข้ำถึงในเดือนมีนำคมเป็นจำนวน 42,136 ครั้ง

ภำพที่ 4 สถิติจำก Google analytics
จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฏีทำงกำรตลำดมำใช้ในกำรจัดทำสื่อ ส่งผลให้มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้
ผ่ำนทำง Facebook มำกถึง 644,453 ครั้ง โดยมียอดกำรกดไลค์จำนวน ซึ่งปกติแล้วค่ำเฉลี่ยในกำร
เข้ำถึงสื่อของศูนย์สนเทศภำคเหนืออยู่ที่ 1,484 ครั้ง และมียอดกำรกดถูกใจเฉลี่ย 55 ครั้ง/ สื่อ ทั้งยัง
เพิ่มจำนวนกำรกดถูกในเพจเพิ่มขึ้นจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ 2 วัน และมีกำร
เข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกกว่ำ 40,000 ครั้ง
กำรนำกระแสทำงสังคมในช่วงละครบุพเพสันนิวำสมำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมกำรใช้
ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดก ก่อให้เกิดกำรรับรู้ในสื่อชิ้นนี้ ซึ่งเป็นไปตำมกระบวนกำรของ AIDA model
ดังนี้
A Attention
I Interest
D Desire
A Action

กำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้โดยใช้กระแสทำงสังคมของละครบุเพสันนิวำส
มำใช้ รวมถึงภำพจำกละครมำใช้ทำให้มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้สูงถึง 644,453
ครั้ง
กำรใช้ควำมสนใจและกำรใช้ภำษำทำให้ผู้ใช้เกิดควำมสนใจสมุดข่อย “จินดำ
มณี”
ผู้ใช้เกิดควำมต้องกำรเข้ำไปศึกษำสมุดข่อย “จินดำมณี” เสมือนจริง
นำไปสู่กำรคลิกเข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณในช่วงกำรเผยแพร่สื่อกว่ำ
40,000 ครั้ง

ข้อเสนอแนะ
แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) มี
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำก รวมถึงกำรใช้ Google analytics ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลสถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล และกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรเผยแพร่สื่อ
ประสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรใช้ ดังจะเห็นจำกผลกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้
ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และศึกษำและติดตำม Platform ฟรีต่ำง ๆ และกำร
พัฒนำด้ำนสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอ เพื่อนำมำเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
1. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรฯที่ห้องสมุดให้บริกำร
2. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ภำคเหนือที่ผ่ำนกำรจับใจควำมที่สั้นกระชับ ครบถ้วน ได้ทันเหตุกำรณ์ ทุกที่ ทุกเวลำ
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. มีกำรใช้ทรัพยำกร ฯ และบริกำรของห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
2. กำรใช้กระแสสังคมเข้ำมำช่วยในกำรส่งเสริมกำรใช้ทำให้ห้องสมุดใกล้ชิดกับผู้ใช้มำกขึ้น
ส่งเสริมให้ห้องสมุดมีภำพลักษณ์ที่ดีขึ้น
3. ห้องสมุดมีวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรในรูปแบบที่น่ำสนใจ
ขึ้น
รายการอ้างอิง
ดรุณี ณ ลำปำง. (2555). กำรตลำดบริกำรของห้องสมุด. วารสารมนุษยศาสตร์สาร, 13(1), 75-90.
ประภำศรี เขียวคง. (2552). การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต, คณะอักษรศำสตร์, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
Greedisgoods. (2560). กลยุทธ์ AIDA คือ อะไร ? (การตลาด). เข้ำถึงได้จำก
greedisgoods.com/aida-คือ
Hashtag คืออะไร. (2558). เข้ำถึงได้จำก www.technointrend.com/what-is-hashtag
Mulder, P. (2012). AIDA Model. Retrieved from
www.toolshero.com/marketing/aida-model/
Patil, S .K., & Pradhan, P. (2014). Library promotion practices and marketing of
Library services: A role of Library professionals. [Electronic version].
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 133, 249-254.

การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
Circulation Stats increasing with Long Tail Marketing Theory
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
e-mail: thanapun.k@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้นำทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มสถิติ
กำรให้บริกำรยืมหนังสือ และส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น
ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสถิติกำรยืมหนังสือตำมแนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำหลักกำร ADLI ตำมแนวทำงเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ EdPEx มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำร
ทำงำนดังกล่ำว ซึ่งมีขั้นตอนในกำรดำเนินงำน ดังนี้ 1) Approach กำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ วิธีกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบ (Systematic approach) กำหนดผู้รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัด กระบวนกำร (Work process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process)
2) Deployment ดำเนินงำนส่งเสริมสถิติกำรยืมหนังสือโดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ได้แก่
กำรจัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ กิจกรรมแจ้งเตือนกำหนด
คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดชั้นหนังสือที่ส่งเสริมกำรยืม 3) Learning ทบทวนและ
ประเมินผลกระบวนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และ 4) Integration บูรณำกำร
กำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร และวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรร่วมกัน
ตำมที่กำหนดไว้
จำกกำรใช้ทฤษฎีหำงมำยำวมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรยืมหนังสือและใช้หลัก ADLI มำใช้
ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทำให้สถิติกำรยืมหนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรประเมินสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืมของห้องสมุด
คณะสัตวแพทยศำสตร์ ทำให้ทรำบถึงหนังสือรำยชื่อใด ที่มีกำรใช้มำกหรือใช้น้อย รวมถึงได้วิธีกำร
ในกำรจัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือ และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ที่มีประสิทธิภำพต่อไป

คาสาคัญ:
ห้องสมุดและบริกำรของห้องสมุด, กลยุทธ์ลองเทล, ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว,
บริกำรสำรสนเทศ, ทรัพยำกรสำรสนเทศ

Abstract
Veterinary Medicine Library Chiang Mai University used long tail marketing theory
to promotion circulation Statistic. The main objective was to increase circulation Statistic and
increase circulation Statistic of Books with little or no usage statistics through the promotion
circulation Statistic in accordance with the theory of long tail marketing from 2013 to the present.
The ADLI Principles have been adopted in accordance with the EdPEx Guidelines for Quality
of education used to control the quality of work processes. The steps are as follows 1) Approach
planning, objectives, systematic approach 2) Deployment works to promote circulation statistic
of books using the concept of long tail theory by Top reader activities, Introducing new book,
Book exhibition, Recommended books are less used and not used, New Member Activities, Alert
date of return book and the book shelves that promote borrowing. 3) Learning, reviewing and
evaluating operational processes. To achieve the learning process. 4) Integration, implementation
in accordance with the action plan.
The use of long tail theory has been used to circulation Statistic and use ADLI
principles to evaluate the performance make circulation Statistic from year 2556-present
continuous increase. The evaluation from circulation Statistic found that which book name list
use more or less In addition, the methods of organizing activities to increase circulation Statistic
and effective ways of organizing activities.

Keyword:
Library Services, Long Tail Strategies, Long Tail Marketing Theory,
Information Services, Information Resources
บทนา
กำรส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศนับเป็นภำรกิจที่มีควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนห้องสมุด
เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมสำรสนเทศ มีสำรสนเทศจำนวนมำกมำยมหำศำลทีแ่ พร่หลำย
และก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องมีควำมรู้ และทักษะในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้และสำรสนเทศทุกประเภท และนำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรทำงำน ตลอดจน
กำรใช้ชีวิตอยู่ในยุคสังคมสำรสนเทศ ห้องสมุดในฐำนะที่เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศจึงมีส่วนสำคัญ
ในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่มีหน้ำที่สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ จึงต้องปรับบทบำทกำรให้บริกำรเป็นแบบเชิงรุก
ทำหน้ำที่ในกำรแสวงหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ และมุ่งจัดกิจกรรม
ที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้สำรสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มำกที่สุด ซึ่งปัญหำ
ในปัจจุบันที่พบคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยมีข้อจำกัดจำกสภำวะที่เงินงบประมำณในกำรจัดหำ
และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ไม่ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น แต่มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดซื้อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก
ตำมพฤติกรรมและควำมต้องกำรที่ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดยุคใหม่คำดหวัง ดังนั้นกำรดำเนินงำน

ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยในปัจจุบัน ควรมีกำรนำแนวคิดกำรตลำดมำปรับใช้ โดยมีกำรวำงแผน
กำรตลำดสำหรับห้องสมุดอย่ำงรอบคอบ พร้อมส่งมอบบริกำรที่มีควำมถูกต้องและมีคุณภำพถึง
ระดับที่ลูกค้ำให้ควำมเชื่อมั่น และมีควำมภักดีต่อห้องสมุด เช่นเดียวกับควำมสำเร็จขององค์กรธุรกิจ
ที่ใช้แนวคิดกำรตลำด
แนวคิดกำรตลำดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นที่น่ำสนใจและเชื่อได้ว่ำสำมำรถนำมำปรับใช้
ในกำรดำเนินกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้ คือ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว (Long tail marketing)
ซึง่ เป็นแนวคิดของคริส แอนเดอร์สัน นักฟิสิกส์และนักเศรษฐศำสตร์ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
เป็นแนวควำมคิดที่สวนทำงกับทฤษฎี 80/ 20 โดยมีหลักคิดคือเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำวัน กลำยเป็นวัฒนธรรมทำงสังคมและวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ทำให้ผู้บริโภคสำมำรถ
เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรขำยสินค้ำประเภทใดประเภทหนึ่งจะมีสินค้ำ
ส่วนหนึ่งขำยดีติดอันดับ คิดเป็นร้อยละ 20 สินค้ำประเภทอื่นส่วนใหญ่นั้นยอดขำยจะไม่ดีมำกนัก
ซึ่งในกฎ 80/ 20 ของพำเรโตนั้น จะเน้นขำยที่ตัวสินค้ำที่ขำยดี (ร้อยละ 20) ตรงกันข้ำมกับทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำว ที่มองว่ำในส่วนของสินค้ำที่ยอดขำยไม่ดีมำกนัก (ร้อยละ 80) จะมีกำรส่งเสริม
กำรขำยให้ลูกค้ำเข้ำมำซื้อสินค้ำได้อย่ำงไร ทำให้สินค้ำโดยภำพรวมขำยได้ (Anderson, 2009)
ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวไม่ได้ใช้ได้เฉพำะกับ "สินค้ำ" เท่ำนั้น นอกจำกสินค้ำแล้ว ยังมีทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำวของ 'ลูกค้ำ' (Customer) และ 'กำรให้บริกำร' (Service) ด้วย ห้องสมุดสำมำรถ
นำแนวคิด ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำประยุกต์ใช้กับกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุด รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและบริกำรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก กำรส่งเสริม
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีสถิติกำรใช้น้อย กำรจัดแสดงทรัพยำกรประเภทอื่น ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร
ให้ผู้ใช้ได้เห็นเพิ่มเติมจำกกำรสืบค้น เป็นต้น (Genoni, 2007)

ภำพที่ 1 ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำให้บริกำร
ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย จึงได้มีกำรนำข้อมูลสถิติ
กำรยืมหนังสือมำพิจำรณำ เพื่อให้ทรำบข้อมูลกำรยืมหนังสือและนำข้อมูลมำใช้ในกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรใช้ จำกข้อมูลกำรยืมหนังสือใน พ.ศ. 2556 พบว่ำ หนังสือทั่วไป จำกจำนวนทั้งหมด
8,329 เล่ม มีกำรยืมออก จำนวน 6,091 เล่ม (ร้อยละ 73.13) และมีหนังสือทีไ่ ม่มีสถิติกำรยืม จำนวน
2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87) และผลจำกกำรสำรวจทรัพยำกรหลักของห้องสมุด (หนังสือที่มีกำรยืม
50 ครั้งขึ้นไป) พบว่ำ มีจำนวนเพียง 936 เล่ม (ร้อยละ 15.36) จำกจำนวนทั้งหมด 6,091 เล่ม
จึงได้มีแนวคิดในกำรนำหลักกำรตลำดที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มกี ำรยืมหนังสือมำกขึ้น
และได้เลือกทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือให้มำกขึ้น โดยให้
ควำมสำคัญกับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมตำมทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริม
ให้สินค้ำที่มียอดขำยไม่มำกนักให้สำมำรถขำยได้ ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดทุกประเภทได้เข้ำมำยืมหนังสือให้เพิ่มมำกขึ้น และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนังสือที่ไม่มี
กำรยืมได้ถูกยืมและนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์
หนังสือใหม่และหนังสือที่ไม่มีกำรใช้ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
กำรจัดนิทรรศกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย กิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นสมำชิกห้องสมุด กำรอีเมลแจ้ง
รำยชื่อหนังสือ กำรแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ และกำรจัดชั้นหนังสือที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรยืม
อีกทั้งยังได้นำหลักกำร ADLI มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน ดังกล่ำว
เพื่อให้สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ โดยใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลักกำร ADLI
มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยและหนังสือที่ไม่มีกำรยืม
3. เพื่อสร้ำงกิจกรรมที่สำมำรถกระตุ้นกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและเพิ่มควำมประทับใจ
แก่ผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด
4. เพื่อให้มีกำรใช้หนังสืออย่ำงคุ้มค่ำต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย
ทำงสัตวแพทยศำสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลัก ADLI Model
กาหนดกระบวนการเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดกระบวนกำรดำเนินงำนโดยใช้หลัก ADLI Model
วางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. Approach (A) ห้องสมุดมีกำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์และกำหนด
วิธีกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบ (Systematic approach) ในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนรวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำร
และออกแบบกระบวนกำร (Work process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ดังนี้
1.1 เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร คือ เพิ่มสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือ
ของห้องสมุด และส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดมีกำรใช้อย่ำงคุ้มทุนและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
1.3 ตัวชี้วัด ห้องสมุดได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% ในทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีกำรปรับตัวชี้วัด
ขึ้นเป็น 6% ในปี พ.ศ. 2559 และ 7% ในปี พ.ศ. 2560
1.4 กำหนดกระบวนกำร (Work process) กระบวนกำรหลัก (Core process)
และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ในกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ มีดังนี้
ตำรำงที่ 1 ผังกระบวนกำร (Work process)
ลาดับ

กระบวนงาน

ขั้นตอนและกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

1

กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ในกำรดำเนินกำร
ศึกษำสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด

บรรณำรักษ์กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำร

บรรณำรักษ์

บรรณำรักษ์ศึกษำสถิติกำรยืมหนังสือ
ของห้องสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
ร่วมกันจัดกิจกรรม ได้แก่
1. จัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน
2. ประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่
3. จัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
4. กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่
5. กิจกรรมแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ
6. กำรจัดชั้นหนังสือ
7. กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้นอ้ ย
และไม่มีกำรใช้
บรรณำรักษ์จดั เก็บและสรุปผลข้อมูลสถิติ
กำรยืม ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556-2560

บรรณำรักษ์

2
3

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
และส่งเสริมให้หนังสือ
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้
ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น

4

จัดเก็บและสรุปผลข้อมูลสถิติกำรยืม

บรรณำรักษ์
และ
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด

บรรณำรักษ์

ตำรำงที่ 2 กระบวนกำรหลัก (Core process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process)
กระบวนการหลัก (Core process)
กระบวนการย่อย (Sub process)
CP1 ก ระบ ว น กำรเพิ่ ม ส ถิ ติ กำรยื ม SP1 กระบวนกำรจัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน
หนังสือ
SP2 กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่
SP3 กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
SP4 กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่
SP5 กิจกรรมแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ
CP2 กระบวนกำรส่งเสริมให้หนังสือ
SP6 กำรจัดชั้นหนังสือเพื่อส่งเสริมกำรยืมหนังสือ
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้
SP7 กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้
ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น
1.5 กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และส่งเสริม
ให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมยอดนักอ่ำน ห้องสมุดฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมยอดนักอ่ำน
คณะสัตวแพทยศำสตร์ โดยมอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ที่มี
สถิติกำรยืมสูงสุดในแต่ละชั้นปี จำนวนปีละ 5 รำงวัล ตั้งแต่ปี 2556 มำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกลยุทธ์
ในกำรเพิ่มยอดกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และให้นักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรอ่ำนและกำรใช้
บริกำรห้องสมุด
2) กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ เป็นกำรแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงรำยชื่อ
หนังสือใหม่และสำระสังเขปของหนังสือที่ห้องสมุดได้จัดหำมำให้บริกำรแก่ผู้ใช้ ผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กกลุ่มของนักศึกษำ กลุ่มอำจำรย์ และกลุ่มบุคลำกรของคณะ ฯ
แอปพลิเคชันไลน์ อีเมลหรือเว็บไซต์ เป็นต้น
3) กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ ได้จัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือน่ำอ่ำน
ประจำเดือนภำยในห้องสมุด ทั้งในรูปแบบนิทรรศกำรภำยในห้องสมุดและนิทรรศกำรออนไลน์
โดยกำหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะ เช่น นิทรรศกำรหนังสือ
ทำงสัตว์เศรษฐกิจ ช้ำงและสัตว์ป่ำ โรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้ำ หรือควำมปลอดภัย
ในอำหำร เป็นต้น โดยมีเทคนิคในกำรจัดนิทรรศกำร คือ กำรนำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มี
กำรยืม มำจัดวำงให้ใกล้กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูงให้เหมำะสม ทำให้ผู้ใช้บริกำรได้เห็นว่ำมีหนังสือ
เล่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับควำมต้องกำร สำมำรถนำไปศึกษำเพิ่มเติมกับหัวข้อที่สนใจได้
4) กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ ห้องสมุด ฯ ได้รวบรวมรำยชื่อ
หนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ให้กับผู้บริหำร ผ่ำนรองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดส่งรำยชื่อหนังสือดังกล่ำวให้กับคณำจำรย์ นักศึกษำ
และบุคลำกรของคณะสัตวแพทศำสตร์ ผ่ำนช่องทำงอีเมล์และหนังสือเวียนภำยในคณะ ฯ

5) กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ ห้องสมุด ฯ ได้ดำเนินกำรเชิงรุกโดยกำรสำรวจรำยชื่อ
คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะ ฯ ที่ยังไม่ได้สมัครสมำชิกห้องสมุด ได้สมัครสมำชิกเพื่อให้สำมำรถ
ยืม-คืน และใช้บริกำรอื่น ๆ ของห้องสมุดได้ ซึ่งจำกกำรสำรวจบุคลำกรของคณะ ฯ ทั้งหมด จำนวน
197 คน พบว่ำ มีสมำชิกที่มีบัตรสมำชิกห้องสมุดแล้ว จำนวน 91 คน ยังไม่มีบัตรสมำชิก จำนวน
106 คน จำกนั้นจึงได้วำงแผนจัดกิจกรรมรับสมัครสมำชิกกับห้องสมุดและจัดเตรียมของที่ระลึก
เพื่อมอบให้กับบุคลำกรที่สมัครบัตรสมำชิกห้องสมุด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
และทำกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมัครบัตรสมำชิก โดยจัดทำบันทึกข้อควำมเชิญชวนไปถึงบุคลำกร
ทั้ง 106 คน แนบกับแบบฟอร์มสมัครสมำชิกห้องสมุด พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ในกำรเป็น
สมำชิกห้องสมุด ผลกำรดำเนินงำนมีบุคลำกรจำนวน 52 คน จำก 106 คนที่ได้ทำกำรสมัครสมำชิก
ห้องสมุด
6) กิจกรรมแจ้งเตือน ห้องสมุด ฯ ได้จัดบริกำรแจ้งเตือนกำหนดคืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ผ่ำนช่องทำงอีเมลของผู้ใช้บริกำรโดยได้ดำเนินกำรรวบรวมอีเมลของบุคลำกร
และนักศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ จำนวนรวม 553 รำย และตรวจสอบข้อมูลกำรยืม
และวันกำหนดส่งของผู้ใช้บริกำร ในทุกสัปดำห์ ๆ ละ 1 ครั้ง หำกผู้ใช้บริกำรมีหนังสือที่ใกล้ถึงกำหนด
ส่งคืนห้องสมุด ฯ จะส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 2-3 วัน ให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่ได้ยืมหนังสือได้ทรำบ
เพื่อส่งคืนหรือเพื่อให้สำมำรถทำกำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเองได้ทันเวลำโดยไม่เกินกำหนด
เพรำะหำกมีหนังสือเกิดกำหนดส่งคืนจำนวนมำก จะทำให้สูญเสียโอกำสในกำรใช้ของผู้ใช้บริกำร
คนอื่น ๆ และทำให้สถิติในกำรยืมลดลง
7) กำรจัดชั้นหนังสือเพื่อส่งเสริมกำรยืมหนังสือ ห้องสมุด ฯ ได้จัดเรียงหนังสือบนชั้
โดยนำรูปแบบของร้ำนขำยหนังสือที่ทันสมัย มำประยุกต์ใช้ คือกำรแสดงปกของหนังสือในชั้น
และกำรนำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมมำจัดวำงคู่กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูง
ซึ่งทำให้หนังสือเล่มดังกล่ำวถูกยืมและใช้ให้เกิดประโยชน์
2. Deployment (D) กำรดำเนินงำนส่งเสริมกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ผ่ำนกิจกรรม 7 กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดผู้เกี่ยวข้อง
ของกำรดำเนินงำน มีกำรสนับสนุน/ ถ่ำยทอดควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน รับฟัง
ปัญหำระหว่ำงกำรดำเนินกำร และประเมินผลตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ทุกปีกำรศึกษำ
3. Learning (L) ใช้วงจรคุณภำพเดมมิ่ง PDCA ในกำรทบทวนและประเมินผล
กระบวนกำรดำเนินกำร และกำหนดประเด็นในกำรประเมินผลกระบวนกำร ตำมหลัก ADLI ได้แก่
Approach, Deployment, Learning และ Integration พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรระหว่ำงผู้รับผิดชอบดำเนินงำนสรุปปัญหำและอุปสรรค
ในกำรจัดกิจกรรม
4. Integration (I) กำรดำเนินงำนเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันของแผนงำน กล่ำวคือ ได้มีกำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของห้องสมุด และผลกำรดำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ซึ่งเห็นได้จำกบทสรุปของกำรดำเนินงำน

ประเมินผลการดาเนินงาน ห้องสมุด ฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเพิ่มสถิติ
กำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวตำมแนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ใน 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่
1. กำรประเมินจำกสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืม
ของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ
จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุดที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป วิเครำะห์ข้อมูล
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกซ์เซล (Microsoft excel) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ
(Percentage)
2. กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด โดยใช้แบบประเมินตนเองของห้องสมุด ซึง่ ได้กำหนดหัวข้อกำรประเมินตำมหลัก ADLI
ได้แก่ Approach Deployment Learning และ Integration
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำว สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ตอน และสรุปผลกำรศึกษำ
ได้ดังตำรำงที่ 1 และ ตำรำงที่ 2 ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรประเมินสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืมของห้องสมุด
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ จำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป
ตอนที่ 2 กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด

ตอนที่ 1 การประเมินสถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือทั่วไปที่มีการยืม และไม่มีการยืมของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-560 และการศึกษาจานวนทรัพยากรสารสนเทศหลัก
ของห้องสมุดที่มีการยืมมากกว่า 50 ครั้งขึ้นไป
ตำรำงที่ 3 สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืมและ
ไม่มีกำรยืมของห้องสมุด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

8,329
(100.00)

6,091
(73.13)

2,238
(26.87)

