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บทคัดย่อ 
 กำรควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร
ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) ที่ก ำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย และเชื้อรำไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยกำรใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และรังสียูวีซี ในเดือนกันยำยน-ตุลำคม 2561 ได้ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งหมดและปริมำณยีสต์และรำในอำกำศของพ้ืนที่ดังกล่ำวก่อนกำรฆ่ำเชื้อโดยใช้หลักกำร Settle 
plate ด้วยอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ TSA และSDA ทิ้งไว้ 30 นำที และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ 
ที่รอดชีวิตอีกครั้งหลังกำรพ่นหมอกด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5ml/m3 

และหลังกำรฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวีซี 30 วัตต์ ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเป็นเวลำ 6 ชั่วโมง        
ในแต่ละวัน ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรพ่นหมอกด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังกล่ำว         
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และพบว่ำจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำกเริ่มต้นก่อนกำรฆ่ำเชื้อ 
มีปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมดในอำกำศเท่ำกับ 380 cfu/m3 ปริมำณยีสต์และรำเท่ำกับ 30 cfu/m3  
หลังกำรฆ่ำเชื้อพบปริมำณสูงขึ้นเป็น 960 cfu/m3 ส ำหรับจุลินทรีย์ทั้งหมดและเท่ำกับ100 cfu/m3 
ส ำหรับยีสต์และรำ ในเวลำ 4 วันของกำรทดสอบ ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำกำรใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ควำมเข้มข้นต่ ำและกำรสลำยตัวของสำรได้น้ ำท ำให้ควำมชื้นในอำกำศสูงขึ้นส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญ  
ได้ดีขึ้นและกระตุ้นกำรงอกของสปอร์ได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี 30 วัตต์ ที่ห้องควบคุม
เครื่องปรับอำกำศ 2 จุด สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำในระดับที่ได้
มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 83.5% หรือ 0.8log ในวันที่ 3   
ของกำรทดสอบ ส่วนเชื้อรำมีปริมำณลดลงเท่ำกับ 93.7% หรือ 1.2log ในวันเดียวกัน ผลที่ได้ 
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ใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยต่อไปเพ่ือให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยได้ 
 
ค าส าคัญ:  
 น้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, รังสียูวีซี, คุณภำพอำกำศภำยในอำคำร 
 
Abstract  
       Controlling Indoor air quality in the Naresuan university library to meet the 
standard of air quality in the building according to the U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA), total bacteria and fungi should not exceed 500 cfu/m3 was done by 
using disinfectant 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. During the 2018 in 
September-October, total plate counts (TPC) and yeast mold counts according to the 
principle of settle plate 30 minutes with TSA and SDA were examined in the air on 
the second floor of learning building NU library before and after treatment with mist 
spray 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. The results found that mist spray 
10% hydrogen peroxide with rate 1.5 ml/ m3 could not reduce the amount of 
microorganisms. But TPC increased from 380 cfu/m3 to 960 cfu/m3 on the day of      
4 of testing. The amount of molds increased from 30 cfu/m3 to 100 cfu/m3 on       
the same day. It is because of used low concentration of hydrogen peroxide and   
got water from the reaction, resulting in higher humidity, caused in better microbial 
growth and spore germination. For the treatment of UVC radiation in AHU room, it 
could reduce the amount of microorganisms in the indoor air to the standard level 
not more than 500 cfu/m3. The reduction of TPC and molds were 83.5% and 93.7% 
or 0.8log and 1,2log respectively on day3 of the test. From the experiment results,   
it is a guideline for further research in order to control the indoor air quality to a safe 
level. 
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บทน า  

 ปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรเป็นดัชนีชี้วัดมลพิษอำกำศภำยในอำคำรซึ่งเป็นภัยคุกคำม 
ที่ส ำคัญต่อสุขภำพของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ใช้เวลำ 80-90% อยู่ภำยในอำคำร 
(Caselli et al., 2009; Haleem et al., 2012; Kalwasinska, Burkowska-But, & Wilk, 2012; 
Pegas et al., 2011) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำรเคมี สำรชีวภำพ และฝุ่นละอองต่ำง ๆ ล้วนเป็นสำเหตุ
ของมลพิษภำยในอำคำร (Meadow et al., 2014) สำรชีวภำพเป็นมลพิษส ำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพ



 
 