8,542
(100.00)

6,523
(76.36)

2,019
(23.64)

8,755
(100.00)

6,976
(79.68)

1,779
(20.32)

รวม
8,930
(100.00)

รวม
7,446
(83.38)

รวม
1,484
(16.62)

รวม
9,122
(100.00)

รวม
7,988
(87.56)

รวม
1,134
(12.44)

เป้ำหมำย KPI เพิ่มขึ้น 5% เท่ำกับ
305 เล่ม ผลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 432 เล่ม

เป้ำหมำย KPI เพิ่มขึ้น 5% เท่ำกับ
326 เล่ม ผลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 453 เล่ม

เป้ำหมำย KPI เพิ่มขึ้น 6% เท่ำกับ
447 เล่ม ผลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 470 เล่ม

เป้ำหมำย KPI เพิ่มขึ้น 7% เท่ำกับ
521 เล่ม ผลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 542
เล่ม

ตำรำงที่ 4 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำแนกตำมจำนวนครั้งของกำรยืม
ปี พ.ศ

จานวนหนังสือ
(จานวนเล่ม/ ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวนเล่ม)

ปี 2556

8,329 (100.00)

6,091

จานวนครั้งของการยืม
(จานวนเล่ม/ ร้อยละ)
50 ครั้งขึ้นไป
1-50 ครั้ง
ทรัพยากรหลัก
ของห้องสมุด
5,155 (84.64)
936 (15.36)

ปี 2557

8,542 (100.00)

6,523

5,471 (83.88)

1,052 (16.12)

ปี 2558

8,755 (100.00)

6,976

5,503 (78.89)

1,473 (21.11)

ปี 2559
ปี 2560

8,930 (100.00)
9,122 (100.00)

7,429
7,988

5,763 (77.58)
6,148 (76.97)

1,666 (22.42)
1,840 (23.03)

จำกตอนที่ 1 สำมำรถวิเครำะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืม
และไม่มีกำรยืมของห้องสมุด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่ำ สถิติกำรยืมหนังสือมีจำนวนเพิ่ม
มำกขึ้นและสถิติของหนังสือที่ไม่มีกำรยืมออกลดน้อยลงตำมลำดับ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจำนวน 8,329 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,091 เล่ม
(ร้อยละ 73.13) ไม่มีกำรยืม 2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87)
2. ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจำนวน 8,542 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,523 เล่ม
(ร้อยละ 76.36) ไม่มีกำรยืม 2,019 เล่ม (ร้อยละ 23.64)
3. ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจำนวน 8,755 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,976 เล่ม
(ร้อยละ 79.68) ไม่มีกำรยืม 1,779 เล่ม (ร้อยละ 20.32)
4. ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจำนวน 8,930 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 7,446 เล่ม
(ร้อยละ 83.38) ไม่มีกำรยืม 1,484 เล่ม (ร้อยละ 16.62)
5. ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจำนวน 9,122 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 7,988 เล่ม
(ร้อยละ 87.56) ไม่มีกำรยืม 1,134 เล่ม (ร้อยละ 12.44)
สรุปผลตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2557 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% เท่ำกับ
305 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 432 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
2. ปี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% เท่ำกับ
326 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 453 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
3. ปี พ.ศ. 2559 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 6% เท่ำกับ
447 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 470 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม

ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
4. ปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 7% เท่ำกับ
521 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 542 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
ตำรำงที่ 2 ผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติจำนวนครั้งของกำรยืม จะทำให้ได้ข้อมูลหนังสือ
ที่เป็นที่นิยมใช้ (มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป) เพื่อนำมำพิจำรณำเพื่อหำทรัพยำกรหลัก
ของห้องสมุด ซึง่ จำนวนทรัพยำกรหลักของห้องสมุดมีเพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจำนวน 8,329 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน 936 เล่ม
(ร้อยละ 15.36)
2. ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจำนวน 8,542 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,052 เล่ม (ร้อยละ 16.12)
3. ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจำนวน 8,755 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,473 เล่ม (ร้อยละ 21.11)
4. ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจำนวน 8,930 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครัง้ จำนวน1,666 เล่ม
(ร้อยละ 22.42)
5. ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจำนวน 9,122 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,840 เล่ม (ร้อยละ 23.03)
ตอนที่ 2 การประเมินผลกระบวนการดาเนินการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด
กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำน ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด
กระบวนการ
1. Approach
กำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2. Deployment
ดำเนินกำรครอบคลุมทุกขัน้ ตอนตำมแผนทุกหน่วยงำน
กำรกำหนดผูเ้ กี่ยวข้องของกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
กำรสนับสนุน/ ถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรกำกับและติดตำม เพือ่ รับฟังปัญหำระหว่ำงกำรดำเนินกำร
3. Learning
กำรทบทวนและประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรดำเนินงำน
กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
4. Integration
กำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปี

ผลการดาเนินการ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด พบว่ำมีกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำร Approach, Deployment, Learning
และ Integration ตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมดทุกข้อกำรประเมินที่ได้กำหนดไว้
ตำมที่ได้แสดงผลกำรประเมินดังตำรำงที่ 3 และสำมำรถสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ได้ดังนี้
1. หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือเก่ำที่ตีพิมพ์
ก่อนปี 2540 และเป็นหนังสือที่มีฉบับซ้ำจำนวนมำก ทำให้มีเนื้อหำล้ำสมัย และส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรยืมของผู้ใช้บริกำร
2. หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ จึงทำให้กำรดำเนินงำนในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ได้มีกำรสำรวจ
และดำเนินกำรนำหนังสือที่เนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ นำออกไปไว้ที่ชั้น Store book
3. ผู้ใช้บริกำรบำงคนนิยมอ่ำนเอกสำรฉบับอิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำหนังสือฉบับพิมพ์
ทำให้ไม่มีควำมสนใจในกำรเข้ำมำยืมหนังสือในห้องสมุด
4. ผู้ใช้บริกำรที่ปฏิบัติงำนภำยนอกคณะสัตวแพทยศำสตร์ เช่น โรงพยำบำลสัตว์เล็ก
โรงพยำบำลสัตว์ใหญ่ และโรงพยำบำลสัตว์ท้องถิ่น ไม่สะดวกเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด ส่งผลให้มีสถิติ
กำรยืมน้อย
อภิปรายผล
กำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว สำมำรถอภิปรำย
ผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวในกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุด ส่งผลให้สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป
มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกห้องสมุดได้ศึกษำสถิติกำรยืมและนำผลกำรศึกษำ
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดทำเป็นแผนกำรดำเนินกำรของห้องสมุดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน ผลกำรศึกษำทำให้ทรำบถึงรำยชื่อของหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี
กำรใช้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริมสินค้ำที่ยอดขำยไม่มำกนัก
หำกเปรียบเทียบกับกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องมุดก็คือควรส่งเสริมหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี
กำรใช้ให้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกที่สุด โดยกำรดำเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สถิติกำรยืม
ของห้องสมุด อันได้แก่ กิจกรรมยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ กำรจัดนิทรรศกำร
แนะนำหนังสือ กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ กิจกรรม
แจ้งเตือนกำหนดคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดชั้นหนังสือ ซึ่งทุกกิจกรรมมีประสิทธิภำพ
และส่งผลให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ทั้งนี้ จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ทำให้ห้องสมุดได้ทรำบถึงจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ
หลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป ซึ่งในกำรศึกษำในปีล่ำสุด พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่ำ
ห้องสมุดมีทรัพยำกรหลัก จำนวน 1,840 เล่ม เป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อถือได้ว่ำ
เป็นหนังสือที่ควรค่ำต่อกำรศึกษำ มีคุณภำพทำงวิชำกำรและสำมำรถนำไปใช้อ้ำงอิงในกำรเขียนงำน

วิชำกำรทำงสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ได้ (Core books) เนื่องจำกเป็นหนังสือที่ได้รับควำมนิยม
และเป็นหนังสือที่มีกำรใช้หมุนเวียนอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องสมุด โดยกำรนำหลัก ADLI มำใช้
ควบคุมกระบวนกำรทำงำนทั้งระบบ สำมำรถทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกหลัก ADLI ได้กำหนดให้ห้องสมุดได้มีกำรวำงแผน
กำหนดวิธีกำร และระบบที่ชัดเจนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ดำเนินกำรครอบคลุมทุกขั้นตอนตำมแผน
กำรดำเนินงำน มีกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนงำนในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
2. ควรมีกำรศึกษำสถิติกำรยืมจำกสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น เช่น หนังสืออ้ำงอิง วำรสำร
และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่น ๆ
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำง ๆ ดังนี้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริกำรได้อ่ำนหนังสือที่มีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย
ทำงสัตวแพทยศำสตร์ สำมำรถเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชำต่ำง ๆ ได้
2. ผู้ใช้บริกำรได้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง
ประโยชน์ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ใช้งบประมำณของคณะสัตวแพทยศำสตร์ในกำรจัดซื้อ
ได้มีกำรใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ำคุ้มทุน
2. สนับสนุนเป้ำประสงค์ของคณะสัตวแพทยศำสตร์ คือ กำรเป็นแหล่งอ้ำงอิงควำมรู้
ทำงสัตวแพทยศำสตร์ในภำคเหนือที่มีมำตรฐำน และเป็นชุมชนวิชำกำรที่ผลิตงำนวิจัยทรงคุณค่ำ
สู่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. ได้แนวทำงในกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
และแนวทำงส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น
2. ได้กิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ที่สำมำรถกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำรยืม-คืนมำกขึ้น และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดอื่น ๆ ได้
3. ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดได้มีกำรยืมและนำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
4. ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบรรณำรักษ์กับผู้ใช้บริกำร ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้ อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุดต่อไป
5. บรรณำรักษ์มีทักษะในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด

6. ผู้ใช้บริกำรเห็นบทบำทและภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรทำงำน
เชิงรุกในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายการอ้างอิง
Anderson, C. (2009). The Longer Long Tail: how endless choice is creating unlimited
demand. London: Random House Business Books.
Genoni, P. (2007). Libraries, the Long Tail and the future of legacy print collections.
Library and Information Science Research Electronic Journal, 17(1), 1-10.

แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สาหรับนักศึกษาผูพ้ ิการ ในหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Guidelines for Organizing Learning Areas for Students with
Disabilities in Central Library, Khon Kaen University
ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้
ของนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น และเพื่อนำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร ประชำกรคือ นักศึกษำผู้พิกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย นักศึกษำผู้พิกำร 4 ประเภท คือ
นักศึกษำผู้พิกำรทำงสำยตำ นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว และ
นักศึกษำออทิสติก รวมทั้งสิ้น 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรพรรณนำ ผลกำรวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ
นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงน้อยมำกปีละ 1-2 ครั้ง
โดยส่วนใหญ่จะมำใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงขณะที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ 1 เพื่อทำรำยงำน
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษำปกติ รองลงมำคือ ยืมหนังสือ และเยี่ยมชมห้องสมุด ซึ่งปัญหำในกำรมำใช้พื้นที่
เรียนรู้ภำยในอำคำรหอสมุดกลำง พบว่ำ นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่จะมีปัญหำในกำรเดินทำงมำ
หอสมุดกลำงเนื่องจำก ระบบขนส่งมวลชนของมหำวิทยำลัยไม่เอื้อต่อกำรเดินทำง รองลงมำคือ
สถำนที่ภำยนอกอำคำรหอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงตัวอำคำรหอสมุดกลำง สถำนที่ภำยในอำคำร
หอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงพื้นที่ให้บริกำรต่ำง ๆ หอสมุดกลำงไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
จำเป็นให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ไม่เอื้อต่อกำรใช้งำน
2. ควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ นักศึกษำ
ผู้พิกำรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรโดยเฉพำะมำกที่สุด รองลงมำ
คือ ห้องศึกษำแบบเดียว ห้องศึกษำแบบกลุ่ม พื้นที่เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษำปกติ และพื้นที่สำหรับชม
วีดีทัศน์

3. แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร นำมำ
วิเครำะห์และกำหนดเป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร ดังนี้ 1) พื้นที่เรียนรู้
สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร สถำนที่ตง้ั ควรอยู่ใกล้กับประตูทำงเข้ำ-ออกห้องสมุดหรือบริเวณที่นักศึกษำ
ผู้พิกำรสำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออกได้ด้วยควำมสะดวกและปลอดภัย สำมำรถใช้เสียงได้ มีที่บังตำ
รวมถึงมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 2) ห้องศึกษำแบบเดี่ยว ภำยในห้องควรมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และชั้นวำงหนังสือ และสำมำรถให้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำ-ออกได้สะดวก
3) ห้องศึกษำแบบกลุ่ม ควรมีจอภำพติดผนังและสำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 4) พื้นที่
นั่งอ่ำนร่วมกับนักศึกษำปกติ ควรอยู่กระจำยอยู่ทั่วอำคำรของห้องสมุดและมีโต๊ะนั่งอ่ำนที่สำมำรถ
สอดรถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำไปได้ 5) พื้นที่สำหรับชมวีดีทัศน์ ควรมีชุดเครื่องเสียงที่สำมำรถ
รับฟังภำยในห้องได้ และมีหูฟังให้เลือกใช้ด้วย

คาสาคัญ:
พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำพิกำร, กำรจัดบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำพิกำร,
นักศึกษำพิกำร

Abstract
The purposes of this research were to study experience, problems and
needs of the disabled students use learning area in the central library, Khon Kaen
University. And to set guidelines for organizing the learning area in the Central Library
for disabled students. The population is 30 disabled students. The sample for the
study consisted of 8 disabled students. The tools for collecting data were semistructured interview. Descriptive Analysis. The research results were summarized as
follows:
1. Experience in using the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities had experience in
using the library at least one to three times a year. Most of the disabled students
used the learning area at the central library while studying. Year 1
2. The need to use the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities need Learning areas
for students with disabilities. Single study room, Group study room, and Edutainment
room.
3. Guidelines for organizing learning areas for disabled students in the
central library, Khon Kaen University. Information obtained from the study of
experience and needs of disabled students. Analyze and define a guideline for
organizing learning areas for disabled students AS follows: 1) Learning Areas for

Disabled Students 2) Single study room 3) Group study room 4) Reading area with
regular students and 5) Edutainment room.

Keywords:
Learning Area for Students with Disabilities, Library Services for Students
with Disabilities, Students with Disabilities
บทนา
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่คนพิกำรได้เข้ำมำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้นโดยตลอด (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2558) ห้องสมุด
มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำที่สำคัญของนักศึกษำทุกคน รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
นักศึกษำผู้พิกำรมีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในกำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำ
ปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงและ
ใช้บริกำรห้องสมุดบำงอย่ำงที่จัดให้กับนักศึกษำปกติ ดังนั้นเป้ำหมำยของห้องสมุดจึงไม่ใช่ทำอย่ำงไร
ให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ แต่เป็นเรื่องที่ห้องสมุดจะทำอย่ำงไรเพื่อให้นักศึกษำ
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรห้องสมุดได้ด้วยควำมเท่ำเทียมกันให้ได้มำกที่สุด
พื้นทีเ่ รียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งบริกำรที่ห้องสมุดมหำวิทยำลัยทุกแห่ง
ในประเทศไทยจัดให้บริกำรแก่นักศึกษำ พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบ
มำเพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรตั้งแต่เริ่มแรก ควำมบกพร่องทำให้นักศึกษำผู้พิกำร
มีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำใช้งำนพื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำว ดังนั้นห้องสมุดจึงพึ่งให้ควำมสำคัญ
และจัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงและใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
และเมื่อนักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดได้ด้วยควำมสะดวก
และปลอดภัยแล้ว ถือเป็นโอกำสอันดีทบี่ ุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้กำรให้บริกำรร่วมกัน
ได้รับทรำบถึงควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร และพัฒนำบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงห้องสมุดกับนักศึกษำผู้พิกำร ทำให้เกิดควำมผูกพัน
มีกำรบอกต่อและกลับมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ของนักศึกษำผู้พิกำร
2. เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
3. วิเครำะห์ข้อมูล และกำหนด “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น”
4. จัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรตำมควำมพร้อมของหอสมุดกลำง และให้
นักศึกษำผู้พิกำรมำทดลองใช้บริกำร รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะ
5. ยืนยัน “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” โดยใช้วิธีกำรอ้ำงอิงจำกผู้เชี่ยวชำญ และตัวแทนนักศึกษำผู้พิกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
คนพิกำรเมื่อเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยก็มีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน
กำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำ
และอุปสรรคในกำรใช้บริกำรห้องสมุดโดยเฉพำะพื้นที่เรียนรู้ในห้องสมุด ดังนั้นกำรจัดพื้นที่เรียนรู้
ในห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงควำมบกพร่องของนักศึกษำผู้พิกำร
และประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรเป็นสำคัญ กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรจึงเป็น
กำรเตรียมพื้นที่ รวมถึงเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อเอื้อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรพื้นที่
เรียนรู้ในห้องสมุดได้
กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุดนั้น ห้องสมุดสำมำรถดำเนินกำรได้
ทันทีตำมศักยภำพของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยอำจจะเริ่มต้นจำกกำรจัดมุมหรือพื้นที่เรียนรู้สำหรับ
นักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ตลอดเวลำเมื่อเดินทำง
มำห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นสถำนทีภ่ ำยในอำคำรห้องสมุดทีน่ ักศึกษำผู้พิกำร
จะได้ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำแล้ว พื้นทีด่ ังกล่ำวยังเป็นจุดนัดพบที่นักศึกษำผู้พิกำรใช้ในกำรพบปะกับ
เพื่อนนักศึกษำปกติ รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรต่ำงคณะอีกด้วย ดังนั้นถ้ำห้องสมุดให้ควำมสำคัญและ
จัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงของนักศึกษำผู้พิกำร นักศึกษำผู้พิกำรจะเกิด
ควำมรู้สึกที่ดีและมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ บุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้และเกิด
ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำผู้พิกำรร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยของ
ห้องสมุดในกำรพัฒนำบริกำรห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพสำหรับผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม รวมถึง
กลุ่มนักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรศึกษำนี้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย สำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่
เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในอำคำรห้องสมุดได้
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บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของหนังสือ
อนุสรณ์งานศพในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต อันเป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และองค์ความรู้แขนง
ต่าง ๆ ของคนในปัจจุบัน กอปรกับความต้องการสงวนรักษาทรัพยากรที่มีค่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไป
จึงได้เริ่มพัฒนาคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพขึ้น โดยนาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มาแปลงให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการดาเนินการครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกหนังสืออนุสรณ์งานศพ
การกาหนดนโยบายในการจัดเก็บและเผยแพร่ การแปลงรูปเป็นดิจิทัลไฟล์และตรวจสอบคุณภาพ
การกาหนดและตรวจสอบความถูกต้องของเมทาดาทา การนาออกเผยแพร่ ตลอดจนการแก้ไขเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด ปัจจุบันหอสมุด ฯ ได้แปลงรูปและเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 6,400 ชื่อเรื่อง ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ และเว็บไซต์ของ Internet Archive
(https://archive.org/) โดยอนญาตให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คาสาคัญ:
หนังสืองานศพ, หนังสืออนุสรณ์งานศพ, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, วัดบวรนิเวศวิหาร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
The Thammasat University Library recognizes the importance and
importance of cremation volumes as historical records. They are sources of
information in the study of history, biography, literature, religion, sociology, folklore,
and cognitive science. Due to an ongoing need to preserve this valuable resource,
a library formed in Wat Bowonniwet Vihara cremation collection and also TU library
cremation collection. Cremation volumes were selected and benefited from

production and quality inspection, with proofreading and metadata defined and
verified. The TU Library is involved in an extensive digitizing project of this material.
The texts, housed on the Internet Archive (https://archive.org) and Thammasat
University Digital Collection which may be accessed through the TU Library website.
So far over 6,400 items have been scanned, and are available to be consulted by the
general public at no charge.
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บทนา
“หนังสืออนุสรณ์งานศพ” หรือ “หนังสืองานศพ” คือหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อ
แจกให้ผู้ที่เข้าร่วมในงานศพ ในประเทศไทยเริ่มจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์แจกในงานพระเมรุพระศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์
เพชรรัตน์ เมื่อ พ.ศ. 2423 ในชื่อ “สาราทานปริยายกถามรรค” เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือสวดมนต์ภาษาไทยเล่มแรกที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ต่อมา
การเรียบเรียงประวัติผู้วายชนม์ลงพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์งานศพเริ่มเป็นที่นิยม ควบคู่ไปกับ
การนาเสนอเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา และเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในภายหลัง โดยสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ฯ ทรงใช้หอสมุดวชิรญาณเป็นแหล่งข้อมูลใน
การจัดพิมพ์ และพัฒนาออกสู่สังคมในวงกว้างนับแต่นั้นมา
โดยทั่วไปหนังสืออนุสรณ์งานศพจะประกอบด้วยประวัติและผลงาน คาไว้อาลัยของ
เครือญาติ และเพื่อนสนิท ซึ่งทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สะท้อนให้เห็นตัวตนของผู้วายชนม์
มีความสาคัญในด้านการศึกษาเรื่องสืบเชื้อสายตระกูล ความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ และในส่วน
เนื้อหานั้นมีความหลากหลายตามความประสงค์ของครอบครัว หรือแม้กระทั่งตัวผู้วายชนม์เอง อาจจะ
เป็นเรื่องศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ตาราเรียน บันทึกส่วนตัวที่หาอ่านได้ยากในหนังสือทั่วไป
ตลอดจนเรื่องเบ็ดเตล็ดอย่างเรื่องการทาอาหาร ทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในหลาย ๆ แขนง หนังสือ
อนุสรณ์งานศพแต่ละเล่มมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปและเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหายาก
เนื่องจากเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในวาระเดียวเท่านั้น
ประเทศไทยนับประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือและความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ จึงทาให้มีหลายหน่วยงาน
มีการจัดเก็บหนังสือประเภทนี้ โดยเฉพาะวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ได้เปิดให้บริการห้องสมุดที่จัดเก็บ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ในวาระครบ 100 ปี ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดอนุสรณ์งานศพแห่งแรกในประเทศไทย
สาหรับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึง
ความสาคัญในการรวบรวมและสงวนรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพ โดยหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็น

หนึ่งในห้องสมุดสาขาของหอสมุด ฯ ได้รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพมาจัดเก็บอยู่ในคอลเล็คชั่น
หนังสือหายาก และให้บริการในระบบชั้นปิด (Close shelf)
ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ระหว่างหอสมุด ฯ กับวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหารได้อนุญาตให้
หอสมุด ฯ สามารถนาหนังสืออนุสรณ์งานศพที่ทางวัดได้จัดเก็บและรวบรวมไว้มาดาเนินการแปลงรูป
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่และเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไปเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
ได้ผ่านระบบสารสนเทศของหอสมุด ฯ
จากความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่หอสมุด ฯ จะได้ใช้พันธกิจนี้ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคอลเล็คชั่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพให้เป็นไปไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ สืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมนี้แก่ชนรุ่น
หลัง โดยมีเป้าหมายคือ การรวบรวม แปลงรูป และเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพให้ได้มากที่สุด
เพื่อเป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้านที่มีคุณค่าและมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่
สาธารณชน
3. เพื่ออนุรักษ์ และสงวนรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกหนังสืออนุสรณ์งานศพ
หนังสืออนุสรณ์งานศพที่จะจัดทาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นามาจาก 2 แหล่ง คือ
ห้องหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร และหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยทั่วไปแล้วหนังสืออนุสรณ์งานศพจะมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ รูปผู้วายชนม์
ชีวประวัติ และเนื้อหา ซึ่งแต่ละเล่มอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การจัดทาข้อมูล
หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หอสมุดปรีดี พนมยงค์ จะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การคัดเลือกหนังสือเพื่อส่งให้งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการต่อ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ลักษณะของหนังสือ

พิจารณาเป็นหนังสือ
อนุสรณ์งานศพ
มีเนื้อหาบ่งบอกว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ

ไม่มีชีวประวัติ แต่มีระบุในหน้าปก หรือคานาว่าจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานศพ

หนังสือที่มีเพียงสติ๊กเกอร์ติดว่าเป็นที่ระลึกงานศพ แต่เนื้อหาของหนังสือ

ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ
หนังสือที่จัดพิมพ์ก่อนงานศพ

หนังสือที่จัดพิมพ์หลังงานศพ

หนังสือที่แจกเป็นชุดในงานศพ และมีเนื้อหาเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นหนังสือ

อนุสรณ์งานศพ
2. การตรวจสอบความซ้าซ้อนและคัดแยกเล่มเพื่อผลิตไฟล์
บรรณารักษ์หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ตรวจสอบความซ้าซ้อนของการผลิตไฟล์หนังสือ
อนุสรณ์งานศพในเบื้องต้น จากฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University Digital Collection) ที่ลิงก์ http://beyond.library.tu.ac.th/ หากไม่
พบว่ามีการจัดทาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดทารายการหนังสือและส่งพร้อมตัวเล่มให้งานพัฒนา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการต่อไป
เมื่อเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รับหนังสืออนุสรณ์งานศพ
จากหอสมุดปรีดี พนมยงค์แล้ว จะคัดแยกเล่มเพื่อผลิตไฟล์ดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบการแปลงรูปหนังสืออนุสรณ์งานศพ
เป็นดิจิทัลไฟล์ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ V-Shape
2) จัดจ้างทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขนเป็นผู้รับผิดชอบการแปลงรูปหนังสืออนุสรณ์
งานศพ ตามรายละเอียดคุณลักษณะงานที่หอสมุดฯกาหนด
จากนั้น เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ
ความซ้าซ้อนของการผลิตไฟล์หนังสืออนุสรณ์งานศพอีกครั้ง โดยนาชื่อผู้วายชนม์ ค้นหาในไฟล์
รายการหนังสือที่เตรียมผลิตไฟล์ในไฟล์ Excel
3. การผลิตไฟล์ดิจิทัล
3.1 งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตไฟล์เอง มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1.1 บรรณารักษ์วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาหนังสืออนุสรณ์งานศพ เช่น Title,
Title Alternative, Creator, Keyword, Description, Table of contents, Publisher, Date
เป็นต้น เพื่อกาหนดเมทาดาทาตามมาตรฐาน Dublin core และบันทึกในไฟล์ “Cre.xlsx” ที่จัดทา
ขึ้นเพื่อบันทึกรายการหนังสือฯ ที่จะนาไปผลิตไฟล์เข้าฐานข้อมูล
3.1.2 บรรณารักษ์พิมพ์ข้อมูลเมทาดาทาลงในเทมเพลทไฟล์ Excel ซึ่งการลงข้อมูล
เมทาดาทาในฐานข้อมูล มีดังนี้

ตารางที่ 2 รายการเมทาดาทาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
รายการเมทาดาทา
(Element)
Code
Title
Title Alternative
Creator
Creator in other language
Contributor
Keyword

Description
Publisher
Date
Type
Format
Format-Extent
Language

รายละเอียด
ระบุ Code ของ File เอกสารที่ตั้งชื่อไว้ เช่น cre1350
ชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน
ชื่อเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ชื่อเรื่องเพิ่มเติม
ชื่อผู้รับผิดชอบเนื้อหาหลัก
ชื่อผู้รับผิดชอบภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาหลักของเนื้อหา
ชื่อผู้รับผิดชอบอื่น ๆ เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น
ชื่อ-สกุล, ปีเกิด-ปีตาย, คาสาคัญของเนื้อหาในเล่ม, หนังสืองาน
ศพ, หนังสืออนุสรณ์งานศพ, Cremation, วัดบวรนิเวศวิหาร,
Wat Bowonniwet Vihara, หนังสืออนุสรณ์งานศพวัดบวรนิเวศ
วิหาร, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat
University Library
ระบุหมายเหตุเกี่ยวกับอนุสรณ์งานศพ
สานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์
ใส่ปีพิมพ์ เป็นปี ค.ศ.
ประเภทของเนื้อหาใส่ Text
รูปแบบการนาเสนอ: Application/pdf
ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร เช่น ก-ข, 78 หน้า
ภาษาของเอกสาร เช่น tha/eng/fre เป็นต้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตไฟล์จะตรวจสอบความครบถ้วนของเขตข้อมูล และคัดลอกข้อมูล
เมทาดาทาจากไฟล์ Excel ลงในระบบ Archive.org แล้วจึงสแกนหนังสืออนุสรณ์งานศพด้วย
ความละเอียดสูงสุด พร้อมตรวจสอบความครบถ้วน คมชัด และส่งเข้าระบบ Archive.org
3.1.3 องค์กร Internet archive จะดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ จัดการไฟล์
จัดเก็บและนาออกให้บริการผ่านเว็บไซต์ Archive.org ภายใน 10 วันทาการ และจะจัดเก็บไว้บน
ระบบ Archive.org เป็นเวลา 25 ปี
3.1.4 เมื่อเผยแพร่บนระบบ Archive.org แล้ว บรรณารักษ์จะดาวน์โหลดไฟล์ pdf
และตรวจสอบความคมชัด ครบถ้วน หากยังไม่สมบูรณ์จะแจ้งแก้ไขและสแกนซ่อม แต่ถ้าไฟล์สมบูรณ์
เรียบร้อยจะนาเข้าฐานข้อมูล Thammasat University digital collection ต่อไป
3.2 การจัดจ้างทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน ผลิตดิจิทัลไฟล์
เนื่องจากหนังสืออนุสรณ์งานศพมีจานวนมาก หากหอสมุด ฯ ผลิตเองทางเดียวจะทาให้
ข้อมูลออกให้บริการช้า และใช้ระยะเวลานานกว่าจะแล้วเสร็จ เพราะมีเครื่องสแกนเพียงเครื่องเดียว
ดังนั้น หอสมุด ฯ จึงได้จัดจ้างทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน สแกนอีกทางหนึ่ง โดยได้นาเครื่องสแกน

ของหอสมุด ฯ เข้าไปเพื่อใช้ในงานสแกนจานวน 2 เครื่อง รวมถึงสอนวิธีการผลิตและแนะนาการใช้
งาน การจัดจ้างทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขนผลิตไฟล์ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.2.1 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเล่มหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ส่งทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน โดยทารายการหนังสือ เขียนหมายเลขกล่องและลาดับที่ของหนังสือ
ตามที่บันทึกในไฟล์ “Cre.xlsx” ที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกรายการหนังสือ ฯ ที่จะนาไปผลิตไฟล์เข้า
ฐานข้อมูล ลงในแถบกระดาษ จากนั้นแนบแถบกระดาษกับตัวเล่มแต่ละเล่มและนาหนังสือทั้งหมด
ใส่กล่อง
3.2.2 นาส่งเล่มเพื่อทาการสแกน โดยตั้งค่าความละเอียดสูงสุด และรับงานสแกน
พร้อมตัวเล่มที่ทาเสร็จแล้วกลับมาตรวจคุณภาพไฟล์ หากพบความผิดพลาด เช่น หน้าขาด ไม่คมชัด
ทาการส่งซ่อมสแกนอีกครั้งหนึ่ง
3.2.3 บรรณารักษ์ผู้สร้างทางเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมไฟล์หนังสืออนุสรณ์
งานศพเพื่อนาเข้าระบบ Thammasat University digital collection จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและ
เนื้อหาหนังสืออนุสรณ์งานศพเพื่อกาหนดเมทาดาทาตามมาตรฐาน Dublin core และบันทึกในใฟล์
3.2.4 ลดขนาดไฟล์คุณภาพสูงให้มีขนาดเหมาะสมสาหรับนาขึ้นให้บริการบนระบบ
และใส่ลายน้าวัดบวรนิเวศวิหาร หรือหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2.5 บรรณารักษ์อัพโหลดข้อมูลเมทาดาทาและไฟล์ขึ้นระบบ เพื่อให้บริการต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
ปัจจุบันหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตไฟล์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล 2 ฐาน คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University digital collection) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก
เว็บไซต์หอสมุดฯ ที่ https://library.tu.ac.th/ และฐานข้อมูล Archive.org เข้าถึงได้จาก
https://archive.org/details/thaicremationcopy โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 6,424 ชื่อ
เรื่อง โดยเข้าถึงจากเว็บไซต์หอสมุด ฯ ที่ https://library.tu.ac.th/ เลือกเมนู Resources > TU
Digital Resources > เลือก Wat Bowornniwet Vihara Collection

ภาพที่ 1 หน้าแรกของคลังหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ฐานข้อมูล
Thammasat University dgital collection
2. หนังสืออนุสรณ์งานศพ ฐานข้อมูล Archive.org จานวน 3,871 ชื่อเรื่อง
โดยเข้าถึงจาก https://archive.org/details/thaicremationcopy

ภาพที่ 2 หน้าแรกของคลังหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานข้อมูล Archive.org
อภิปรายผล
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา มีการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
โดยแบ่งออกตามฐานข้อมูล ดังนี้
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

JAN-SEP 2018
95,372

2017

933

19,921

2016

JUL-DEC 2015

92,940

จานวน PAGE VIEW ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์

209,166

ภาพที่ 3 จานวน Page view หนังสืออนุสรณ์งานศพ ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ฐานข้อมูล Archive.org

2017

JAN-SEP 2018
96,457

2016

40,237

10,722

AUG-DEC 2015

189,663

จานวน PAGE VIEW ฐานข้ อ มู ล ARCHIVE.ORG

337,079

ภาพที่ 4 จานวน Page view หนังสืออนุสรณ์งานศพ ฐานข้อมูล Archive.org
นับตั้งแต่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับวัดบวรนิเวศวิหารใน
การพัฒนาคอลเล็คชั่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพ เมื่อปี 2558 ปัจจุบันหอสมุด ฯ
ได้ดาเนินการแปลงรูปหนังสืออนุสรณ์งานศพ เพื่อนาเข้าฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 6,424 ชื่อเรื่อง และนาเข้าฐานข้อมูล Archive.org 3,871 ชื่อเรื่อง
โดยมียอดการเข้าชมทั้งสิ้น 209,166 ครั้ง และ 337,079 ครั้ง ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2561) จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปียอดการเข้าชมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
จากสถิติที่หอสมุด ฯ รวบรวมได้ เป็นเพียงสถิติพื้นฐานที่แสดงถึงความนิยม หรือปริมาณ
การเข้าชม (Page view) เท่านั้น หอสมุด ฯ ไม่สามารถทราบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
เป็นการยากที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งานที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคล ดังนั้น
หอสมุด ฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการสิทธิการใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digital right management) ได้ โดยมีระบบข้อมูลสมาชิกเป็นโมดูลหนึ่งของ

ระบบ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดและประกาศสิทธิ ตลอดจนจากัดการเข้าถึงดิจิทัลไฟล์ได้
อย่างเหมาะสม และนาระบบมาใช้จัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
หอสมุด ฯ ต่อไป
นอกจากนี้ หอสมุด ฯ คาดว่ายังมีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ได้จัดเก็บและ
รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพไว้ในครอบครอง จะเป็นการดี หากเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเครือข่าย
เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันดิจิทัลไฟล์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการหนังสืออนุสรณ์งานศพ ตลอดจนเป็นพลังขับเคลื่อนในหลายภาคส่วนให้ความสาคัญกับ
การอนุรักษ์และสืบทอดหนังสืออนุสรณ์งานศพให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป
ข้อเสนอแนะ
หนังสือของห้องสมุดวัดบวรนิเวศวิหารและหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมี
อีกหลายประเภทที่มีคุณค่า ควรนามาแปลงรูปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สิ่งพิมพ์เก่า หนังสือหายาก
ซึ่งหอสมุด ฯ จะพิจารณาจัดทาเป็นลาดับถัดไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
หนังสืออนุสรณ์งานศพมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า ชีวประวัติและคาไว้อาลัย สะท้อน
ให้เห็นตัวตนของผู้วายชนม์ ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์เครือญาติและเพื่อนสนิท เนื้อหาที่มี
ความหลากหลาย มีทั้งเรื่องทางวิชาการ เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม แม้กระทั่ง
ความบันเทิงอย่างวรรณกรรม ทาให้ผู้อ่านได้พัฒนาต่อยอดความรู้ หรือเลือกอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจ
ซึง่ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงหนังสืออนุสรณ์งานศพได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จาเป็นต้องเป็น
สมาชิกของหอสมุด ฯ และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทาให้เกิดความเป็นระบบ ส่งผลให้การบริการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สะดวกต่อบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ ลดข้อจากัดในด้านพื้นที่ และ
ความไม่เพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ และที่สาคัญเป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ชื่อเสียงของหอสมุด ฯ ในฐานะผู้ให้บริการหนังสืออนุสรณ์งานศพฉบับอิเล็กทรอนิกส์แก่
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ และเกิดความไว้วางใจให้หอสมุดฯ จัดเก็บรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ที่ระลึกต่อบุคคลผู้เป็นที่รัก นามาซึ่งการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. ประโยชน์ต่อสังคม
หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นเครื่องระลึกถึงคุณความดีของผู้วายชนม์ และเป็นแหล่ง
ขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สาคัญ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีวัฒนธรรมการจัดทา
หนังสืออนุสรณ์งานศพนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลา
ผ่านไปข้อมูลบนแผ่นกระดาษอาจชารุดและเลือนหาย การแปลงรูปหนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ จะทาให้องค์ความรู้นั้นยังอยู่ และสืบทอดวัฒนธรรมการจัดทาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป
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บทคัดย่อ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ กำรทำควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ
รำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับ
นิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกและแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์
และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผล
กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ในมำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
และผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคบรรยำย และด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับ
คณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5 สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อ
สำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกรบุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
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Abstract
Development of teaching support model in the course of Laboratory
quality techniques in cosmetics and medical devices (266483) NU library, Naresuan
University consisted the following steps. Lecturer, librarians and students have got
understand the core content, goals and KPI to seek the knowledge together. Provide
basic search training course for students. The students make a list of deep
information and seek answers with help from librarians. Then students analyzed and
synthesized content to gain new knowledge and used of modern technology for data
management. The final step was to assess the knowledge acquired and evaluate the
effectiveness of learning in accordance with the National Higher Education Standard.
The results found that with this model the learners had the effectiveness of five
learning outcomes. Self-assessment of students to verify their learning achievement
was good. This course was evaluated by Naresuan University with 4 aspects; quality
of teaching and learning in lecture and laboratory and leaning support from the
faculty and university. It was found that the average score was more than 3.5.
Moreover, the students are more highly engaged with library and university. NU
library also provide a new service using information and human resources for
enhance the effectiveness of the learning outcome.

Keywords:
Learning Service, Library, Learning Outcome, Library with Teaching and
Learning Development
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลำงนวัตกรรมบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้
สู่สำธำรณชน มีพันธกิจในกำรพัฒนำศักยภำพบริกำรที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริกำรใน
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ขั้นตอนกำรให้บริกำร บุคลำกร/ ผู้ให้บริกำร สถำนที่ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก มีรำยงำนกำรศึกษำของ Kim et al. (2015) กล่ำวถึง
ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดกับกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในลักษณะ 3
เหลี่ยมทองคำ (Golden triangle) ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพ ดังแสดงในภำพที่ 1

ภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดต่อกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำ (Pan, et al., 2014)
จำกภำพอธิบำยได้ว่ำบรรณำรักษ์หรือนักเอกสำรสนเทศจะอยู่กับผู้สอนตลอดรำยวิชำ
ทำหน้ำที่ให้คำแนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศในกำรสอน กำรวิจัย และประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
ร่วมกับผู้สอน โมเดลนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทำงด้ำน Collaboration, Purposefulness และ
Longevity ผู้วิจัยเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัยในรำยวิชำที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น (Find) เข้ำถึง
(Access) และประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Evaluate scientific literature) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ (Learning objective) ได้ นอกจำกนัน้ สิ่งที่หอสมุดได้รับคือควำมผูกพันกับ
คณะวิชำและนิสิต ตลอดจนได้ร่วมมือกันพัฒนำหลักสูตรใหม่ๆจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน มีรำยงำน
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด (Library resources) กับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ (Learning outcome) ที่มหำวิทยำลัย Chilean research-centered ประเทศชิลี
โดยกำรเก็บข้อมูล จำนวนนิสิต จำนวนครั้งในกำรยืมและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ใน 2 ภำคกำรศึกษำ
ต่อเนื่องกัน พบว่ำกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ (Electronic resource) ที่ต้องกำรมีประโยชน์
มำกกว่ำจำนวนสำรสนเทศที่ยืม (Library item borrowed) นอกจำกนั้นยังพบว่ำจำนวนครั้งที่เข้ำถึง
สำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ส่งผลต่อจำนวนกำรยืมที่ลดลง โดยพฤติกรรมที่พบคือนิสิตในชั้นปีท้ำย ๆ
ของกำรศึกษำมีควำมต้องกำรข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนมำกกว่ำสำรสนเทศที่เป็น
ควำมชอบส่วนบุคคล กำรศึกษำนี้จะช่วยให้ห้องสมุดตระหนักถึงกำรลงทุนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ และกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและส่งผลต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร
มำกยิ่งขึ้น (Montenegro, et al., 2016) กำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ใช้บริกำรเป็นบทบำทที่สำคัญ
ของหอสมุดเช่นกันมีรำยงำนกำรศึกษำ “How libraries and librarians can support student
engagement” รำยงำนว่ำมีหลักฐำนที่ชัดเจนว่ำผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้
มำกยิ่งขึ้นเมื่อมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ และกำรใช้เวลำอยู่ในหอสมุด
มำกยิ่งขึ้น โดยในรำยงำนของ Australian Council for Educational Research (2008) ระบุว่ำ
บรรณำรักษ์สำมำรถสร้ำงควำมผูกพันกับนิสิตโดยกำรให้ควำมรู้ด้วยกำรจัด Workshop กำรติว
หรือกำรช่วยเหลือในแบบไม่เป็นทำงกำร ตลอดจนกำรแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
เลือกสำรสนเทศที่มีคุณภำพ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะทำงด้ำนกำรวิจัย กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ ดังนั้นกำรที่ผู้เรียนมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้ ทำให้กำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ ของหอสมุดมำกขึ้น ผู้เรียนได้ข้อมูลที่มีคุณภำพซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของผู้เรียนกับหอสมุดและมหำวิทยำลัยตำมลำดับ

นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรวิจัยของ Tuamsuk and Sarawanawong (2013) ได้ชี้
ให้เห็นว่ำกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยในประเทศไทยภำยใต้ระบบกำรประกันคุณภำพที่ทำให้ห้องสมุด
ต่ำง ๆ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยและจัดบริกำรที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน
แต่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนิสิตอย่ำงจริงจังโดยใช้ข้อมูลที่ได้มำจำก
ผู้สอน ผู้บริหำรห้องสมุดและบรรณำรักษ์
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรเสนอรูปแบบกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำโดย
บรรณำรักษ์ของห้องสมุดร่วมกับผู้สอนผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งคำดหวังว่ำจะทำให้เกิดกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ของนิสิตทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
เครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สมมติฐานการวิจัย
กำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำ
จะทำให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และบุคลำกรที่มีควำมชำนำญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ
1.1 จัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัด โดยกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์ผู้สอนกับบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
1.2 กำรแบ่งกลุ่มตำมควำมสมัครใจของนิสิตและมอบหมำยบรรณำรักษ์/
นักเอกสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม
1.3 ชี้แจง Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดให้นิสิตทรำบและมอบหมำยให้
นิสิตทำ Mind map เพื่อแสดงถึงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์กัน
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
2.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ อบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้

2.2 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ประกอบไปหนังสือ วำรสำร สิ่งพิมพ์ สำรสนเทศ
อื่น ๆ ทั้งที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดและที่ได้มำจำกแหล่งอื่น ๆ ให้กับนิสิต
2.3 ให้คำอธิบำยโดยบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ประจำกลุ่ม
2.4 นิสิตประเมินผลกำรทำกิจกรรม
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิต
แต่ละกลุ่ม
3.2 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ จัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำม
ควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
3.3 นิสิตวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำง
ใกล้ชิดจำกบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม
4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอน
4.1 ประเมินควำมเหมำะสมของสำรสนเทศที่นิสิตได้รับในแต่ละกลุ่ม
4.2 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์ควำมรู้ที่ได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ
5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดและประเมิน
รำยวิชำ
6. วิเครำะห์ สรุปผลและจัดทำรำยงำนกำรวิจัย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ มคอ.3 ของรำยวิชำ
เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ (Laboratory quality
techniques in cosmetics and medical device) รหัสวิชำ 266483 จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6-5)
ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นรำยวิชำ
เลือกในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำจุลชีววิทยำ มีจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำเพื่อให้นิสิตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง ระบบเครื่องสำอำงตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ ระบบคุณภำพเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรฐำนสำกล กำรควบคุมคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ วิธีกำรทดสอบคุณภำพทำงด้ำน
จุลชีววิทยำและเคมีตำมมำตรฐำนสำกลและกำรประกันคุณภำพผลกำรทดสอบ ภำยหลังจำกชี้แจง
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำให้กับนิสิตและบรรณำรักษ์ ได้
มอบหมำยให้นิสิตแสดงควำมเชื่อมโยงของ Core content ในรำยวิชำ (ภำพที่ 2 ) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศต่อไป

ภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงของ Core content ของรำยวิชำ 266483
ในปีกำรศึกษำ 1/ 2561 มีจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำจำนวน 23 คน
แบ่งเป็น 5 กลุ่มตำมควำมสมัครใจ และมอบหมำยให้มีบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม ๆ ละ 1 คน (ภำพที่ 3)

ภำพที่ 3 นิสิตในแต่ละกลุ่มและบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมกำรสืบค้นข้อมูล กำรเตรียม Keyword เพื่อค้นข้อมูลให้ตรงกับที่ต้องกำร
แนะนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2561)
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 กันยำยน
พ.ศ. 2561) นิสิตต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยเครื่องสำอำงและสำรเคมีที่ควบคุม กำรใช้โปรแกรม
Google site และ EndNote
3.2 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ตุลำคม
พ.ศ. 2561) จัดกิจกรรมอบรมกำรใช้งำน Google site และ Endnote