อย่ำงกว้ำงขวำงได้แก่ ละอองเรณู สำรก่อภูมิแพ้ และจุลินทรีย์ โดยเฉพำะจุลินทรีย์ในอำกำศนั้น   
เป็นสำเหตุส ำคัญของโรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ หอบหืดและโรคทำงด้ำนระบบภูมิคุ้มกัน
ต่ำง ๆ (World Health Organization [WHO], 2009) เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร
ตำมองค์กร U. S. Environmental Protection Agency (EPA) ก ำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย 
(Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณเชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3  (ส ำนักอนำมัย
สิ่งแวดล้อม, 2556) นอกจำกนั้น Valeriani et al. (2017) ได้แบ่งระดับอันตรำยตำมปริมำณกำร
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอำกำศส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ไม่ใช่ของอุตสำหกรรม (Air 
contaminate for non-industrial indoor environments) เป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับอันตรำยสูง
มำก ปริมำณจุลินทรีย์มำกกว่ำ 2000 cfu/m3  2) อันตรำยสูง ปริมำณจุลินทรีย์ 500-2000 cfu/m3  
3) อันตรำยปำนกลำง ปริมำณจุลินทรีย์100-500 cfu/m3  4) อันตรำยน้อย ปริมำณจุลินทรีย์ 50-
100 cfu/m3  และ 5) อันตรำยน้อยมำก มีปริมำณจุลินทรีย์น้อยกว่ำ 50 cfu/m3  (Valeriani et al., 
2017)   
 มีรำยงำนกำรศึกษำปริมำณจุลินทรีย์ในหอสมุด Jimma University ของประเทศ
เอธิโอเปีย พบว่ำมีปริมำณจุลินทรีย์ 367-2,595 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ที่ตรวจพบจัดจ ำแนกเป็น 
Micrococcus sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus sp. 
Neisseria sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium sp และ Aspergillus sp. 
(Hayleeyesus & Manaye, 2014) ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร อ ำเภอเมือง พิษณุโลกได้
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในโครงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เดือนกรกฎำคม ปี 2560 พบว่ำ
พ้ืนที่อำคำรเรียนรู้ชั้น 1-6 มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 1,200 cfu/m3  ในขณะที่อำคำรแสงเทียนชั้น 1-3 
มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 500 cfu/m3  ซึ่งเป็นคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรระดับอันตรำย จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้ได้มำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยของบุคลำกร
และผู้ใช้บริกำร 
 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีคุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อ (disinfectant) และท ำให้ปรำศจำกเชื้อ 
(Sterilant) สำมำรถยับยั้งได้ทั้งเซลล์และสปอร์ของแบคทีเรียและฟังไจ (Rij & Forney, 1995; 
Roger et al., 2005; Hall et al., 2008) โปรโตซัว (Coulon et al., 2010) ไวรัส (Pottage et al., 
2010) และ Prions (Fichet et al., 2007) ปัจจุบันมีกำรใช้งำนในรูปแบบของเหลว (Liquid 
hydrogen peroxide, lHP) ละอองฝอยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Aerosolized hydrogen 
peroxide, aHP) และไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide vapor, HPV)  ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของกำรใช้งำน เช่น ของเหลวใช้ในกำรเช็ดท ำควำมสะอำด มีกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยใช้ไอระเหย (HPV) ควำมเข้มข้น 30-35% เวลำ 90 นำที ทดสอบกับ Carrier test 
ในห้องผ่ำตัดพบว่ำสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 4-5log รวมทั้งจุลินทรีย์ดื้อยำในกลุ่ม 
MRSA (Lemmen et al., 2015) นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรฆ่ำสปอร์และ
ไวรัสที่เก่ียวข้องกับระบบทำงเดินหำยใจต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดจ ำนวนจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 3log 
(Goyal et al., 2014) แต่กำรศึกษำในสภำพแวดล้อมที่ปนเปื้อนจริงได้ผลที่แตกต่ำงกันไป (Weber, 
et al., 2016) กำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วย aHP หรือกำรฉีดเป็นละอองฝอยหรือหมอก มี
รำยงำนกำรใช้ 5-7% hydrogen peroxide ผสมกับ Ag cation 50ppm เวลำ 2-3 ชั่วโมง พบว่ำ
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สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ดื้อยำ MRSA และ Acenitobacter sp. ได้มำกกว่ำ 4log (Piskin et al., 
2011) โดยกำรพ่นเป็น Dry mist และมีรำยงำนกำรทดสอบกับไวรัสชนิดต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดได้ 
1.0-1.7log (Chan et al., 2011) จำกรำยงำนจึงพบว่ำไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มี
ประสิทธิภำพใน กำรฆ่ำเชื้อได้ดีกว่ำเนื่องจำกเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นได้ดีกว่ำ (Finnegan et al., 
2010) แตก่ำรใช้   ไอระเหยต้องใช้อุปกรณ์รำคำแพงกว่ำและผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมช ำนำญมำกกว่ำ 
(Weber et al., 2016) ส ำหรับกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประสบควำมส ำเร็จกับกำรก ำจัด
จุลินทรีย์ที่สร้ำงสปอร์ (Bacillus anthracis) ในอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในรถยนต์ เช่น Aluminum seat 
back, Rubber flooring, Used railcar air filter, Fiber glass interior sliding etc. โดยท ำใน 
Chamber ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100C และ 100C เวลำ 8-168 ชั่วโมง สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ได้
มำกกว่ำ 6log (William et al., 2018)  
  กำรก ำจัดจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวี มีกำรน ำมำใช้แพร่หลำยในอำกำศ พ้ืนผิว และเครื่องมือ
ต่ำง ๆ (Rutala & Weber, 2011) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรังสียูวีซี ควำมยำวคลื่น 200-270 nm สำมำรถ
ท ำลำยพันธะของดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ได้ดี มีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภำพของ  ยูวีซีพบว่ำ
ปริมำณกรดอินทรีย์มำกและต ำแหน่งห่ำงจำกจุดก ำเนิดแสงท ำให้อัตรำกำรตำยลดลง (Nerandzic 
et al., 2014) ตลอดจนได้มีกำรน ำมำใช้จริงในห้องต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลเพ่ือท ำลำยเชื้อดื้อยำ เช่น 
MRSA, VRE, Acenitobacter spp. และ C. difficile 
            กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกวิธีในกำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรด้วยกำรใช้
รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกเป็นจุดที่ควบคุมกำรไหลเวียนของอำกำศ ภำยหลัง
จำกกำรฆ่ำเชื้อในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ อำกำศท่ีสะอำดจะถูกปล่อยเข้ำไปภำยในอำคำร    
จะท ำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรได้ นอกจำกนั้นยังได้ทดสอบกำรพ่นหมอกน้ ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ภำยในอำคำรหลังปิดบริกำร เพ่ือให้จ ำนวนจุลินทรีย์ภำยในอำคำร   
ลดปริมำณลงเมื่อเปิดให้บริกำรในวันถัดไป 
 สมมติฐานการวิจัย กำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศบริเวณพ้ืนที่นั่งอ่ำนด้วยกำรพ่นหมอก
น้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็น Oxidizing agent มีฤทธิ์ในกำรท ำลำย ดีเอ็นเอ 
เยื่อหุ้มเซลล์ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของเซลล์ กำรสลำยตัวของสำรจะให้น้ ำและออกซิเจน จึงมี
ควำมปลอดภัยทุกด้ำน ส่วนกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวีซีซึ่งมีฤทธิ์ท ำลำยพันธะของดีเอ็นเอของ
จุลินทรีย์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศจะท ำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในพื้นที่นั่งอ่ำนได้
เช่นกัน                                                              
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  วัสดุ อุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ 
    1.1  อุปกรณ์ในกำรฆ่ำเชื้อ ได้แก่ หลอดยูวีซี น้ ำยำฆ่ำเชื้อโดรเจนเปอรไซด์ 10%   
เครื่องพ่นหมอก 