4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนอำจำรย์ผู้สอนได้
ประเมินองค์ควำมรู้ที่นิสิตได้รับจำกข้อมูลที่อยู่ในฐำนข้อมูลออนไลน์ของนิสิตแต่ละกลุ่ม และ
ประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมตัวชี้วัดที่กำหนดจำกกำรนำเสนอผลงำน กำรตอบคำถำมและ
กำรทำข้อสอบ ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก และเมื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์
ควำมรู้ที่นิสิตได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันและครอบคลุมทุก
เนื้อหำที่กำหนด มีประเด็นเพิ่มเติมคือกำรเลือกใช้สำรสนเทศที่มีควำมน่ำเชื่อถือให้มำกขึ้น
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ 266483 ได้แก่ 1)
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เน้นกำรมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม 2) ด้ำนควำมรู้ เน้นมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร/ ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำจุลชีววิทยำอย่ำง
กว้ำงขวำงและเป็นระบบและตระหนักรู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้ำนทักษะ
ปัญญำ เน้นสำมำรถระบุ รวบรวม และประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น
ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มำของปัญหำและสำมำรถวิเครำะห์ สรุปเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้ 4) ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ เน้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงจำกผู้อื่น 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เน้นสำมำรถใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลและกำร
นำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม พบว่ำกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ จำกบรรณำรักษ์ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร บรรลุผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนั้น
ยังพบว่ำผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ใน
มำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร
มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนบรรยำย และ
ด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับคณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5
6. วิเครำะห์ สรุปผลกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนรู้ ได้หลักคิดมำจำกงำนวิจัยที่อ้ำงอิงไปเบื้องต้น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้/ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
(Learning outcome) จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน
จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่
6.1 กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำตลอดจนภำพที่แสดง
ควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งทั้งผู้สอน บรรณำรักษ์และนิสิตต้องเข้ำใจให้ตรงกัน Core content คือแก่นแท้

ของเนื้อหำของรำยวิชำที่ผู้เรียนต้องเข้ำใจ อธิบำยได้ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนำคต Core
content ของวิชำจึงเป็นเป้ำหมำยในกำรแสวงหำควำมรู้
6.2 กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบ
รำยวิชำเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำรสืบค้นข้อมูล กำรคัดเลือกสำรสนเทศที่
เหมำะสม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
และกำรทำงำนเป็นทีม เป็นขั้นตอนเริ่มสร้ำงควำมผูกพันกับบรรณำรักษ์และสำนักหอสมุด
6.3 นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ
Core content ของรำยวิชำ ใช้หลักกำรของกำรวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหำคำตอบในสิ่งที่สนใจ
โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิตแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนกำรจัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำมควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
จำกนั้นนิสิตจะต้องวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดงควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำงใกล้ชิดจำก
บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม ในขั้นตอนนี้นิสิตจะได้รับควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เนื้อหำวิชำกำรเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ตลอดจนได้ทักษะของกำรวิจัยและกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล เช่น กำรจัดโปรแกรมบรรณำนุกรมด้วย Endnote และกำร
สร้ำงเวบเพจด้วย Google sites และพบว่ำนิสิตกับบรรณำรักษ์มีควำมผูกพันกันมำกขึ้น มีกำรพบปะ
และช่วยเหลือกันมำกขึ้นทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
6.4 ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนประเมินจำก
ฐำนข้อมูล เวบเพจ หรือ เวบไซต์ ซึ่งสำมำรถประเมินได้ว่ำข้อมูลมีควำมสมบูรณ์สอดคล้องกับ Core
content และจุดประสงค์ของรำยวิชำ มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้ และนิสิต
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลงำนของตนเองได้ในอนำคต และข้อมูลดังกล่ำวนี้หำกได้รับกำรประเมิน
จำกผู้เชี่ยวชำญคนอื่นๆ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ทำงวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น
6.5 ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ เป็นกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและประเมินตำม
ตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะและมหำวิทยำลัย พบว่ำกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี
ดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ สิ่งที่
ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย และสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัย
นเรศวรได้ริเริ่มกำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรดำเนินกำรในขั้นตอน 1-3 ซึ่งเป็นกำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
จึงสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
จำกกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำรทำ
ควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำร
แสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึก
และแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมิน
องค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของ
รำยวิชำ และได้ควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำร
สนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกร
บุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ได้รูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเรียนรู้
2. สำมำรถนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
ไปใช้กับรำยวิชำอื่น ๆ
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ในห้องสมุดกันเถอะ
Let’s go to use Cold Storage Glass @MSU library
วรัญญา พิลาหอม
สำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
e-mail: warunya.ph@msu.ac.th

บทคัดย่อ
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศที่สำคัญของ
มหำวิทยำลัย และเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝังกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้ใช้บริกำรด้วยแนวคิดห้องสมุดสีเขียว และเพื่อรณรงค์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรลดกำรใช้
แก้วพลำสติก พร้อมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ที่ต้องกำรนำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่ม
ในห้องสมุด ภำยใต้แนวคิดห้องสมุดสีเขียว เน้นย้ำกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีในเรื่องกำรของอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้กันเถอะ”
ห้องสมุดอนุญำตให้ผู้ใช้บริกำรนำแก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเก็บควำมเย็นบรรจุเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มใน
ห้องสมุด และให้สิทธิพิเศษทุกครั้งที่มำห้องสมุดพร้อมแก้วส่วนตัวจะได้รับ Library green point
จำก LINE@msu library เพื่อสะสมแต้มรับแลกของรำงวัลมำกมำย นอกจำกนี้สำมำรถนำแก้วส่วนตัว
ไปบรรจุเครื่องดื่มที่ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับส่วนลด 3-5 บำทกิจกรรมนี้ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ทั้งยังช่วยลดประมำณกำรใช้แก้วพลำสติก โต๊ะนั่งอ่ำนไม่เป็นรอยจำกไอน้ำ
ที่เกำะข้ำงแก้ว และทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือและอยู่กับห้องสมุดได้นำนยิ่งขึ้น
สำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 312 คน พบว่ำ
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.59) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับควำมนิยมจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำกและผู้ประกอบกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมก็มียอดขำยเพิ่มมำกขึ้น และถือเป็น
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมช่วยลดกำรใช้พลำสติกในมหำวิทยำลัยอีกด้วย

คาสาคัญ:
กิจกรรมห้องสมุด, ห้องสมุดสีเขียว

Abstract
Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU). Is the
center for learning resource services which analyses and manages the needs of the
university community. To respond to users who want to bring drinks into the library.

And Use less plastic glass. Apply to using green library concept. A Promoting
environmental awareness So, create special activity “Let’s go to use cold storage
glass @MSU library” Library Allows users to bring a private glass of cold storage to
drink in the library. Every time when users come to library with cold storage glass,
they will earn green point from LINE@msu library. That they will be able to redeem
for gifts. In addition, if they use cold storage glass they will earn a discount from
3-5 baht.
The results of users and participants 312 have the average satisfaction was
at the highest level ( = 4.59). Participating merchants identify that the event can
increase sales.

Keywords:
Library Activity, Green Library
บทนา
ห้องสมุดถือเป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศที่สำคัญของสถำบันกำรศึกษำ นอกจำก
หัวใจหลักที่สำคัญคือกำรให้บริกำรสำรสนเทศแล้ว ห้องสมุดยังสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝัง
กำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย (สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์, 2560) แนวคิดห้องสมุดกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้น
อย่ำงชัดเจนเมื่อต้นทศวรรษ 1990 เพื่อสร้ำงพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อแสวงหำแนวทำงลดผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรสร้ำง
พฤติกรรมสีเขียวเป็นเรื่องที่ต้องอำศัยควำมร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด
(อุทยำนกำรเรียนรู้, 2560) ดังนั้นกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรจึงเป็นเรื่องที่ห้องสมุดหลำยแห่งให้ควำมสนใจ
จำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัย พบว่ำ
อยำกให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพื้นที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถนำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มได้ในห้องสมุด ห้องสมุดบำงแห่งสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วยกำรจัดพื้นที่ Commons
ในห้องสมุด ซึง่ ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก พื้นที่นี้ไม่มีกฎระเบียบของห้องสมุดมำ
ควบคุมดูแลกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุยกัน สำมำรถนำอำหำรและเครื่องดื่ม
มำรับประทำนและดื่มได้ สนับสนุนให้ร่วมมือจัดทำกิจกรรมต่ำง ๆ พื้นที่นี้อำจมีตู้เครื่องดื่มและขนมไว้
บริกำร หรือมีมุมนิทรรศกำรต่ำง ๆ มุมกำแฟและเครื่องดื่ม เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร
พึงพอใจต่อกำรมำใช้ห้องสมุดมำกที่สุด (สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2554)
แต่ถ้ำหำกห้องสมุดมีงบประมำณจำกัด ไม่สำมำรถออกแบบหรือสร้ำงพื้นที่ดังกล่ำวได้ และยังคง
มีระเบียบไม่อนุญำตให้นำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ให้บริกำรระบุว่ำ ห้องสมุดควรหำทำงออกให้กับผู้ใช้บริกำรในเรื่องกำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรดังกล่ำวและหำกกิจกรรมนั้นสำมำรถรณรงค์ทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป
พร้อม ๆ กันได้ ถือเป็นโจทย์และเป็นโอกำสที่น่ำสนใจที่สมุดจะได้จัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย
ดังนั้นสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้ นำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติก
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นลูกค้ำที่สำคัญของเรำ โดยนำคุณสมบัติของแก้วเก็บ
ควำมเย็น/ ร้อน ที่ไม่มีไอระเหยออกมำจำกแก้วและมีฝำปิดมิดชิด อำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
ของเรำได้มีเวลำนั่งอ่ำนหนังสือและมีเครื่องดื่มไว้ดื่มตลอดกำรเข้ำมำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติกในมหำวิทยำลัย ลูกค้ำยังได้รับ
สิทธิพิเศษและของรำงวัลมำกมำยเมื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
คาสาคัญ:
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บ
ควำมเย็นเข้ำมำเก็บควำมรู้ในห้องสมุดกันเถอะ”
2. เพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม้ไม่ใช่ภำรกิจหลักของห้องสมุด แต่ห้องสมุดและผู้ใช้บริกำร
ก็สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ดังนั้นงำนบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
จึงได้ศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำ และนำมำวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพฤติกรรมของลูกค้ำและ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยลด
กำรใช้แก้วพลำสติกและสำมำรถควำมสัมพันธ์อันดีและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ สำหรับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรมีดังนี้
1. ศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนของห้องสมุด จำกแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ
ผลกำรวิจัย เรื่องกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้ได้ผลควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพื้นที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถ
นำเครื่องดื่มเข้ำมำในห้องสมุด
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge management)
ที่ได้จำกกำรให้บริกำรและสังเกตพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อหำแนวทำงในกำรสร้ำง
กิจกรรมที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ พบว่ำ ลูกค้ำนำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มในห้องสมุดทำให้หนังสือชำรุด และโต๊ะนั่งอ่ำนที่ทำจำกไม้ถูกน้ำจำกแก้วน้ำทำให้เสียหำย และมี
ปริมำณกำรใช้แก้วพลำสติกจำนวนมำก

3. นำผลที่ได้จำกกำรศึกษำงำนวิจัย และผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงำนมำวิเครำะห์และจัดอันดับควำมสำคัญและปัญหำที่เกิดขึ้นและปัญหำที่ควรได้รับ
กำรแก้ไขมำออกแบบกิจกรรม จึงนำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวในกำรลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกำรใช้
แก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเก็บควำมร้อน/ เย็น ที่ไม่มีกำรระเหยของไอน้ำข้ำงแก้ว และมีฝำปิดมิดชิด
ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น

ภำพที่ 1 โปสเตอร์รณรงค์กำรใช้แก้วส่วนตัว
4. นำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปสำรวจควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้ใช้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ใช้บริกำร จำนวน 215 คน ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ 96
5. กำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
5.1 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมทุกช่องทำงของห้องสมุดได้แก่ เว็บไซต์,
Facebook, LINE, YouTube, เสียงตำมสำย และเอกสำรประชำสัมพันธ์ทั่วห้องสมุดและ
มหำวิทยำลัย
5.2 ติดต่อร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัยที่สนใจที่เข้ำร่วมกิจกรรม โดยลูกค้ำจะได้รับส่วนลด
ตั้งแต่ 3-5 บำท หำกลูกค้ำนำแก้วส่วนตัวมำเอง และมอบป้ำยสัญลักษณ์ให้กับร้ำนค้ำเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมกำรใช้แก้วเก็บควำมเย็นให้กระจำยไปทั่วมหำวิทยำลัย
5.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนำแก้วเก็บที่สำมำรถควำมเย็น/ ร้อน เข้ำมำใช้ในห้องสมุดได้
เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้นำแก้วพลำสติกเข้ำมำในห้องสมุด เพรำะอำจทำให้หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน
เสียหำยได้

5.4 ลูกค้ำที่นำแก้วส่วนตัวเข้ำมำดื่มในห้องสมุด ในช่วงเริ่มกิจกรรม คือ 1 มิถุนำยน ถึง
1 สิงหำคม 2561 จะได้รับของที่ระลึกจำกห้องสมุดทุกคน
5.5 ทุกครั้งที่นำแก้วส่วนตัวเข้ำมำใช้บริกำรในห้องสมุดจะได้รับ Library green point
1 แต้ม เพียงแสดงแก้วให้กับเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดตรวจ ประตูทำงเข้ำออกของห้องสมุดเพื่อรับแต้ม โดยใช้
บัตรสะสมแต้มออนไลน์จำก LINE@msu library

ภำพที่ 2 ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
5.6 สะสมครบ 10 แต้มจะได้รับถุงผ้ำรักษ์โลก สะสมครบ 15 แต้ม จะได้รับแก้วที่ระลึก
ของห้องสมุด และสะสมครบ 20 ครั้งขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษในกำรยืมหนังสือเป็นสองเท่ำของสิทธิ์
แต่ละประเภทของลูกค้ำ

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงบัตรสะสมแต้มโดยประยุกต์ใช้ LINE@

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
“กิจกรรมแก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้” ได้รับควำมสนใจ
จำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและนำแก้วส่วนตัวมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เพรำะเห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกิจกรรม นอกจำกจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้
สำมำรถนำเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำนในห้องสมุดได้แล้ว ผูใ้ ช้บริกำรยังได้รับของรำงวัลและ
สิทธิพิเศษจำกห้องสมุดและส่วนลดจำกร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรม และยังช่วยลดกำรใช้แก้วพลำสติก
ในห้องสมุดและมหำวิทยำลัยอีกด้วย ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำพรวมระดับมำกที่สุด ( X = 4.59) ผู้ประกอบกำรที่จำหน่ำยเครื่องดื่ม
เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 10 ร้ำนค้ำ และระบุว่ำกิจกรรมดังกล่ำวช่วยส่งเสริมยอดขำยได้เป็นอย่ำงดี

ภำพที่ 4 ผู้ใช้บริกำรที่นำแก้วส่วนตัวเข้ำห้องสมุด
อภิปราย
แนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบในกำรใช้ห้องสมุดอำจจะต้องได้รับทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำและรับฟังเสียง
ของผู้ใช้บริกำรเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และนำมำออกแบบกิจกรรมและพัฒนำกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริกำรยุคนี้ ห้องสมุดหลำยแห่งเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ไม่อำจอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้ครบทุกด้ำน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด พื้นที่
ที่ไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบที่ได้ใช้มำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมให้
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ จึงเป็นแนวทำงที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงห้องสมุด

กับผู้ใช้บริกำรสำหรับกิจกรรมแก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้ ถือเป็น
กิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้บริกำร บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัย
เป็นอย่ำงมำก ถือเป็นกิจรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีที่สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงห้องสมุด
กับผู้ใช้บริกำร และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรลดใช้แก้วพลำสติกในมหำวิทยำลัยอีกด้วย
ขอเสนอแนะ
กำรดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดอำจทำได้หลำยรูปแบบ เพรำะกำรที่
จะสร้ำงจิตสำนึกในเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องใช้ระยะเวลำ เพื่อให้เกิดควำมตระหนักอย่ำง
แท้จริง กำรจัดกิจกรรมจะต้องจัดเป็นประจำ หลำกหลำยและต่อเนื่องจึงจะทำให้ประสบควำมสำเร็จ
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
เมื่อกิจกรรมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ ย่อมส่งผลถึงควำมสุขที่ได้
จำกกำรมำใช้บริกำรในห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรมีพื้นที่นั่งอ่ำนและมีเครื่องดื่มแก้กระหำย ทำให้เกิดสมำธิ
ในกำรอ่ำน นอกจำกนี้ยังได้สิทธิประโยชน์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น ได้รับส่วนลดจำกร้ำนค้ำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมสำมำรถสะสมแต้มจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อรับรำงวัลและเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภำพที่ 5 ผู้ใช้บริกำรนำแต้มมำแลกของรำงวัล
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น
และเมื่อผู้ใช้บริกำรใช้เวลำในห้องสมุดมำกขึ้น ทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อพื้นที่นั่งอ่ำน และด้วย
คุณสมบัติของแก้วคือสำมำรถเก็บควำมเย็นจะทำไม่มีไอน้ำเกำะ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นสำมำรถส่งเสริมยอดขำยให้กับผู้ประกอบกำร เพรำะเมื่อผู้ใช้บริกำรเห็นถึง
ประโยชน์ของกำรนำแก้วส่วนตัวมำใช้แทนกำรใช้แก้วพลำสติก ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดขยะใน
มหำวิทยำลัยแล้ว และยังสำมำรถนำเอำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ทำให้ยอดขำยของร้ำน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น

ภำพที่ 6 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
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บทคัดย่อ
การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหนึ่งใน
โครงการวิจัยชุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย ขั้นตอน
ที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง ประชากรคือ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ที่สังกัดในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กลุ่มตัวอย่าง จานวน
354 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดการคลังปัญญา
จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย 4 แห่ง และศึกษาข้อมูลการจัดการผลงานทางวิชาการจาก
คณะวิชา/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 9 แห่ง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรควรจัดตั้ง
คลังปัญญาเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มีการเข้าถึงอย่างเสรีและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดาเนินงาน จึงสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาและ
จัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อว่า “CREATION model” ได้แก่ เนื้อหาสาระ
ของคลังปัญญาดิจิทัล (C = Content of Silpakorn University repository) การค้นคืนและ
การแสดงผล (RE= Retrieve and results) การกาหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (A= Authorization by owner rights and Silpakorn University
community) เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับคลังปัญญา (T = Technology for repository)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I = Identity of Silpakorn University) การเข้าถึง
แบบเสรี (O = Open access) และความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร
(N = Needs of Silpakorn University community) ผลการประเมินความเหมาะสมและ
รับรองรูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด เมื่อนารูป แบบไปใช้ในการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
และประเมินผลในการปฏิบัติงานของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ

มีความพึงพอใจในระดับมาก การศึกษาการใช้คลังปัญญาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ “CREATION
model” ในภาพรวมแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการสืบค้นและ
การแสดงผลการสืบค้น ด้านการเข้าถึงและการกาหนดสิทธิ์ และด้านอัตลักษณ์ พบว่า ความต้องการ
รูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านอัตลักษณ์ ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน
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Abstract
This project was a R & D project, aiming to development methods and
aimed to develop digital institutional repository of Silpakorn University. The research
processes were divided into 4 stages as follows: 1): basic data analysis, 2) research
instruments design, 3) model testing, and 4) evaluation and improvement. A group
of 354 research samples were students, lecturers and staffs who affiliated with
Silpakorn University, Thapra Palace Campus. The research instruments were
questionnaire and interview to collect data from 4 institutions in Thailand to
investigate their repository administration and management, and from 9
faculties/divisions in Silpakorn University, Thapra Palace Campus about their
scholarly works management. The collected data was quantitatively, qualitatively
analyzed using statistical package and frequency, percentage, mean, standard
deviation were presented.
The findings indicated that Silpakorn University should establish its
institutional repository for all scholarly works of the university to collect,
preserve and publish digitally and provide open access to content and operate
with appropriate technology. The “CREATION model” was generated to develop
digital institutional repository for Silpakorn University, whereas C= content of
Silpakorn University repository, RE= Retrieve and results, A = Authorization by owner
rights and Silpakorn University community, T=Technology for repository, I = Identity
of Silpakorn University, O = Open access, N = Needs of Silpakorn University
community. The results of the assessment and certificate the model by
specialists were at highest level. The satisfaction of the model capacity, when
applied to digital institutional repository, towards experts were at high level. The
study of the use of digital institutional repository developed by “CREATION model”
in four aspects, nameby, information resources, search & result methods, information

access & authorization, and uniqueness, were at high level especially uniqueness
aspects. The users’ satisfaction towards the digital institutional repository, Silpakorn
University were also at high level.
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บทนา
คลังปัญญา (Intellectual repository) หรือ คลังสถาบัน (Institutional repository)
หรือคลังความรู้ (Knowledge repository) หมายถึง คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสถาบันหรือองค์การหนึ่ง ๆ โดยถือเป็นหน้าที่หรือบริการของสถาบันในการ
จัดเก็บและสงวนรักษาผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององค์การซึ่งถือว่าเป็นสมบัติ
อันมีคุณค่าให้คงอยู่ในระยะยาว รวมทั้งการจัดการและเผยแพร่ให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงาน ส่งผลต่อชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน (กุลธิดา
ท้วมสุข, 2558) ในประเทศไทยห้องสมุดเริ่มมีการจัดตั้งและจัดการคลังสถาบันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549
ปัจจุบันมีการดาเนินงานคลังสถาบันในมหาวิทยาลัยจานวน 11 แห่ง แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่มี
คณะวิชาหรือหน่วยงานใดที่จัดตั้งคลังสถาบัน มีเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางในการดาเนินการและประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และนักวิชาการทาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือ
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ (Silpakorn is a leading creative university)
ในการพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศใน
สาขาวิชาทางศิลปะด้านทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อให้การสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หากนับเฉพาะผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะวิชาที่วังท่าพระ ในปีงบประมาณ 2556 มีจานวนรวม
199 เรื่อง เมื่อศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2556 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการผลงานทางวิชาการ โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Swot
analysis) พบข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ของ
คณะ 2) การบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระบบเพื่อจัดการองค์ความรู้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
งานวิจัยทั้งในและนอกคณะ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแผนระยะยาว พร้อมมีกลไกในการขับเคลื่อน
และการติดตามที่ชัดเจน

ดังนั้น หอสมุดสาขา วังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสาคัญและเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการดาเนินงานจัดการคลังปัญญาที่ดี ซึ่งหอสมุดฯ
จะได้นาคลังปัญญาต้นแบบนี้ไปใช้ในการดาเนินงานจัดการคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อันสามารถสะท้อนให้เห็นทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างชัดเจนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development:
R&D) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา สภาพการณ์
การจัดการผลงานทางวิชาการ ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ
การจัดการคลังปัญญา นโยบายการจัดการคลังปัญญา ทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานการลงรายการ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการคลังปัญญา ตลอดจนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านสภาพการณ์การจัดผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/ หน่วยงานที่ตั้งในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการผลงานทางวิชาการ
นโยบายและแผน วิธีการจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี
ด้านความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดตั้งคลังปัญญาสถาบันและรูปแบบคลังปัญญา
ตามที่ประชาคมต้องการ
ในขั้นตอนที่ 1 นี้ เครื่องมือที่ใช้คือ การวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา
2. ศึกษาดูงานการจัดการคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จานวน 4 แห่ง เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดการคลังปัญญา
3. ศึกษาสภาพการณ์ในการจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดการ
คลังปัญญาของแต่ละหน่วยงาน จานวน 9 หน่วยงาน

4. ศึกษาความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D)
ในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดและออกแบบรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิธีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. สร้างรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. รับรองรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการใช้
แบบสอบถามถามผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 5 คน
4. ดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้โปรแกรม DSpace
ตามรูปแบบการจัดการคลังปัญญา และประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จานวน 2 คน
ในการดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. นารูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็น
แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาเพื่อสร้างคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรตามรูปแบบในขั้นตอนที่ 1
โดยการติดตั้งโปรแกรม DSpace เพื่อใช้ในการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญา กาหนดโครงสร้าง
คลังปัญญา ได้แก่ การกาหนดชุมชนและชุมชนย่อย กาหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศ กาหนด
เมทาดาทาที่ใช้ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ กาหนดเทมเพลทการลงรายการเมทาดาทา
คัดเลือกทรัพยากรที่จะนามาลง แล้วนามาจัดทาเป็นไฟล์ดิจิทัลและจัดทาลายน้าแสดงสิทธิ์
ลงรายการเมทาดาทาตามโครงสร้างที่กาหนดและนาไฟล์ดิจิทัลเข้าสู่คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. การตรวจสอบ ในระหว่างการดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นั้นได้ดาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นตาม
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านศิลปะ จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 คน
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการประเมินผลรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)
ในขั้นตอนนี้เป็นการแนะนาและทดลองใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิชา/ หน่วยงาน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีวิธีดาเนินการ

คือ จัดอบรมการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเมินผลการอบรม ด้วยการใช้
แบบประเมินผลการอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)
ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิชา/ หน่วยงาน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิธีดาเนินการ มีดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าอบรมในขั้นตอนที่ 3
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนก่อนการนาไปวิเคราะห์
ข้อมูล
4. ประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและพัฒนา
คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2 ข้อ ดังนี้
การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. สภาพการณ์การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/ หน่วยงาน
จากการศึกษาการจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ และแนวความคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จานวน 9 หน่วยงาน โดยเป็นบุคลากร
ของแต่ละคณะวิชา/ หน่วยงาน รวม 18 คน พบว่า
ด้านการจัดการผลงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่มีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเป็น
ลายลักษณ์อักษรมีการวางแผนการจัดเก็บและให้บริการ ร้อยละ 66.6 ประเภทของผลงานวิชาการ
ที่จัดเก็บ คือ รายงานวิจัย ร้อยละ 44.4 มีสถานที่จัดเก็บผลงานทางวิชาการแบบเป็นสัดส่วน ร้อยละ
55.6 และมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ร้อยละ 66.6 หน่วยงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาและอุปสรรค
คือ สถานที่การจัดเก็บมีเนื้อที่ไม่มีเพียงพอ ร้อยละ 33.3 และทุกแห่งเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงาน
กลางทาหน้าที่เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 100
ด้านแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จากการศึกษาในแต่ละคณะวิชา/ หน่วยงาน
จานวน 18 คน เสนอว่า ด้านนโยบาย มหาวิทยาลัยควรมีข้อกาหนดให้อาจารย์/ ผู้ทาวิจัยจัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา ร้อยละ 27.8 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดทาคลัง
ปัญญา ร้อยละ 100 ส่วนการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามประเภทของผู้ใช้บริการนั้น เสนอว่าผู้ใช้
ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการกาหนดสิทธิ์ใน

การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ทั้งผู้ใช้ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และ
บุคลากรภายนอก ร้อยละ 27.8
การกาหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอว่าควรกาหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
โดยการอ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอว่าควรแสดงสิทธิ์
บนทรัพยากรสารสนเทศโดยการสร้างลายน้าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า ร้อยละ
50จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า ควรมี
ทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 100 และจุดเด่นที่ควรมีของคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ การมีภาพผลงานศิลปะ ร้อยละ 38.9
2. ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีระดับความต้องการรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านอัตลักษณ์ของคลังปัญญา
ดิจิทัล
ด้านความต้องการในการจัดทาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ควรจัดทา
คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 91.4
ด้านการพัฒนาและการรับรองรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
และการแจกแบบสอบถาม มาสร้างเป็นรูปแบบเรียกว่า “CREATION model” มีองค์ประกอบย่อย
ได้แก่
1. เนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล (C = Content of Silpakorn University
repository) โดยจัดเก็บผลงานที่จัดทาโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประกอบด้วย
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เฉพาะผลงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ โดยจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
2. การค้นคืนและการแสดงผล (RE = Retrieve and results) กาหนดให้มีทางเลือก
สืบค้นขั้นพื้นฐาน การสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน การสืบค้น Browse การแบ่งชุมชนในหน้าจอหลัก
ตามสาขาวิชาและภาควิชา
3. การกาหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร
(A = Authorization by owner rights and Silpakorn University community) โดยมี
การเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม
ซึ่งเจ้าของผลงานทางวิชาการเป็นผู้กาหนดระดับการเข้าถึงเอกสารของผู้ใช้ และมีการแสดงสิทธิ์
บนทรัพยากรสารสนเทศด้วยลายน้าดิจิทัลแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับคลังปัญญา (T = Technology for repository)
โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมที่สามารถปรับเพิ่มหน่วยข้อมูลได้ตาม
ต้องการ รองรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รองรับมาตรฐาน OAI-PMH และสามารถค้นหา
เอกสารฉบับเต็มโดยใช้ Google ได้

5. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I = Identity of Silpakorn University)
โดยจัดเก็บผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น
มีภาพผลงานศิลปะ ชีวประวัติศิลปิน ทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
6. การเข้าถึงแบบเสรี (O = Open access) ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ทางวิชาการได้โดยเสรีไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน
พิมพ์ และดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
7. ความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N = Needs of Silpakorn
University community) มีการศึกษาความต้องการของประชาคมก่อนการดาเนินการพัฒนาคลัง
ปัญญา นาผลความต้องการของประชาคมมากาหนดเป็นรูปแบบฐานข้อมูลคลังปัญญา มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ และนาผลการประเมินผลความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
จากร่างรูปแบบดังกล่าวได้มีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
การพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยกาหนดนโยบายและโครงสร้างคลังปัญญา ตามรูปแบบ “CREATION model” ดังนี้
1. ส่วนของผู้ใช้คลังปัญญาดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้ใช้คลังปัญญา คือผู้ที่ต้องการใช้คลังปัญญาเพื่อค้นหาผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็นสมาชิก
ชุมชนศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร พนักงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์ใน
การเข้าถึงระบบ คือ การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มซึ่งเป็นไปที่เจ้าของผลงานระบุไว้
การสมัครสมาชิก การเปลี่ยนรหัสผ่าน การนาเข้าผลงานทางวิชาการ และบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ใช้คลัง
ปัญญาเพื่อการสืบค้นข้อมูล และการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นไปที่เจ้าของ
ผลงานระบุไว้
ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ดูแลและจัดการระบบคลังปัญญา
2. ส่วนของหน้าจอ การออกแบบหน้าจอ มีดังนี้
2.1 หน้าจอแรกแสดงเมนูหลัก ได้แก่ ชีวประวัติศิลปิน (Artist biography)
นักวิชาการ มศก. (SU Intellectual) วารสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (SU
Journal) และชุมชน (Communities in DSpace) รวมทั้งส่วนการสืบค้น ซึ่งแบ่งเป็น การสืบค้นด้วย
เมนู Search การสืบค้นด้วยเมนู Advanced search และการสืบค้นด้วยเมนู Browse
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน

2.3 ผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคลังปัญญาพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การช่วยเหลือ/ การอานวยความสะดวก
ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี
2.4 ผลการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้งานคลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้นและการใช้ทางเลือกในการสืบค้นด้วย Browse ด้านประเภท
ของผลงานวิชาการข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ รายงานการวิจัย ด้านการสืบค้นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ สืบค้นโดยใช้ทางเลือก Basic ด้านประเภทของผลงานทางวิชาการ
ที่ต้องการนาไปใช้ประโยชน์ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูลจากผลงานทาง
วิชาการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาในการจัดทาคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยทั้งจากการสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่มีการทาคลังปัญญามหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแง่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ควรให้ความสาคัญต่อการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยกาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ
ส่งผลงานเข้าร่วมในคลังปัญญา ดังนั้นจึงควรมีการนาเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาลัยตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดทาคลังปัญญามหาวิทยาลัย และผลักดันให้มีข้อกาหนดให้อาจารย์/
ผู้ทาวิจัยจัดส่งผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา
1.2 จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาในการจัดทาคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่ามีข้อเสนอแนะด้าน
งบประมาณคือ ควรกาหนดงบประมาณสาหรับการจัดทาคลังปัญญา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทาคลังปัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณด้านการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ที่จะรองรับจานวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น งบประมาณด้านการพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพในการสืบค้นภาษาไทย เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวมแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นด้านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังปัญญาที่รับรองรูปแบบ
CREATION model มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงว่าในด้านรูปแบบ
มีความเหมาะสมแต่ขนาดของภาพและข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

“กูรูเกษตรศาสตร์” เป็นระบบบริการตอบคาถามและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
ผ่านเว็บไซต์และผ่าน Line@GuruKasetsart ภายใต้โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ดาเนินการ
ตอบคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเอกสารสนเทศด้านการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญอาสาที่ยินดีเป็นกูรูตอบ
คาถามผ่านระบบมีจานวน 50 คน จากหลากหลายสาขา โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาการผลิตพืช และสาขา
การปรับปรุงพันธุ์พืช มีจานวนสูงที่สุด ผลการให้บริการตั้งแต่เริ่มเปิดระบบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 พบว่า มีเกษตรกรสมัครสมาชิกผ่าน Line@GuruKasetsart จานวน 1,190 คน มีคาถาม
ทั้งหมด 171 คาถาม โดยคาถามที่เกษตรกรถามเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ด้านการผลิตพืช
อนุกรมวิธานพืช และ ศัตรูพืช กระบวนการตอบคาถามของผู้เชี่ยวชาญและสืบค้นสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้เกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ย 3.5 วันต่อคาถาม เกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยผลการประเมินบริการที่มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 4.33 เป็นเรื่องความ
มีประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับ รองลงมา รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านทางไลน์ คาตอบและข้อมูลที่
ได้รับถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการ และความรวดเร็วในการให้บริการและตอบคาถาม โดยมี
ค่าคะแนนอยู่ที่ 4.23, 3.84 และ 3.79 ตามลาดับ ในส่วนของปริมาณการใช้บริการระบบยังมีจานวน
ไม่มาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงจะมีการสารวจรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ที่
เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้นาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

คาสาคัญ:

กูรูเกษตรศาสตร์, ระบบบริการตอบคาถามด้านการเกษตร, ไลน์แอด, การให้บริการ

Abstract
"GuruKasetsart" was the service that helps to respond to questions
concerning Agriculture, as part of Thai Farmer’s Library, through Line@GuruKasetsart
by experts in Agriculture and the agricultural information specialist. There are
currently 50 experts who responded to the questions, mostly are from plant

production and plant breeding. The most frequent questions from farmers were
about plant production, plant taxonomy and pest. The service was opening for
service on November 14, 2017. As a result, there were 1,190 farmers applied for
membership of Line@GuruKasetsart. There were 171 inbound questions in total. Most
questions are about of plant production, plant taxonomy and pest. Average response
time was 3.5 days. It found out that the satisfaction level towards GuruKasetsart was
good as the average satisfaction score was 4.05. The topic that received the highest
satisfaction score was the benefits of provided news, followed by the
communication format via Line application; the correct, clear and accurate answers
and information; and the responsive time to question and service, with score 4.33,
4.23, 3.84 and 3.79 respectively. Still, there are small amount of farmers participated
in GuruKasetsart Q & A services due to communication limitation. Therefore, the
research regarding the communication channel and tools to reach the specific group
of farmers should be conducted to encourage farmers to improve and solve
agricultural production problems based on agricultural knowledge to increase the
competitiveness of Thailand in the era of Thailand 4.0

Keyword:
GuruKasetsart, Line@, Question Answering Service
บทนา
สานักหอสมุด ในฐานะที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้พัฒนาคลัง
ความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ
ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ดังนั้น เพื่อให้
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่รวบรวมไว้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ จึงได้ขยายผลต่อยอด
การก้าวสู่การให้บริการระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงคลังความรู้
ดิจิทัลด้านการเกษตร และระบบบริการตอบคาถาม “กูรูเกษตรศาสตร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น
การสนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรบนฐานความรู้
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบตอบคาถามด้านการเกษตร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรจากหลากหลายสาขา ประสานการทางานร่วมกับนักเอกสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
เอกสาร หนังสือ ตารา ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดย
มีกลไกการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการใช้งานง่าย ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตรผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อนาสารสนเทศที่ได้มาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

(สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ, 2558) นอกจากนี้ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) พบว่า
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สมาร์ทโฟน
และ “ไลน์” (Line) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยคนไทยใช้ “ไลน์” มากเป็นอันดับ 2 รอง
จาก YouTube (ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา, 2561)
สานักหอสมุดได้นาไลน์แอดมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารส่งคาถามผ่านทาง Line
@GuruKasetsart เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของเกษตรกร อีก
ทั้งยังมีช่องทางถามกูรูทางเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ จึงเป็นระบบตอบคาถามด้านการเกษตรทางไลน์ ที่ตอบคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ โดยมีระบบ
การจัดการคลังความรู้อยู่เบื้องหลังระบบการให้บริการ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการ
ผลิตและการแก้ปัญหาด้วยความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ด้านการเกษตรในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิต
ด้านการเกษตรของประเทศ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การให้บริการระบบตอบคาถาม “กูรูเกษตรศาสตร์” มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. วางแผนการให้บริการ (Plan)
1.1 ศึกษารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรที่มีความเหมาะกับเกษตรกร
1.2 สารวจความต้องการของเกษตรกรในการแสวงหาความรู้ ผ่านการสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มคนกล้าคืนถิ่น ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทาหน้าที่ตอบคาถามในระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ เพื่อกาหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับวิธีการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
1.4 กาหนดรูปแบบและวิธีการให้บริการ ถาม-ตอบ ให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
1.5 เพิ่มทักษะการตอบปัญหาด้านการเกษตรแบบเจาะลึกให้กับนักเอกสารสนเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคาถามเกษตรกร
1.6 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบและกาหนดขั้นตอนบริการถาม-ตอบกูรู
เกษตรศาสตร์
1.7 ศึกษาเครื่องมือที่อานวยความสะดวกในการให้บริการถามตอบที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
1.8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบคาถามเกษตรกร

1.9 ประชาสัมพันธ์ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ผ่านการฝึกอบรม จัดนิทรรศการส่งเสริมการ

ใช้สารสนเทศ
2. ดาเนินการตามแผน (Do)
กระบวนการทางานถาม-ตอบ ในระบบกูรูเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการทางาน การถาม-ตอบ ในระบบกูรูเกษตรศาสตร์
2.1 เกษตรกร ผู้สนใจ ถามคาถามด้านการเกษตร ผ่าน 2 ช่องทาง คือ
- เมนู “ถามกูรู” ภายใต้ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ที่เว็บไซต์
http://thaifarmer.lib.ku.ac.th
- ผ่าน Line@GuruKasetsart

ภาพที่ 2 หน้าจอการส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยและ Line

2.2 ผู้จัดการระบบรับคาถาม สรุปคาถาม และส่งคาถามให้กับ 1) ผู้เชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน และ 2) นักเอกสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลและเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม
2.3 ผู้เชี่ยวชาญ และนักเอกสารสนเทศ ส่งคาตอบและข้อมูลให้ผู้จัดการระบบ
2.4 ผู้จัดการระบบทาหน้าที่กรองคาตอบและข้อมูล พร้อมทั้งสรุปคาตอบส่งกลับให้
เจ้าของ คาถาม ผ่านช่องทางการรับคาถามนั้น ๆ
2.5 ผู้ถามรับคาตอบ และประเมินผลคาตอบ/ ข้อมูลที่ได้รับ หากมีความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลที่ได้รับแล้ว ผู้จัดการระบบจะนาคาตอบและข้อมูลนั้นบันทึกและเผยแพร่ในระบบห้องสมุดเพื่อ
เกษตรกรไทย ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนถาม-ตอบ ในระบบบริการกูรูเกษตรศาสตร์
2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การฝึกอบรมสาธิตการใช้งานระบบ
จัดนิทรรศการแนะนาและส่งเสริมการใช้บริการกูรูเกษตรศาสตร์
3. การตรวจสอบและติดตามผล (Check)
3.1 ตรวจสอบรายการคาถามและคาตอบ โดยดูความสอดคล้อง ความครบถ้วน และ
ความถูกต้อง
3.2 ประมวลผลระยะเวลาการตอบคาถามของผู้เชี่ยวชาญ และระยะเวลาในการสืบค้น
สารสนเทศสนับสนุน เพื่อมอบให้เกษตรกร
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการถามตอบกูรูเกษตรศาสตร์ทั้งทาง
เว็บไซต์และทาง Line@GuruKasetsart
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act)
4.1 นาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยแก้ไขทันทีในเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วน หรือสามารถดาเนินการแก้ไขได้ เช่น อบรมการใช้งาน Line@
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และนามาใช้ประโยชน์กับการให้บริการ Line@GuruKasetsart
4.2 ปรับปรุงการดาเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนงานประจาของฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณค่า Line@
4.3 ทบทวนแผนและขั้นตอนกระบวนการทางาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
การให้บริการตอบคาถามด้านการเกษตร ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์” ผ่านทาง Line@ และ
ทางเว็บไซต์ สรุปได้ดังนี้
1. การให้บริการตอบคาถามในระบบกูรูเกษตรศาสตร์
บริการกูรูเกษตรศาสตร์ เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกใน Line@GuruKasetsart จานวน 1,190 คน และมี
คาถามทั้งหมด 171 คาถาม โดยเป็นคาถามจากช่องทางไลน์ จานวน 134 คาถาม และช่องทาง
เว็บไซต์ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย จานวน 30 คาถาม สามารถดาเนินการตอบคาถามได้

จานวน 160 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 93.57) และใช้เวลาในการตอบคาถามเฉลี่ย 3.5 วันต่อคาถาม
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 0.58) และเป็นคาถามที่ไม่ได้ตอบ จานวน
10 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 5.85) เนื่องจากคาถามมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ทั้งนี้มีการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าของคาถาม จึงไม่สามารถดาเนินการตอบคาถาม
ได้

ภาพที่ 3 สถิติการใช้บริการกูรูเกษตรศาสตร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
2. การสืบค้นสารสนเทศสนับสนุนระบบกูรูเกษตรศาสตร์
การให้บริการตอบคาถามด้านการเกษตรผ่านระบบกูรูเกษตรศาสตร์ เป็นการดาเนินงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีนักเอกสารสนเทศ
ที่ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการวิเคราะห์คาถาม คาตอบ เป็นผู้ช่วยในการตอบคาถามร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และทาหน้าที่สืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในรูปอิเล็กทรอนิกส์จากคลังความรู้ดิจิทัลด้าน
การเกษตร และแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ส่งให้เกษตรกรเพิ่มเติม นอกเหนือจากคาตอบที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อคาถาม ตลอดจนแนะนาแหล่งความรู้อื่น ๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติ่มให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ภาพที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศโดยนักเอกสารสนเทศ

นอกจากนี้ เกษตรกรที่มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้สารสนเทศด้านการเกษตร ได้แก่ ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และ
ระบบบริการสารสนเทศเกษตรนานาชาติ โดยความร่วมมือกับองค์กรสารสนเทศและสานักพิมพ์ระดับ
นานาชาติ ได้แก่ FAO, CABI, Ebsco และ เครือข่ายของ iGroup เพื่อให้สิทธิเกษตรกรและ
นักวิชาการเกษตร เข้าถึงคลังข้อมูลด้านการเกษตรในระดับนานาชาติได้โดยสะดวก ผ่านช่องทาง
EZProxy โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้อีกด้วย โดยมีเกษตรกรเข้าใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ จานวน 14 คน และมีการใช้งานจานวน 157 ครั้ง โดยฐานข้อมูลที่มี
การใช้งานมากที่สุดคือ IET digital library จานวน 100 ครั้ง รองลงมาคือ CAB direct จานวน 23
ครั้ง และ ProQuest agricultural science collection จานวน 9 ครั้ง ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรไทยมีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ามาก ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้น และจัดฝึกอบรมการใข้ฐานข้อมูล เพื่อให้กับเกษตรกรสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
ต่างประเทศและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระบบตอบคาถามกูรูเกษตรศาสตร์
ในระบบกูรูเกษตรศาสตร์ ได้มีการจาแนกความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญและหมวดหมู่ของ
คาถาม ตามระบบการจาแนกหมวดหมู่ของ AGRIS/CARIS: Categorization scheme (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 1998) พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญในระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ จานวน 50 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช สูงที่สุด
จานวน 10 คน (ตารางที่ 1) ส่วนคาถามที่ถูกถามมากที่สุดเมื่อจาแนกตามหมวดหมู่สารสนเทศด้าน
การเกษตร คือ ด้านการผลิตพืช (F01) จานวน 42 คาถาม รองลงมา คือ อนุกรมวิธานพืช (F70)
จานวน 30 คาถาม และ ศัตรูพืช (H10) จานวน 24 คาถาม ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จานวนผู้เชี่ยวชาญในระบบกูรูเกษตรศาสตร์จาแนกตามหมวดข้อมูลสารสนเทศเกษตร
AGRIS/CARIS: Categorization scheme
หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

ปรับปรุงพันธุพ์ ชื (F30)

10 วัชพืช (H60)

2 การขยายพันธุพ์ ชื (F02)

1 การสืบพันธุส์ ัตว์ (L53)

1

การผลิตพืช (F01)

4 ชีวเคมีของพืช (F60)

2 ปุย๋ (F04)

1 สัตวแพทยศาสตร์ (L70)

1

โรคพืช (H20)

4 การผลิตสัตว์ (L01)

2 ระบบการปลูกพืช (F08)

1 โรคสัตว์ (L73)

1

การเจริญเติบโตของพืช (F62)

3 ปฐพีวิทยา (P30)

2 โครงสร้างของพืช (F50)

1 การวางผังฟาร์ม (N02)

1

เกษตรกลวิธาน (N20)

3 การแปรรูปผลิตผลเกษตร (Q60) 2 อนุกรมวิธานพืช (F70)

1 พลังงาน (P05)

1

การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ทีด่ นิ (P01) 3 การส่งเสริม (C20)

1 ศัตรูพชื (H10)

1 พลังงานทดแทน (P06)

1

เมล็ดพันธุ์ (F03)

3 เศรษฐศาสตร์การผลิต (E16)

1 วิทยาการป่าไม้ (K10)

1 การแปรรูปอาหาร (Q02)

1

โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช (J11)

3 การบริหาร/ธุรกิจเกษตร (E20)

1 อาหารสัตว์ (L02)

1 การปนเปือ้ นอาหาร (Q03) 1

พันธุศาสตร์พชื (F63)

2 การค้า/การตลาด (E70)

1 การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์ (L10) 1

ตารางที่ 2 จานวนคาถามในระบบกูรูเกษตรศาสตร์จาแนกตามหมวดข้อมูลสารสนเทศเกษตร
AGRIS/CARIS: Categorization scheme
หมวด

หมวด

จำนวน

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

การผลิตพืช (F01)

42 ชีวเคมีของพืช (F60)

5

เศรษฐศาสตร์การผลิต (E16)

2

เมล็ดพันธุ์ (F03)

1

อนุกรมวิธานพืช (F70)

30 การแปรรูปผลิตผลเกษตร (Q60)

5

ปรับปรุงพันธุพ์ ชื (F30)

2

นิเวศวิทยาพืช (F40)

1

ศัตรูพชื (H10)

24 วัชพืช (H60)

4

วนศาสตร์ (K01)

2

โครงสร้างของพืช (F50)

1

ปุย๋ (F04)

15 การวางผังฟาร์ม (N02)

4

โครงสร้างพืน้ ฐานเกษตร (N10)

2

อารักขาพืช (H01)

1

โรคพืช (H20)

15 การขยายพันธุพ์ ชื (F02)

3

เกษตรกลวิธาน (N20)

2

อาหารสัตว์ (L02)

1

การแปรรูปอาหาร (Q02)

12 ชลประทาน (F06)

3

การศึกษา (C10)

1

อนุกรมวิธานสัตว์ (L60)

1

ความผิดปกติของพืช (H50)

11 การเจริญเติบโตของพืช (F62)

3

การส่งเสริม (C20)

1

ทรัพยากรน้้า (P10)

1

การค้า/การตลาด (E70)

7

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (P35)

3

การบริหาร/ธุรกิจเกษตร (E20)

1

องค์ประกอบอาหาร (Q04)

1

ระบบการปลูกพืช (F08)

6

การปรับปรุงดิน (P36)

3

อุตสาหกรรมเกษตร (E21)

1

การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร (Q70)

1

การผลิตสัตว์ (L01)

6

สารสนเทศ (C30)

2

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนจานวนผู้เชี่ยวชาญต่อจานวนคาถามที่จาแนกตามหมวดสูงสุด
10 อันดับแรกแล้ว พบว่า สัดส่วนจานวนผู้เชี่ยวชาญต่อจานวนคาถามไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากบาง
หมวดมีคาถามจานวนน้อยแต่มีจานวนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน แต่บางหมวดมีคาถามจานวนมากแต่มี
ผู้เชี่ยวชาญจานวนน้อย จึงส่งผลให้การตอบคาถามใช้ระยะเวลามากตามไปด้วย
4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริการถาม-ตอบ กูรูเกษตรศาสตร์ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการถามคาถามเพื่อการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 58
รองลงมาคือ เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ร้อยละ 22 เพื่อประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 12
และเพื่อทาวิจัย/ ทาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่านอกจากเกษตรกรที่เข้า
ใช้บริการแล้ว ยังมีนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนิสิต นักศึกษา และเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใช้ด้วย สาหรับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระบบดีที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยหัวข้อ ประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับ
มีความพึงพอใจสูงสุด ที่ค่าคะแนน 4.33 รองลงมาคือ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านทางไลน์ ที่ค่า
คะแนน 4.23 คาตอบและข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการ ที่ค่าคะแนน 3.84
และความรวดเร็วในการให้บริการและตอบคาถาม ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 โดยเกษตรกรให้ความเห็นว่าใช้
ระยะเวลาในการตอบคาถามนานเกินไป และจากผลการประเมินหัวข้อ รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
ผ่านทางไลน์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ (2558) ที่พบว่า
เกษตรกรมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ ในระดับมากที่สุด ดังนั้น Line@ จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสมใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขจากการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาดาเนินการในการตอบคาถาม ใช้เวลาเฉลี่ย 3.5 วัน ซึ่งค่อนข้างนาน
เนื่องจากมีช่วงเวลารอการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่สามารถตอบกลับได้ทันที อีกทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญจานวนน้อย ไม่ครอบคลุมทุกสาขา สัดส่วนผู้เชี่ยวชาญต่อคาถามในแต่ละหมวด
ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น ควรเพิ่มจานวนผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา

2. การถาม-ตอบคาถามผ่านช่องทางไลน์พบปัญหาและมีข้อจากัดบางประการ ดังนี้
2.1 ผู้ดูแล Line@ บางคนเห็นข้อความไม่ครบถ้วน ทาให้คาถามบางคาถามไม่ได้ตอบ
ดังนั้น ผู้ดูแลที่พบคาถามควรบันทึกข้อมูลเข้าระบบทันที เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
2.2 Line@ ไม่สามารถส่งไฟล์ได้ ทาให้ปิดคาถามไม่ได้ จึงควรแนะนาให้ผู้ถามสมัคร
สมาชิกระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย และถาม-ตอบผ่านทางระบบ เนื่องจากสามารถส่งคาตอบ
พร้อมแนบไฟล์และแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้
3. เกษตรกรที่ส่งคาถามผ่านช่องทาง Line@ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาขิกห้องสมุดเพื่อ
เกษตรกรไทย เนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และไม่ทราบวิธีการสมัครสมาชิก ดังนั้น
ควรทบทวนแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้กรอกรายละเอียดที่จาเป็น และจัดทาคู่มือหรือคลิปวีดีโอ
วิธีการสมัครสมาชิกอย่างง่าย หรือให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลและดาเนินการสมัครสมาชิกให้แทน
4. นักเอกสารสนเทศที่ให้บริการมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล แต่ยังขาดทักษะการวิเคราะห์
คาถามและคาตอบ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop social Q & A: Agriculture
เพื่อให้นักเอกสารสนเทศมีความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อคาถาม โดยพบว่า นักเอกสารสนเทศ
มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรมจาก 2.00 เป็น 3.93 และทราบเทคนิคการวิเคราะห์คาถามและ
คาตอบ การสืบค้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานให้บริการได้จริง
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบบริการถามตอบด้านการเกษตรในรูปแบบใหม่ ที่
ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกับองค์ความรู้จากเอกสารความรู้และผลงานวิจัยจาก
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยมีระบบการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมนาเครื่องมือ
ที่อานวยความสะดวกในการให้บริการถามตอบมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ต้องมีขั้นตอนและระยะเวลาในการตอบคาถามที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ หรือแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่กาลังประสบอยู่ ผู้เชี่ยวชาญก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรงกับความต้องการ และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง รวมถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่ได้จากการสืบค้นของนักเอกสารสนเทศ จะช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนาไปค้นคว้าหาความรู้ และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตของตนได้
นอกจากนี้ การนา Line@GuruKasetsart มาเป็นช่องทางในการสื่อสาร ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ว
เห็นได้จากมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางไลน์ในระดับดี ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรยุคใหม่
ในปัจจุบัน
จากปัญหาการดาเนินงาน สานักหอสมุดต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และต้องเร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานระบบให้มากขึ้น เพื่อให้
เกษตรกรได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นต้นแบบในการศึกษาและให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรยุค
ใหม่
2. สามารถขยายผลการให้บริการฐานความรู้ในสาขาอื่น ๆ ไปยังกลุ่มสนใจอื่น ๆ ได้
เนื่องจากเป็นการพัฒนาบริการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแก้ปัญหาด้วยการนา
องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างตรงเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ
โดยการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ที่มีความยาวประมาณ 1 นาที และกาหนดให้มีการเผยแพร่
และนาเสนอในการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์และใช้เวลาเพียง 1 นาที นอกจากนี้ ยังได้
รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จากการนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อวีดิทัศน์ประกอบการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ
และการอบรมการใช้ห้องสมุดผู้ใช้บริการมีความประทับใจ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” จึงเป็นกลยุทธ์
ที่ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพ ประสบผลสาเร็จ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
เนื่องจากเป็นสื่อที่สั้น กระชับ และมีการเผยแพร่ต่อผู้ที่มีอิทธิพลของศูนย์บรรณสาร ฯ ทั้งในด้าน
นโยบายและงบประมาณ และยังเป็นผู้ใช้บริการอีกด้วย

คาสาคัญ:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ห้องสมุด-การประชาสัมพันธ์

Abstract
"One Minute with SUT Library" is one of the strategies of the public
relations SUT library. By producing and presenting media for public relations.
The purpose to enhance the public relations channels and to promote public
relations. In addition, we have collected the media and used it in various activities.
Such as, Use for a library training. And the library user training has impressed. "One
Minute with SUT Library" is a strategy that affects the public relations. This is due to
the dissemination to the influential people. Both in policy and budget. "One Minute
with SUT Library" is one of the strategies of the public relations of SUT library
by producing and presenting One Minute media for public relations. It was the

requirement for university teaching-learning evaluation. The purpose of the project
was to increase the public relations channels and to promote university
performance. In addition, the medias have been collected for rerunning in various
activities such as library training. The result showed that library users who joined
the training were impress with. "One Minute with SUT Library". It was indicated that
the "One Minute with SUT Library" reached the policy makers. This will affect
policy and budget as well as customers.

Keyword:
SUT Library, Library Promotion
บทนา
การประชาสัมพันธ์เป็นการดาเนินงานที่เปนกระบวนการทีม่ ีระเบียบแบบแผน และมี
การกระทาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสาธารณชนกับหนวยงานหรือองคกร
ตาง ๆ (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, 2545, หน้า 18) และเปนการสื่อสารระหวางองคกรกับ
บุคคลภายนอกที่มีการติดตอสื่อสารกับองคกรหรือเกี่ยวของกับองคกร (Henslowe, 1999) ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จึงหมายถึงกระบวนการในการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางห้องสมุดกับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดและจะนา
มาสู่การเข้ามาใช้บริการและทรัพยากรของห้องสมุดมากขึ้น ห้องสมุดจึงจาเป็นต้องทาหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการของห้องสมุด รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดใน
ระยะยาว การประชาสัมพันธ์จึงนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
มีส่วนช่วยในการพัฒนางานห้องสมุดให้ก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น (กชพร ตันทะสุวรรณ, แววตา เตชาทวีวรรณ และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ,์
2555) เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุผล จาเป็นต้องมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คอยขับเคลื่อน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความจาเป็นที่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อไปยัง
กลุ่มเป้าหมายใด เรื่องอะไร และจะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะ
เกิดประสิทธิผล ซึง่ ความท้าทายของการประชาสัมพันธ์ คือการคิดค้นหากลวิธีในการประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านห้องสมุดและบริการด้านสื่อการศึกษา แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนบุคคลภายนอก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการหากลยุทธ์เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้
ทราบและใช้บริการ อาทิเช่น การจัดอบรม การจัดกิจกรรม แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบการส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จึงสนใจการหากลยุทธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก มากยิ่งขึ้น จึงกาหนดให้มีกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 1 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยนาวีดิทัศน์ดังกล่าวมาเผยแพร่ในเวทีการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน เรียกว่า “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความสาคัญกับ
ภารกิจการจัดเรียนการสอน โดยกาหนดให้จัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
เป็นประจาทุกภาคการศึกษา และได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มดาเนินการ นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ภาคการศึกษาที่ 3/ 2560 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 75 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน
ซึ่งเป็นสถาบันสมบทของ มทส. และสะท้อนเรื่องของ “การรวมบริการประสานภารกิจ” เพื่อให้
การประสานงานให้ภารกิจลุล่วง ตลอดจนรับทราบผลดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย การรายงานผลการเรียนของนักศึกษา การรายงานสรุปผล การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนของคณาจารย์ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ Special
forum ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี ผู้บริหารระดับ
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน คณาจารย์จากทุกสานักวิชา หัวหน้าส่วน/ หัวหน้า
สานักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้บริหารและ คณาจารย์จากสถาบันการบินพลเรือน รวมประมาณ
100 ท่าน
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Collaborate with influencers) การพูดปากต่อปากและการให้บุคคลที่สามเป็นผู้กล่าว
แทนนับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งในยุคนี้ ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นใครวิธีที่ดี
ที่สุดที่จะทาให้เรื่องราวของหน่วยงานเป็นที่น่าเชื่อถือก็คือการให้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอก
กล่าวกับคนอื่น ๆ โดยนักประชาสัมพันธ์จะต้องช่วยส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นใน
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและทาให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้โดยสะดวก (พรพิทักษ์
แม้นศิริ, 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างช่องทางใหม่และใช้เวลา 1 นาทีในการประชาสัมพันธ์
2. เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
การประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน คือการจัดการประชุมโดยส่วนส่งเสริม
วิชาการ ที่กาหนดให้มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์/ สถาบัน
หัวหน้าส่วน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ

กาหนดให้มีการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการ ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบผลการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา รายงานผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินผลการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน รายงานผลการดาเนินงานของสานักวิชา รวมถึงสรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” การประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสาร ฯ ด้วยสื่อวีดิทัศน์ จึงเป็น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการสร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Collaborate with
influencers) เนื่องจากในการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
การประชุม การพูดปากต่อปาก และการนาเสนอต่อผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้งด้านนโยบายและ
งบประมาณ นับว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง เนื่องจากไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก
จะเป็นใคร วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้ข่าวสารของศูนย์บรรณสารฯ เป็นที่น่าเชื่อถือก็คือการให้บุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอกกล่าวกับคนอื่น ๆ
ในการดาเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว ผู้รับผิดชอบมีการประสานงานกับส่วนส่งเสริม
วิชาการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุมดังกล่าว เริ่มจากการกาหนดให้มี 1 นาทีกับบรรณสาร ฯ
ในกาหนดการประชุมทุกครั้ง จากนั้นพิจารณาเพื่อวางแผนเตรียมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเลือก
เรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ การเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ การเขียนบท การประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการผลิตสื่อ การประเมินสื่อ และการทดลองใช้สื่อก่อนการใช้งานจริง เพื่อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อถึงเวลาการนาเสนอ

ภาพที่ 1 กาหนดการประชุม

ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศการประชุมประเมินภาระกิจการจัดการเรียนการสอน โดยท่านอธิการบดี
เป็นประธาน (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)

ภาพที่ 3 การนาเสนอ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ด้วยวีดิทศั น์ความยาวประมาณ 1 นาที

การดาเนินงาน “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การประสานงานกับส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดประชุม
เพื่อกาหนด “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ไว้ในหัวข้อการประชุมในทุกครั้งที่มีการประชุม
2. เนื้อหาในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการค้นหาวาผู้ใช้บริการรับรูเกี่ยวกับ
ศูนย์บรรณสาร ฯ อยางไรบาง มีเรื่องใดที่ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับศูนย์บรรณสาร ฯ เพื่อนาข้อมูล
มากาหนดแผนและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์จึงมาจากการหาจุดร่วม
ระหว่างสิ่งทีศ่ ูนย์บรรณสารฯ อยากจะบอกกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรืออยากจะรู้ จากนั้นจึงมี
การเขียนบทสาหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อประเภทวีดิทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ที่มีบทบาท ลักษณะของสื่อที่ใช้งานง่าย สามารถสร้างความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน หรือ
การบันทึกภาพข่าว หรือการแสดง สามารถนามาใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการใช้บริการได้
3. การวางแผน (Planning) เปนการกาหนดแผนการในการประชาสัมพันธโดยมีประเด็น
ที่ควรคานึงถึง ดังนี้
3.1 เปาหมายในการประชาสัมพันธ เพื่อให้ข้อมูล แนะนาบริการและสอนการใช้
บริการ
3.2 กลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ คือ คณาจารย์ นักศึกษา เป็นต้น
3.3 กาหนดเวลาที่จะใชในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดให้มีการนาเสนอ
สื่อวีดิทัศน์ 1 นาทีกับบรรณสารฯ ในทุกครั้งของการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ของทุกภาคการศึกษา
3.4 กาหนดหนาที่ใหแกพนักงานในฝ่ายเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เช่น ทดลอง
ฉายสื่อวีดิทัศน์
4. ดาเนินการและติดตอสื่อสาร (Action & Communication) เปนขั้นตอนของ
การดาเนินงานประชาสัมพันธตามที่ไดวางแผนไว้ โดยมีการตรวจสอบสื่อด้านภาพ เสียง ความถูกต้อง
ความยาว รูปแบบการนาเสนอ รวมทั้ง การทดสอบสื่อวีดิทัศน์ก่อนการนาเสนอจริงตามที่ระบุไว้ใน
กาหนดการประชุม
5. ประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลหลังการดาเนินการประชาสัมพันธเพื่อให้
ทราบถึงผลของการประชาสัมพันธวาเปนไปตามแผนที่กาหนดไวหรือไม และนาผลไปปรับปรุง
แผนการประชาสัมพันธตอไป (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ, 2545; Arthur, 1994; Lattimore, et al.,
2006) โดยหลังจากสื่อได้รับการเผยแพร่ออกไปแล้ว ผู้รับผิดชอบได้เฝ้าระวังข้อตาหนิ ข้อชมเชยจาก
ผู้เช้าร่วมประชุม เช่น สังเกตุจากเสียงปรบมือหลังจากชมวีดิทัศน์ ฟังจากเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป
6. หลังจากวีดิทัศน์แต่ละเรื่องได้เผยแพร่ครั้งแรกในหัวข้อ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ในที่
ประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้ว เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว เป็นสื่อที่ให้ความรู้
สื่อแนะนาการใช้บริการต่าง ๆ ดังนั้น สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกนาไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างต่อไปเพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจได้รับชมตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์บรรณสาร ฯ ดังนี้

6.1 การเผยแพร่วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร ฯ โดยรวบรวมวีดิทัศน์ทั้งหมด
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจได้ชม หรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่ Library.sut.ac.th
6.2 การค้นหาวีดิทัศน์จากอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.youtube.com
6.3 การเผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ณ อาคารบรรณสารและ
อาคารเรียนรวม
6.4 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ในการแนะนาห้องสมุดแก่ผู้มาเยี่ยมชม
6.5 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปประกอบการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ
6.6 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้เป็นสื่อประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาหรือการอบรม
การใช้ห้องสมุด (นักศึกษาใหม่)
6.7 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปเผยบนหน้าจอตู้การยืมหนังสือ และการคืนหนังสือด้วยตนเอง
6.8 อื่น ๆ การนามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
ผลจากการดาเนินงาน
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ได้รับการบรรจุไว้ในกาหนดการประชุมประเมินภารกิจการ
จัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 10 ปี และเป็นหน่วยงาน
เพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยที่มีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ ซึง่ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศูนย์บรรณสาร ฯ ปัจจุบันศูนย์บรรณสาร ฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปวีดิทัศน์
หรือ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” จานวน 24 เรื่อง ประกอบด้วย
1. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 6 เรื่อง
2. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ จานวน 12 เรื่อง
3. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้สิ่งอานวยความสะดวก จานวน 6 เรื่อง

ภาพที่ 4 รายการวีดิทัศน์
ผลการประเมิน
หลังจากสื่อวีดิทัศน์ได้เผยแพร่ในที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบได้เฝ้าระวังข้อตาหนิ ข้อชมเชยจากผู้เช้าร่วมประชุม พบว่า จะได้รับเสียงปรบมือหลังจาก
ชมวีดิทัศน์ ท่านอธิการบดีกล่าวชื่นชม รวมทั้ง รับฟังเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุม เช่น วีดิทัศน์น่าสนใจ
เสียงบรรยายเพราะ ใครผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ เป็นต้น ซึ่งจะนาข้อมูลมาประกอบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในคราวต่อไป
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์และนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์บรรณสาร ฯ เช่น จากการนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้เป็นสื่อประกอบการฝึกอบรมการค้นคืน
สารสนเทศ และการอบรมการใช้ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา
ที่ 1/ 2561 และมีการประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงมีคาถามปลายเปิดสอบถามถึงสิ่งที่ประทับใจ และสิ่งที่ควรปรับปรุง พบว่า
มีผู้ตอบ จานวน 75 คน ประทับใจสื่อวีดิทัศน์ที่ใช้ในการอบรม และจากผลการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบ
ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสุภารักษ์ เมินกระโทก (2553) ได้สอบถามวิธีในการเรียนรู้การใช้

ระบบการยืมและระบบการคืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่า ผู้ใช้บริการเรียนรู้วิธีการใช้ระบบการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ ร้อยละ 39.60
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ ให้ประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น โดยกาหนด
ให้มีการประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม เป็นการนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อศูนย์บรรณสาร ฯ ทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณ นับเป็น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของศูนย์บรรณสาร ฯ (พรพิทักษ์ แม้นศิริ, 2560)
ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นาเสนอสื่อประเภทสื่อวีดิทัศน์ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหลายด้าน
โดยเฉพาะนักศึกษา ดังนี้ 1) สามารถแนะนาขั้นตอน และวิธีการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจ
มากกว่าการอธิบายด้วยวิธีปกติ 2) ผู้ใช้บริการสามารถทบทวนซ้า และสามารถเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการ
จึงเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมาเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้และสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกจากนี้
ศูนย์บรรณสาร ฯ ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสาร ฯ และยังช่วย
ลดเวลา หรือลดขั้นตอนของบรรณารักษ์ที่ไม่ต้องบรรยายทั้งหมด และได้ข้อมูลครบถ้วนสอนกี่รอบ
ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับเหมือนกัน ดังนั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในประชาสัมพันฺธ์ สาหรับเผยแพร่
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บทคัดย่อ

ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกำรพัฒนำบริกำรใหม่
เพื่อตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”
ตำมแผนยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2560
จึงได้พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำ
เภสัชศำสตร์ เพื่อบริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินกำรรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect, Springer
Link Journals, Wiley Online Library, และ Taylor & Francis ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด
คณะเภสัชศำสตร์ ซึง่ ระบบฐำนข้อมูลสืบค้นที่พัฒนำขึ้น สำมำรถสืบค้นในรูปแบบ Basic Search
แสดงข้อมูลรำยชื่อวำรสำร, หมำยเลข ISSN, สำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, คำสำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำ
ของวำรสำร, ค่ำประเมินคุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ พบว่ำ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจต่อควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล จำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.76 และ
ควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61 โดยผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล จำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.80
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Abstract
Library of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University develops new services
to meet strategic goals. "Quality Service and Enhancing Learning and Research"
according to the strategic plan of the Main Library of Chiang Mai University for 5 years
(2017-2021). In the year 2560, the library developed a database of the Pharmacy
Journal Index, a database of journals in the field of pharmacy. To support learning
and research. In addition to improving access to electronic journals in pharmacy
quickly and easily. The library selects and collects electronic journals in pharmacy
from the Main Library's electronic database. There are 4 databases: ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library, and Taylor & Francis. Services available
through the Faculty of Pharmacy Library website. With a basic search system.
Publish list of journals, ISSN numbers, publishers, service databases, keywords by
journal content, Impact Factor, SNIP, SJR. Based on the evaluation of satisfaction
with the use of the Pharmacy Journal Index database on content and performance,
the overall content satisfaction evaluation was rated at a high level of 3.57.
Of the content in the database. The average score was 3.76 and overall performance
satisfaction. The average score was 3.61. The users were satisfied with the speed
of data linking within the database. The highest number is 3.80.

Keywords:
Journal Index Database, e-Journals, Pharmacy, Library of Faculty
of Pharmacy Chiang Mai University
บทนา
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัยแก่นักศึกษำ
อำจำรย์ บุคลำกรของคณะเภสัชศำสตร์ โดยดำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม จัดระบบ และให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรกำรรู้สำรสนเทศ รวมทั้งบริกำรสนับสนุนกำรวิจัยเฉพำะสำขำ
เภสัชศำสตร์และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในฐำนะที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้
เฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์จึงเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใหม่ และเพื่อตอบ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยดำเนินกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้เป็นแหล่งข้อมูลดัชนีวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ กำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ วำรสำรวิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ
ที่มีให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ และสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้มี
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้ง วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์

สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ที่มีให้บริกำรผ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนมำกแต่มีข้อจำกัดด้ำน
กำรสืบค้นในกำรเข้ำถึงวำรสำร ดังนั้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร
ในปัจจุบัน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยของคณะเภสัชศำสตร์
ซึ่งนิยมอ่ำนและใช้สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำรบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยเฉพำะ e-Journals เพิ่มมำกขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์จึงได้พัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล
Pharmacy Journal Index เพื่อให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐำนข้อมูล
สำหรับสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย โดยได้นำ
กำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดตำมโครงสร้ำง
วงจร คือ Plan กำรวำงแผน DO กำรปฏิบัติตำมแผน Check กำรตรวจสอบ และ Act กำรปรับปรุง
กำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม (สุธำสินี โพธิจันทร์, 2558) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index ได้ใช้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
รูปแบบ JSON, นำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องมือ Angular CLI, ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และ
เขียนโปรแกรมภำษำ PHP ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ
ปัจจุบัน กำรให้บริกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
ของห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ได้ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลภำยใต้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ สำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
คณะเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ เช่น โรงพยำบำล ร้ำนขำยยำ ซึ่งเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
สำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย
2. เพื่อรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำร
ในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ
3. เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้แก่
ผู้ใช้บริกำร
4. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นและเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ นำวงจรคุณภำพ PDCA มำเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
วางแผน (Plan)
1. กำหนดบริกำรใหม่ที่จะห้องสมุดจะพัฒนำ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยพิจำรณำ
จำกผลสรุปข้อเสนอแนะในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2559

2. สำรวจข้อมูลรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis
3. วำงแผนกำรสร้ำงฐำนข้อมูล โดยมีขั้นตอน กำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรพัฒนำ
และปรับปรุงฐำนข้อมูล และกำรประเมินผลกำรใช้ฐำนข้อมูล
ปฏิบัติ (Do)
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis บันทึกข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2. วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยกำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal
Index ได้ออกแบบให้เหมำะสมสำหรับผู้ใช้งำน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริกำร และกลุ่มผู้ใช้บริกำร
มีระบบกำรทำงำน ดังนี้
2.1 ระบบกำรทำงำนกลุ่มผู้ให้บริกำร หรือระบบส่วนหลัง (Back-end) ผู้พัฒนำ
ออกแบบระบบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1.1 ระบบกำรนำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล ScienceDirect
ใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API (Application programming
interface มำใช้ในกำรปรับปรุงข้อมูลของวำรสำรให้ทันสมัย โดยกำหนดกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบ
API ด้วยหมำยเลข ISSN หรือ Online ISSN
2.1.2 ระบบกำรนำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล Springer Link Journals,
Wiley Online Library และ Taylor & Francis ใช้โปรแกรมกำรบันทึกข้อมูลด้วยโครงสร้ำงแบบ
Key: value โดยมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation)
2.2 ระบบกำรทำงำนกลุ่มผู้ใช้บริกำร หรือระบบส่วนหน้ำ (Front-end)
ใช้กำรนำเสนอข้อมูล Framework ด้วยเครื่องมือ Angular CLI โดยพัฒนำฐำนข้อมูลในรูปแบบ
ของ HTML, CSS และJavaScript
3. สร้ำงฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลวำรสำรอย่ำงเป็นระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรเขียนโปรแกรม
เพื่อแสดงผลข้อมูลแบบ Web based ทั้งนี้กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ
ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device
ตรวจสอบการปฏิบัติ (Check)
กำรตรวจสอบระบบฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ตำมวัตถุประสงค์
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรสืบค้นและเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ ดังนั้นจึงมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ควำมทันสมัยของเนื้อหำ และกำรเข้ำถึงเนื้อหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยทดสอบกำรใช้งำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device พบว่ำกำรใช้งำน

ฐำนข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ มีควำมสะดวก สืบค้นง่ำย กำรแสดงผลข้อมูลชัดเจน สำมำรถเข้ำถึงวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงรวดเร็ว
การดาเนินการให้เหมาะสม (Act)
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
โดยประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้บริกำรคณะเภสัชศำสตร์ และคณะภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินผลกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล วิเครำะห์สรุปผลกำรประเมิน รวบรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อนำมำปรับปรุงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
ให้มีประสิทธิภำพ และทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ได้พัฒนำฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำเภสัชศำสตร์
Pharmacy Journal Index ซึ่งมีขั้นตอนกำรสืบค้น ดังนี้
1.1 กำรสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Basic Search โดยสำมำรถกำหนด
คำสืบค้นจำกเขตข้อมูล Journal Name, Keyword, ISSN, Online ISSN และ Publisher

ภำพที่ 1 หน้ำจอกำรสืบค้นฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
1.2 กำรแสดงผลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริกำรจะทรำบข้อมูลรำยชื่อวำรสำร,
หมำยเลข ISSN, สำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, คำสำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำของวำรสำร, ค่ำประเมิน
คุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR
1.3 กำรเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถคลิกเลือกรำยกำรวำรสำร
ที่ต้องกำร โดยระบบฐำนข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยัง URL ของฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำร
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

รูปที่ 2 หน้ำจอกำรเชื่อมโยง URL วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจ 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์
จำนวน 1,053 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ของเครซี่
และมอร์แกน จำนวน 418 คน กำหนดควำมพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด 2 พึงพอใจน้อย
3 พึงพอใจปำนกลำง 4 พึงพอใจมำก 5 พึงพอใจมำกที่สุด โดยนำมำคำนวณหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเป็นรำยข้อใช้เกณฑ์และกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย Likert scale
3. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในภำพรวม
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.79 แยกเป็นรำยด้ำนดังนี้ ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำ อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.76 และควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61
โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.80 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index ได้นำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลของห้องสมุด
ให้ตรงควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด
อภิปรายผล
ผลกำรพัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index สำหรับสืบค้น
วำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนประสิทธิภำพว่ำ ระบบฐำนข้อมูลมีควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยใน ทั้งนี้ เนื่องจำก
กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลมีกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีกำรทดสอบระบบ
ก่อนกำรให้บริกำรทำให้ทรำบถึงปัญหำในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล ตลอดจนสำมำรถปรับรูปแบบ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ

งำนวิจัยของธญำ ตันติวรำภำ (2551, หน้ำ 75) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรค้นหำข้อมูล
และกำรเปิดอ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับ
Ahmad and Abawajy (2014, p. 577) พบว่ำจำกกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรห้องสมุดดิจิทัล
คือ ต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนเนื้อหำว่ำ ฐำนข้อมูลมีคุณภำพและเนื้อหำมีควำมทันสมัย เนื่องจำกมีกำรคัดเลือก
รำยกำรวำรสำรวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยคัดกรองเนื้อหำ
จำกกลุ่มสำขำวิชำเฉพำะทำงด้ำนเภสัชศำสตร์ และมีกำรนำเทคโนโลยี Web Service API
มำประยุกต์ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลวำรสำรโดยสำมำรถแสดงผลข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Xie (2006, p. 441) พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพ
ของเนื้อหำสำหรับกำรเป็น Digital Library จำนวนร้อยละ 77
กำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ในฐำนะผู้ให้บริกำรมีควำมคิดเห็นว่ำ
กำรพัฒนำบริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ เป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรในกำรทรำบ
แหล่งข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นเพื่อเข้ำถึงวำรสำรสำขำวิชำ
เภสัชศำสตร์ได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัยในแง่ของกำรประเมินคุณภำพวำรสำร
โดยกำรแสดงผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภำพกำรอ้ำงอิง ได้แก่ Impact Factor, SNIP และ SJR
ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
กำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทรำบ โดยจำกกำรให้บริกำรมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ดังนี้
1. กำรพัฒนำฐำนข้อมูล ระบบสืบค้นฐำนข้อมูล มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกำรสืบค้นแบบ
Advance Search เพื่อให้สำมำรถกำหนดเขตข้อมูลกำรสืบค้นรำยกำรวำรสำรได้มำกกว่ำ
1 เขตข้อมูล
2. กำรให้บริกำร
2.1 ควรมีกำรจัดทำคู่มือแนะนำกำรใช้ฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้แก่
ผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีแนวปฏิบัติกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
2.2 ควรมีกำรเพิ่มรำยกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์จำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ที่มีกำรบอกรับภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้มำกขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งที่ให้บริกำร
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
ผู้ให้บริกำรห้องสมุด สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ใช้บริกำรมีเครื่องมือสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำเภสัชศำสตร์เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ทำให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำ
เภสัชศำสตร์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
2. ห้องสมุดได้ดำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
คณะเภสัชศำสตร์ และสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เกิดกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
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บทคัดย่อ

ระบบ “Online Article Service & Tracking System” เป็นระบบบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึง่ เป็นงำนที่พัฒนำขึ้นจำกกำรทำงำนร่วมกัน
ของคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรม สำนักหอสมุด และฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย” และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรหลัก “จำนวนนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่” ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนำระบบบริกำรและติดตำมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำวงจรคุณภำพ PDCA ซึง่
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check)
และกำรดำเนินกำรให้เหมำะสม (Act) มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และใช้ MEAN stack
และ Materialize Framework ในกำรพัฒนำระบบ Online Article Service & Tracking System
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ อีกทั้ง สำมำรถให้ห้องสมุดคณะอื่น ๆ ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
และห้องสมุดต่ำงสถำบันนำระบบไปประยุกต์ใช้ได้
ผลกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System”
ทำให้ห้องสมุดมีระบบติดตำมคำขอบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ใน
กำรขอรับบริกำรและติดตำมคำขอบทควำมของตนเอง เป็นกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ให้บริกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น
ระบบมำกขึ้น สำมำรถให้บริกำรและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนผลต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ABSTRACT

"Online Article Service & Tracking System" is a system of electronic article
services of Chiang Mai University Library. Operated by the Innovation Development
Board and Science and Technology Libraries Department, Chiang Mai University.
The purpose is to create a service system and track the provision of electronic article
services. In this operation, the team has adopted the PDCA cycle, which consists of
four stages: Plan, Do, Check, and act as a guideline for implementation. The system
was developed by using the MEAN Stack and Materialize Framework to be fully
functional. In addition, it can also be used by other libraries in Chiang Mai University
and libraries of different institutions.
The "Online Article Service & Tracking System" has been developed to
enable the library to track requests for electronic article services that facilitate users
to request and track their own article requests. The library service development is
more efficient. At the same time, it is a tool to help service providers work more
systematically. Can serve and store data for effective reporting.

Keywords:

Electronic article services, Information services, Electronic article request
service Tracking System, Online information services, Chiang Mai University Library
บทนา

ด้วยฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่ในแต่ละปี
เพื่อตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”
และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรหลัก “จำนวนนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่” ตำมแผนยุทธศำสตร์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้พัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริกำรที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรห้องสมุดคณะทั้ง 5 แห่งในฝ่ำยเป็น
อย่ำงมำก ได้แก่ ห้องสมุดคณะเกษตรศำสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสำหกรรมเกษตร แต่ทั้งนี้
ในกำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีข้อจำกัดในด้ำนกำรให้บริกำร คือ ห้องสมุดยังไม่มีระบบบันทึก
ข้อมูลและสถิติกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ อีกทั้งไม่มีช่องทำงติดตำมขั้นตอนของกำรให้บริกำรตั้งแต่
ขั้นตอนส่งคำขอใช้บริกำรจนกระทั่งได้รับเอกสำร ซึง่ เป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำร
ติดตำมให้ทรำบว่ำบทควำมที่ตนติดต่อขอจำกห้องสมุดนั้นอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนใด
ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำระบบ “Online Article Service & Tracking System” เพื่อพัฒนำกำร
บริกำรดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยขั้นตอนของกำรดำเนินงำนนั้นได้ใช้วงจรคุณภำพ
PDCA มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน เนื่องจำกวงจร PDCA สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับปรุงงำนและบริกำรของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้นซึง่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check) และกำรดำเนินกำรให้

เหมำะสม (Act) (ศุภชัย อำชีวระงับโรค, 2549, หน้ำ 28) และในกำรพัฒนำระบบ “Online Article
Service & Tracking System” ได้ใช้ MEAN stack ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้ำน Web application
ตัวหนึ่งที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี Javascript 4 ตัว ได้แก่ 1) MongoDB 2) Express 3) AngularJs
+ HTML และ 4) NodeJS มำรวมกันเพื่อให้โครงสร้ำงและกำรจัดกำร Web application เป็นไป
อย่ำงสมบูรณ์ กำรพัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” นี้ได้สร้ำงและ
พัฒนำขึ้นจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศศำสตร์สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ระบบบริกำรคำขอ
บทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรำยงำนสถิติกำรให้บริกำรได้อย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถแจ้งเตือนคำขอ อีกทั้งอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถตรวจสอบสถำนะ
คำขอบทควำมของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลำ
ปัจจุบัน ห้องสมุดคณะ 5 แห่ง ในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ให้บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking
System” แล้ว และยังเผยแพร่ให้ห้องสมุดคณะอื่นได้นำไปใช้อีกด้วย เช่น ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ และห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบบริกำรและติดตำมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมใหม่ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด ให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใช้วงจรคุณภำพ PDCA
มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
1. วำงแผน (Plan)
ขั้นตอนกำรวำงแผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำโอกำสในกำรปรับปรุงงำนซึง่
ฝ่ำยห้องสมุด ฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 กำหนดหัวข้อนวัตกรรมที่จะจัดทำ โดยหัวหน้ำงำนห้องสมุดคณะในฝ่ำย ฯ
เสนอแนวคิดและปัญหำจำกกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดซึ่งที่ประชุมเสนอกำรสร้ำงระบบ
“Online Article Service & Tracking System” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกำรบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
1.2 วำงแผนกำรจัดทำระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของกำรวิเครำะห์และออกแบบ
ระบบ กำรพัฒนำและปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ตลอดจนประเมินผลกำรใช้
2. ปฏิบัติ (Do)
2.1 วิเครำะห์และออกแบบระบบ (System analysis and design)
กำรใช้งำนระบบ “Online Article Service & Tracking System” สำมำรถแยก
ผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภทผู้ใช้บริกำร และ 2) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภท
ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้งำนทั้ง 2 กลุ่มสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ประเภท Smart devices โดยทำกำรยืนยันตนเองเพื่อขอเข้ำใช้บริกำรด้วย CMU it
account ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และระบบจะทำกำรแยกประเภทของผู้ใช้งำนตำม Account
ที่ยืนยันตนเอง

ผู้พัฒนำได้ออกแบบโครงสร้ำงระบบโดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบส่วนหน้ำ (Frontend) และระบบส่วนหลัง (Back-end) ที่ทำหน้ำที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ระบบส่วนหน้ำจะมีหน้ำที่
ติดต่อกับผู้ใช้งำน และระบบส่วนหลังทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลโดยทำงำนในรูปแบบ Web
Service API’s ที่ทำงำนในรูปแบบ Cloud computing และถูกออกแบบมำรองรับกำรเขียน
โปรแกรมเชื่อมโยงจำกระบบอื่นที่ต้องกำรใช้บริกำรได้ ทำให้ระบบ “Online Article Service &
Tracking System” สำมำรถบูรณำกำรทำงำนแบบเชื่อมโยงกับระบบหรือโปรแกรมอื่นภำยนอกได้

ภำพที่ 1 ออกแบบโครงสร้ำงระบบ
2.2 กำรพัฒนำระบบ (System development)
จำกกำรออกแบบระบบดังที่ได้กล่ำวมำนั้น กำรพัฒนำระบบจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่
สนับสนุนรูปแบบกำรให้บริกำรตำมที่ออกแบบไว้ ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้ MEAN stack เป็น Framework
ในกำรพัฒนำโปรแกรมโดยเน้นภำษำ Javascript เป็นหลัก ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับพัฒนำ
โปรแกรม 4 เครื่องมือด้วยกันดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

เครื่องมือ
MongoDB
Express
Angular
NodeJS

รายละเอียด
ใช้เป็นระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS)
สำหรับจัดกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำน Web Service API
ใช้สำหรับ Render ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนในส่วนของ Front-end
สำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Back-end

นอกจำกเครื่องมือสำหรับพัฒนำโปรแกรมที่ผู้พัฒนำเลือกใช้ MEAN Stack ในกำร
พัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” แล้ว ผู้พัฒนำยังใช้ Materialize
เป็น Responsive Framework ในกำรสร้ำงส่วนของ User Interface ในรูปแบบ Responsive
Website และโปรแกรม Postman ในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของ Web Service API’s อีกด้วย
ทั้งนี้ กำรออกแบบระบบและ User Interface ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับขั้นตอนกำรใช้งำน
ตลอดจนควำมสวยงำมของหน้ำแสดงผลต่ำง ๆ
คุณสมบัติของ “Online Article Aervice & Tracking System”
1) บันทึกรำยละเอียดกำรให้บริกำร ได้แก่ ชื่อ-สกุลผู้ใช้บริกำร ชื่อบทควำม วันที่ส่ง
คำขอ สังกัดหน่วยงำน e-Mail

2) มีระบบแจ้งเตือนผู้ให้บริกำรเมื่อมีคำขอรับบริกำรเข้ำมำใหม่
3) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรให้บริกำรบทควำมได้ในทุกขั้นตอน
4) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถย้อนดูประวัติกำรขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้
5) ระบบสำมำรถรำยงำนสถิติ และ Export ข้อมูลสู่ Microsoft excel ได้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรให้บริกำรในครั้งต่อไป
2.3 นำร่ำงแบบเข้ำที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
2.4 คณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมสำนักหอสมุด รวบรวมข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม
ฝ่ำย ฯ และส่งต่อให้นักพัฒนำระบบดำเนินกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดทำระบบ
2.5 นักพัฒนำระบบจัดทำระบบตำมร่ำงแบบที่กำหนดไว้โดยใช้เครื่องมือ/ โปรแกรม
ต่ำง ๆ ตำมผังกำรทำงำนของระบบ
3. ตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check)
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและทดลองระบบ Online Article
Service & Tracking System ที่สร้ำงเสร็จแล้วเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม/ ปัญหำจำกกำรใช้งำน
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ก่อนนำระบบไปใช้ในกำรบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
3.1 กำรตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนำ
ด้วยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำโปรแกรม
กล่ำวคือ โปรแกรมที่พัฒนำต้องมีมำตรฐำนในระดับสำกล สำมำรถเข้ำใช้งำนได้อย่ำงเป็นมิตร
(Friendly users) จำกทุกอุปกรณ์สื่อสำร (Smart devices) ดังนั้นระบบ Online Article Service &
Tracking System จึงจำเป็นต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกเครื่องมือที่มีมำตรฐำนระดับสำกล ซึ่งได้ผล
กำรทดสอบดังนี้
1) ได้รับมำตรฐำน HTML5 จำกกำรทดสอบด้วยโปรแกรม Markup validator
service จำกองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
2) ได้รับคะแนน 99/ 100 จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนจำกอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรม PageSpeed Insights จำก Google

ภำพที่ 2 ผลกำรทดสอบโปรแกรมด้วย Google PageSpeed Insights
3.2 กำรวิพำกษ์โปรแกรม
ก่อนนำโปรแกรม “Online Article Service & Tracking System” ไปใช้งำนจริง
ทีมงำนคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมได้นำโปรแกรมต้นแบบมำจัดแสดงในงำนวันนวัตกรรม
สำนักหอสมุด 2561 (CMUL service innovations day's 2018) เพื่อให้บุคลำกรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกรห้องสมุดต่ำงสถำบัน และผู้ใช้บริกำร ได้มีส่วนในกำรวิพำกษ์โปรแกรม

ด้วยกำรทำแบบสอบถำม พบว่ำ กำรจัดทำ “Online Article Service & Tracking System”
เป็นประโยชน์และเป็นนวัตกรรมที่ใช้ร่วมกันได้ทุกห้องสมุดคณะ ระบบสำมำรถทำควำมเข้ำใจและ
ใช้งำนได้ง่ำย
4. กำรดำเนินกำรให้เหมำะสม (Act)
ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” และประชำสัมพันธ์
แก่ผู้ใช้บริกำรและห้องสมุดคณะอื่นในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นอกจำกนีไ้ ด้ประเมินผลกำรใช้งำน
และรวบรวมข้อเสนอแนะ/ ปัญหำต่ำง ๆ มำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ
กำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” เผยแพร่แก่ผู้ให้บริกำรห้องสมุด
อีกด้วย
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใชประโยชน์
สรุปผล
1. ผลกำรพัฒนำระบบ
ได้ระบบบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ “Online Article Service & Tracking
System” ซึ่งมีขั้นตอนของกำรใช้ระบบดังนี้
1.1 เข้ำสู่หน้ำหลักของ “Online Article Service & Tracking System” ที่
http://library.cmu.ac.th/articletrack/

ภำพที่ 3 หน้ำแรกของระบบ “Online Article Service & Tracking System”
- LOGIN เลือกปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียนด้วย e-mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพื่อ
เข้ำสู่หน้ำคำขอบทควำม
- READ ME เลือกเพื่ออ่ำนคำอธิบำยกำรกรอกคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ลงทะเบียนด้วย e-Mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (xxxxxxxxx@cmu.ac.th)

ภำพที่ 4 หน้ำจอกำรลงทะเบียนด้วย CMU it account

1.3 กรอกคำขอบทควำมในแบบฟอร์ม โดยระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น คณะที่
ต้องกำรขอบทควำม รำยละเอียดของบทควำมซึ่งสำมำรถคัดลอกรำยกำรอ้ำงอิงของเอกสำรที่ต้องกำร
ได้ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ และรำยละเอียดเพิ่มเติม เป็นต้น หำกต้องกำรส่งคำขอมำกกว่ำ 1
รำยกำร สำมำรถเพิ่มรำยกำรได้โดยเลือก More article ซึ่งไม่จำกัดจำนวนรำยกำรที่ต้องกำรขอ

ภำพที่ 5 แบบฟอร์มคำขอระบบ
1.3 ผู้ใช้บริกำรจะได้รับหมำยเลข Tracking ID ทำงอีเมลที่ได้ระบุไว้ในคำขอ

ภำพที่ 6 หน้ำอีเมลของผู้ใช้บริกำร

1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมคำขอบทควำมได้จำก Tracking ID ที่ได้รับ

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงสถำนะของบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริกำรขอ
1.5 ผู้ดูแลระบบสำมำรถบันทึกสถำนะของผู้ใช้บริกำรได้ในแต่ละรำยกำร เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ด้วยตนเอง

ภำพที่ 8 หน้ำจอของผู้ดูแลระบบ

ภำพที่ 9 ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติคำขอของทุกคณะ

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติคำขอแยกตำมสังกัดคณะ
2. ผลกำรใช้
จำกกำรใช้ “Online Article Service & Tracking System” ของผู้ใช้บริกำรและผู้
ให้บริกำร สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
2.1 ห้องสมุดมีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นระบบบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล แจ้งเตือนคำขอ พร้อมทั้งสำมำรถออกรำยงำนสถิตกิ ำรให้บริกำรได้
2.2 บุคลำกรผู้ให้บริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรให้บริกำร
คำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking System” ทำให้
กำรดำเนินงำนเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งสำมำรถนำข้อมูลและสถิตบิ ริกำรไปรำยงำนผลประจำปี
หรือต่อยอดใช้ในงำนอื่นของห้องสมุดได้ เช่น กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน e-Current Statistics
กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เป็นต้น
2.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
ตนเอง และสำมำรถดูประวัติกำรส่งคำขอของตนเองในหน้ำ History ได้
2.4 เป็นกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ในด้ำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบ “Online Article Service & Tracking System” นั้น ได้ใช้รูปแบบของกำรประเมินออนไลน์
โดยแบ่งระดับควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด
ซึง่ ผู้ให้บริกำรจะส่งแบบประเมินไปพร้อมกับกำรส่งบทควำมฉบับเต็มให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ นอกจำก
ผู้ใช้บริกำรจะประเมินควำมพึงพอใจใน 5 ระดับแล้วนั้น ยังเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นอื่น ๆ
เพิ่มเติมอีกด้วย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกห้องสมุดคณะในฝ่ำยฯ ได้นำระบบ “Online Article Service & Tracking
System” มำให้บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลำเพียงไม่นำน ดังนั้น ในส่วนของ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจจึงอยู่ในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำรให้ได้ปริมำณที่
เหมำะสมซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ สรุปผล และอภิปรำยผลต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรใช้งำนข้ำงต้น มีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ในหน้ำ Request form มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องกรอก URL ของบทควำมที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรขอเอกสำรฉบับเต็ม ทั้งนี้เพื่อช่วยชี้แหล่งของบทควำมให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรอ้ำงอิงก่อนดำเนินกำรสืบค้นบทควำมฉบับเต็มได้ตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
2. ด้ำนกำรบริกำร

2.1 ควรประชำสัมพันธ์บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ “Online
Article Service & Tracking System” แก่ผู้ใช้ในหลำยช่องทำงเพื่อให้ระบบบริกำรนี้เป็นที่รู้จัก
มำกขึ้น
2.2 ควรจัดอบรมกำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System”
ให้แก่บุคลำกรทุกห้องสมุดในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.1 สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บริกำรที่เป็นเลิศ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
1.2 ห้องสมุดทุกแห่งในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สำมำรถนำระบบ Online Article
Service & Tracking System ไปเป็นเครื่องมือส่งเสริมบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
ห้องสมุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรให้บริกำรที่เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทุก
ห้องสมุด
1.3 ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
จำกห้องสมุด โดยสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำรให้บริกำรได้ทุกขั้นตอน
1.4 ห้องสมุดได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจและควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร
1.5 เป็นกำรส่งเสริมให้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ได้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เกิดควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดหำมำให้บริกำร
2. ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยอื่น
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย/ สถำบันอื่น สำมำรถนำระบบ Online Article Service &
Tracking System ไปประยุกต์ใช้กับงำนห้องสมุดของแต่ละแห่งเพื่อพัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์หรือบริกำรเอกสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรแบ่งปันระบบกำรใช้งำนหรือกำรใช้ทรัพยำกรระหว่ำง
ห้องสมุด เป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อย่ำงยั่งยืน
รายการอ้างอิง
ศุภชัย อำชีวระงับโรค. (2549). Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสาเร็จ.
กรุงเทพฯ: สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ.
AdaCode.IO. (2558). Experience of MEAN. Retrieved from
http://www.comscicafe.com/article/109/introduction-to-meanstack#.W6L_jbVt-M8
MEAN Stack. (2017). [Computer software]. BNEI BRAK, ISRAEL: Linnovate.
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บทคัดย่อ
การออกแบบบริการสาหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในห้องเรียนอัจฉริยะร่วมกับ WU eLearning
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและการนา
TQM มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางานของห้องสมุด 2) ออกแบบกระบวนการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ และ 3) สร้างสรรค์ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศได้จากห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันที ผลการดาเนินงาน พบว่า 1) ออกแบบบริการโดยนาแนวคิดวงจรคุณภาพ
(PDCA) มาช่วยในวางแผนการดาเนินงาน 2) สามารถออกแบบกระบวนการให้บริการ ขณะที่มี
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนและ
ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป และ 3) สามารถปรับบทบาทของ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ในขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและประเมินผล
การออกแบบบริการและการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อจะได้นาผลมาปรับปรุง
ต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คาสาคัญ:
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, การออกแบบบริการ, ห้องเรียนอัจฉริยะ

Abstract
Collection development service design is the innovation development
concept which is focus on enhancing the learning support within smart classroom at
Walailak University. This concept aimed 1) to studied the service design and total
quality management (TQM) approach for applying and developing the library
management processes, 2) to designed the collection development service
processes, 3) to create the access point method for the classroom which the faculty

and the student are able to access everywhere and every time. The results of service
design were included 1) the PDCA concept which was applied in this project for
planning that was available for service design processes as well, 2) service processes
were designed as mean to support the learning within smart classrooms. These
processes were integrated the information technology for supporting and serving
the learning style of users. 3) Finally, the collection development services was
created as more active services. It reveals that the role of collection development
services were changed in this projects. However, the next step of this project will
have to do a service satisfaction survey, because of the user have to check their
needs and evaluated the processes for improving the services.
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บทนา
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection development) เป็นงานที่มีบทบาทหลัก
ของห้องสมุด รับผิดชอบกระบวนการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มพูนทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคา คุ้มค่ากับราคา เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนวาง
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้
แต่ด้วยสภาวะของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แนวโน้มสาคัญ
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ ลักษณะของการมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous)
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและได้ความรู้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่ รวมถึงเทคโนโลยี
ที่บูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ผู้ใช้สามารถใช้
อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในการทางาน หรือแก้ปัญหาหลายอย่างได้ด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว
และอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of things) ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558) ซึ่งส่งผลต่อ
การดาเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด รวมถึงปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทีห่ ้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณน้อยลง ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย
ทีส่ ่งผลกระทบต่อจานวนทรัพยากรสารสนเทศ และปริมาณงานของบุคลากรงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศลดน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้บทบาทของห้องสมุดสามารถตอบสนองต่อ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงนามาสู่การตั้งปัญหาว่า “จะออกแบบบริการอย่างไรที่จะช่วยให้งานพัฒนา
ทรัพยากรจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึง่ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย

ต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งความจาเป็นในแง่ของการประกันคุณภาพและความต้องการใช้งาน
เพื่อการเรียนรู้ของผู้ใช้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”
แนวคิดนี้ได้สอดรับการนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งเน้นให้
จัดการเรียนการสอน แบบ Smart classroom เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเรียนแบบธรรมดา เป็นการเรียนผ่านอุปกรณ์
ที่ทันสมัย โดยเฉพาะผ่านสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมกันมากในคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มนักศึกษา
อธิการบดี สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2561) ได้มีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Smart
classroom ดังที่ว่า “ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ปัจจัยสาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ระบบ
การเรียนการสอน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะใน
การสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นนักคิดที่ชาญฉลาดและเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ เราจะพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
นอกจากการเรียนการสอนเชิงรุก หรือ Active learning แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ก้าวหน้ามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น เราจะเป็น Smart classroom” จากนโยบายดังกล่าว
ขณะนี้มหาวิทยาลัยกาลังมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Smart classroom โดยผ่านระบบ WU
eLearning
ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้สร้างสรรกระบวนการที่เป็นการข้ามขีดจากัด
กระบวนงานแบบเดิม ๆ เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับพฤติกรรมความต้องการที่เปลี่ยนไป เป็นการนาความรู้ในห้องสมุดไปไว้ในห้องเรียนโดยที่
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันทีขณะที่มีการเรียนการสอน โดยการออกแบบการบริการทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและ TQM ที่เหมาะสมสาหรับนามาพัฒนา
กระบวนการทางานของห้องสมุด
2. เพื่อออกแบบ “กระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ” ให้สามารถรองรับ
การเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์บนพื้นฐานของ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน (Plan) โดยมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1.1 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบบริการ (Service design)
ในการออกแบบบริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น เบียร์กิต มาเกอร์ (Birgit mager)
กล่าวว่า การออกแบบบริการ คือการนาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนา
รูปแบบงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกที่สุด และสร้าง

ความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากที่สุด ที่สาคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ทั้งใน
เชิงรูปธรรมและนามธรรม และการออกแบบบริการ (Service design) ไม่ใช่การออกแบบสาหรับ
งานบริการแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม
การออกแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อีกด้วย โดยมีกระบวนการออกแบบบริการ
ประกอบด้วย Phase 1 Exploration: การสารวจและเก็บข้อมูล Phase 2 Creation: การสร้าง
แนวคิดงานบริการ Phase 3 Reflection & Implementation: การนาแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติ
จริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช, 2557)
1.2 ออกแบบบริการ เริ่มจากกระบวนการสารวจและเก็บข้อมูล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
นโยบายปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ
e-Learning ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning ในรูปแบบ Smart classroom เพื่อให้สอดรับกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญของมหาวิทยาลัย
จะต้องปรับและบทบาทและหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยนาแนวคิดการออกแบบบริการมาใช้ คือ จะต้องทาทุกอย่างให้ง่าย เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น ใส่ใจในทุกรายละเอียดของจุดปะทะ (Touchpoints) และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะ
สัมผัสได้จากเรา จะต้องข้ามขีดจากัดแบบเดิม ๆ งานบริการที่ดีต้องสร้างช่องทางใหม่และหลากหลาย
ให้ผู้บริโภคเข้าถึง ผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่
และบริการในโลกออนไลน์ เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับทุกเสียงที่ติดต่อเข้ามาด้วย
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช,
2557)
1.3 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
หน่วยงานการให้บริการของห้องสมุดยังคงเน้นการให้บริการแบบเผชิญหน้าและให้บริการผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เช่น บริการยืมคืน บริการสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสถิติในการเข้าใช้ห้องสมุดและ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนลดลงจากปีที่ผ่าน ๆ มา ซึง่ คาดว่าการให้บริการในลักษณะนี้
อาจจะไม่สนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านช่องทางห้องสมุด รวมถึงมีสื่อหรือสารสนเทศ
ที่สามารถอ่านได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและสะดวก
1.4 ศึกษาคุณลักษณะการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart
classroom) คือห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) อย่าง
เหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และทักษะ
การเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน
และการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ (Huang, Hu, Yang, &
Xiao, 2014) และ O’Driscoll (2009) กล่าวว่า Smart classroom เป็นห้องจาลองทางปัญญา

ในการปรับประยุกต์รูปแบบการใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และแหล่งทรัพยากร
ทางการเรียนที่จะนาไปสู่การปรับใช้กับกลุ่มผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดทั้งกับการเรียนและ
การสอน เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางการเรียนร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งบริหารจัดการทางการเรียน เป็นต้น ในด้านระบบการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ใช้การเรียนการสอนผ่านระบบที่เรียกว่า WU eLearning
ซึง่ พัฒนามาจากระบบที่เรียกว่า Moodle ย่อมาจาก Modular Object-oriented dynamic
learning environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน
เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning management system) หรือระบบจัดคอร์ส
การเรียนการสอน CMS (Course management system) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษา สามารถสร้างแหล่งข้อมูลใหม่หรือเผยแพร่เอกสารที่ทาไว้และส่งเผยแพร่โดยง่าย มีระบบ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น
1.5 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
ทีมบริหารได้จัดประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการ
ดาเนินงานให้รองรับและสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Smart classroom และมีมติให้
นาหลักการบริหารของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการดาเนินงานองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงและสอดรับกับนโยบายด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. นารายละเอียดที่ได้มาออกแบบกระบวนการให้บริการ (DO) โดย
2.1 ศึกษาหลักการบริหาร TQM แนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่งทั้งองค์การ หรือ
Total quality management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TQM มาใช้ในการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นปรัชญา
และแนวทางในการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของการทางาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยระบบการบริหารและการดาเนินงานขององค์การหรือหน่วยงาน มีความร่วมมือ
กันของทุกส่วนกิจกรรมและทุกขั้นตอนของการทางาน รวมถึงการมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือในการจัดการคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้การทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงระบบการทางานที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การ
มีส่วนร่วม และมุ่งผลกาไรในระยะยาว รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่หมู่สมาชิกขององค์กรและแก่
สังคม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2539; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541; เรืองวิทย์ เกษสุวรรษ, 2545) และใน
การดาเนินงาน TQM ให้มีคุณภาพนั้นจะต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับองค์การ โดยการนาวงจร
คุณภาพของ Deming หรือวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) มาเป็นหลักในการเริ่มต้น
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น แนวคิดของห้องสมุดจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดรูป
แบบเดิมที่อยู่บนฐานแนวคิดห้องสมุดคือ“แหล่งจัดเก็บความรู้” ได้เปลี่ยนไปเป็นอยู่บนฐานแนวคิด
ของการพัฒนาบทบาทการทาหน้าที่เป็น“สื่อกลางระหว่างทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้บริการ”
(Brophy, Peter, 2005) ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ดาเนินงานห้องสมุด
ในลักษณะของห้องสมุดดิจิทัลหรือห้องสมุดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้กับ

TQM และหากมีการนาไปใช้อย่างรอบคอบจะทาให้การบริหารคุณภาพของห้องสมุดเกิดผลใน
ทางบวก (Jayamatini, 1999 อ้างถึงใน ธวัชชัย นนทฤทธิ์, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นการทาลายกาแพงขวางกั้นระหว่างแผนกงานในห้องสมุดและเป็นการพัฒนาการ
สื่อสารในองค์กร และการจัดให้มีแบบแผนการปรับปรุงบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเพิ่ม
คุณภาพงานบริการโดยตรง
2.2 ออกแบบกระบวนการใหม่ โดยปรับบทบาทและวิธีการทางานของพนักงาน
ทัง้ หมดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของห้องเรียนอัจฉริยะ เดิมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเก็บและเตรียมตัวเล่ม ทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน และจัดส่งให้งาน
บริการ เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้และพบว่าความสามารถของ Moodle ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning
มีความสามารถในการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ทาไว้ เช่น Microsoft office,
Web page, PDF หรือ Image เป็นต้น และนาส่งเอกสารเหล่านั้นเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่ายนั้น จึงมี
แนวคิดที่จะนาห้องสมุดไปหาผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียนด้วยการนาเนื้อหาและเนื้อหาย่อจาก
ตัวเล่มผ่านรูปแบบดิจิทัล (Reading lists) ฐานข้อมูลคลังปัญญาวลัยลักษณ์ (WU IR) รวมถึงเชื่อมโยง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากบทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และเนื้อหาของวิชาที่เรียนชั่วโมงที่ผ่านมาจากระบบ e-lecture recording online
โดยบรรณารักษ์สามารถทาหน้าที่ในบทบาทร่วมกับอาจารย์เจ้าของรายวิชา ในการนาทรัพยากร
สารสนเทศ/ สารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของวิชา รวมถึงทา
หน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนอัจฉริยะ ผ่านความสามารถของระบบ ได้แก่
การสนทนาพูดคุยในห้อง Chat การรวมคาศัพท์ จัดหมวดหมู่ทสี่ ามารถสืบค้นได้ กระดานเสาวนา
การเอื้อให้เพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนของรายวิชานั้น ๆ
สามารถอ่านเนื้อหาย่อของหนังสือ บทความวิชาการ หรือสารสนเทศที่เสริมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทีบ่ รรณารักษ์ได้จัดเตรียมให้ในแต่ละรายวิชา และฝากคาถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่าง
กันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แนวทางนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และถือเป็นความท้าทายของบรรณารักษ์ที่ทางานกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถให้บริการเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัลสาหรับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะได้ทันทีตามความต้องการ
2.3 พัฒนาขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในการสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอัจฉริยะ การดาเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ มีขั้นตอน
การดาเนินงานในลักษณะของการทางานเป็นทีม โดยบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายแบ่ง
ความรับผิดชอบในการจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามรายวิชา/ หลักสูตรทั้งตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศที่เรียกว่า Reading lists แหล่งสารสนเทศออนไลน์ ฐานข้อมูล WU IR การลงรายการ
Metadata ในระบบ e-lecture recording online และสารสนเทศลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน มีกระบวนการดังนี้

จัดทาเนื้อหาหรือแหล่งสารสนเทศตามหลักสูตร/ รายวิชา
1) กรณีของฉบับพิมพ์ที่อาจารย์เสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
จะจัดทาเนื้อหาย่อจากหน้าสารบัญโดยการสแกนหน้าปกและสารบัญหนังสือลงรายการบรรณานุกรม
อย่างละเอียด พร้อมใส่เนื้อหาสารบัญของตัวเล่มในส่วนของเนื้อหาย่อหรือ Tag 518 ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
2) กรณีของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์ จะสืบค้นรายการ และแสดง
รายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น
3) กรณีของการบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-lecture recording
online) จะลงรายการ Metadata ในระบบ และนาไฟล์ข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ
จัดทารายการและรายละเอียดลงในระบบ WU eLearning ตามโฟลเดอร์ของแต่ละ
รายวิชาที่อยู่ในห้องเรียนอัจฉริยะ
1) รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ในรูปแบบ
Hyperlink ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้า OPAC เพื่อให้อ่านเนื้อหาก่อนจะตัดสินใจใช้บริการสนับสนุนที่
ต้องการเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศฉบับพิมพ์หรือฉบับเต็ม
2) นารายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น
3) แสดงรายวิชา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน วัน เวลาที่ทาการสอน พร้อมแนบ
ไฟล์วิดีโอ
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึง โดยการเชิญอาจารย์ในรายวิชาหรือหลักสูตรเข้าใช้งาน
ตามโฟลเดอร์ในระบบ WU eLearning เพื่อเลือกใช้ทรัพยากรหรือสารสนเทศประกอบการเรียน
การสอน ได้แก่
1) กรณีของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์
- หากต้องการตัวเล่ม/ เนื้อหาฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารที่กาหนดเพื่อยืม และจัดส่งให้ตาม
รายละเอียดที่แจ้ง
- หากต้องการเอกสารฉบับเต็มหรือสารสนเทศเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในระบบ
- หากต้องการศึกษาชั่วโมงเรียนย้อนหลังในรายวิชานั้น สามารถดูได้ทันที
จากบริการ
2) ของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์ และการบันทึกการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย (e-lecture recording online) จะสืบค้นรายการ และแสดงรายละเอียดพร้อม URL
ของสารสนเทศนั้น
4. ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนแบบปฏิสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมสาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร/รายวิชา
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วทั้งสองฝ่าย เพื่อรับข้อเสนอแนะหรือความต้องการ
เพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ

5. เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. ตรวจสอบและประเมินผล (Check & Act) เป็นการดาเนินงานเพื่อตรวจสอบผล
การดาเนินงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนาผลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการให้บริการเพียง 1 ภาคการศึกษาจึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจน
อภิปรายผลการศึกษา
1. การนาทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่นของระบบมาช่วยในการจัดทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ
มาสนับสนุนการเรียนการสอนได้ใกล้ชิด สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ ความสามารถด้าน
1.1 การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังรายการหนังสือ ตาราไปยังเว็บ OPAC ของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเลขหมู่ และสถานะของหนังสือที่มี
ให้บริการในศูนย์บรรณสาร ฯ รวมถึงการเชื่อมโยงลิงค์รายการบทความวารสารจากฐานข้อมูลวารสาร
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถยืมตัวเล่มสมบูรณ์หรือเอกสารฉบับเต็ม
มาอ่านหรือใช้บริการเสริมอื่น ๆ ได้
1.2 การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่มีการบอกรับ
เพื่อให้นักศึกษาเปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก ลดเวลาในการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
และสามารถใช้ประกอบการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ได้เลย
1) การออกแบบนี้ทาให้สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
2) สร้าง “บริการใหม่” สาหรับงานห้องสมุด ได้แก่
- บริการจัดทา Metadata ใน e-Lecture
- บริการเนื้อหาหน้าสารบัญใน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ
นาส่งทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารฉบับเต็ม บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรม
3) เพิ่มดัชนีชี้วัดสาหรับงานบริการห้องสมุดในเรื่อง “นวัตกรรมการสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20”
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตสามารถจะนาแนวคิดของการออกแบบบริการไปปรับใช้ในด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น การพัฒนา Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้
โหลดข้อมูลที่ต้องการทั้งเนื้อหาสารสนเทศฉบับเต็มของห้องสมุดหรือแฟ้มเสียงการสอนในห้องเรียน
และบริการจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการตามคาร้องผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น และ
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากทักษะการทางานนั้นมาจากความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งอาจจะ
มองข้ามโครงสร้างของสายงานในปัจจุบัน เพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือแนวคิดนั้น ๆ จะต้องสร้างคุณค่า
ด้านทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการในฐานะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. การนาทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี
และแอพพลิเคชั่นของระบบ มาช่วยในการนาเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสืบค้นจาก
แหล่งต่าง ๆ ให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ทีจ่ ัดหาและบอกรับอย่างคุ้มค่า และช่วยให้ผู้ใช้บริการในบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้รับประโยชน์
ได้แก่
1.1 นักศึกษาสามารถและอาจารย์มีความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ในขณะที่นั่งเรียนหรือหลังเลิกเรียนที่ในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนมีหนังสืออยู่ใกล้ ๆ
สามารถหยิบมาใช้งานได้ตามความต้องการ และมีทางเลือกในขอใช้บริการเสริม
1.2 อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถร้องขอความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ การยืมตัวเล่ม การขอยืม
ระหว่างห้องสมุด การร้องขอเอกสารฉบับเต็ม และการเสนอแนะและเพิ่มรายการทรัพยากร
สารสนเทศและช่วยลดภาระในการค้นหาแหล่งสารสนเทศในรายวิชานั้น ๆ
2. การออกแบบบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
2.1 เป็นการท้าทายในการเปลี่ยนบทบาทจากการทางานส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ
มาเป็นการทางานกับเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์มากขึ้น
2.2 บรรณารักษ์ได้เพิ่มบทบาทในการเป็นอาจารย์ช่วยสอนในห้องเรียนแบบ Smart
Classroom โดยทาหน้าที่ในการสนับสนุนแหล่งสารสนเทศดิจิทัล โดยการสร้างแหล่งสารสนเทศใหม่
เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศที่จัดทาไว้ไปยังผู้เรียนได้
2.3 บรรณารักษ์ได้ใช้ความสามารถดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ประกอบการเรียนการสอนกับสารสนเทศที่มีบริการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่ามากขึ้น
2.4 เป็นการแสดงถึงความพร้อมในระบบงานห้องสมุดและการปรับตัวของบรรณารักษ์
ที่ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อให้ห้องสมุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบรรณารักษ์
เองจะต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ใช้ ต้องมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด
3. มี “บริการใหม่” สาหรับงานห้องสมุดที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดการนา
กระบวนงานของห้องสมุดมาออกแบบสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่เปลี่ยนไป และต่อยอดบริการของห้องสมุดที่มีอยู่แล้วให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

4. ผนวกศาสตร์ด้านงานบริการเข้ากับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยการนากระบวนการ
ของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน โดยคานึงถึงระบบการจัดการที่ร่วมมือกันของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
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