 
 

 
       
 1.2  อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่  
ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก 
      1.3  อุปกรณ์ในกำรแยกและกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ อำหำรเลี้ยงเชื้อ Trypticase 
soy agar (TSA) Sabouraud dextrose agar (SDA) สำรละลำยเจือจำง 0.85% NaCl ไม้พันส ำลี    
ตู้บ่มเชื้อ  
 2.  วิธีการ 
     2.1  การคัดเลือกพื้นที่บริการ ชั้น 2 อาคารเรียนรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร ส าหรับการทดสอบ 
         2.1.1  อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 ขนำดพ้ืนที่ 1,230 ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร 
3,443 ลูกบำศก์เมตร เป็นพ้ืนที่นั่งอ่ำน บริกำรวำรสำรและเคำน์เตอร์ ยืม-คืน มีทำงเดินเชื่อมต่อกับ
ชั้น 2 อำคำรแสงเทียน มีประตูปิด-เปิดตำมเวลำกำรให้บริกำร 
         2.1.2  ก ำหนดช่วงเวลำกำรทดสอบ 2 ช่วงเวลำ ดังนี้  
 วันที่ 19-25 กันยำยน 2561 กำรทดสอบกำรก ำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วย  กำร
พ่นหมอกน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในเวลำ 01:30-03:30 น. และตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ 07:00-07:30 น. 
 วันที่ 9-13 ตุลำคม 2561 กำรทดสอบก ำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสี   
ยูวีซีในห้อง AHU เวลำ 09:00-16:00 น.และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ 
20:00-20:30 น. 
     2.2  การก าจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการพ่นหมอกน้ ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์ 10% 
         2.2.1 เจือจำงน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ได้10% บรรจุลงในเครื่อง   
พ่นหมอก โดยเตรียมในวันที่ใช้งำน 
        2.2.2  พ่นหมอกน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/
ลูกบำศก์เมตร ในเวลำหลังปิดบริกำร 
        2.2.3  ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate ด้วยกำร
เปิดจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA วำงไว้ 10 จุด 
กระจำยทั่วพ้ืนที่ สูงจำกพ้ืนประมำณ 1 เมตร ห่ำงจำกผนังหรือสิ่งกีดขวำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ทิ้งไว้  



 
 

30 นำที จึงปิดฝำจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ทีอุ่ณหภูมิ 35±2oC และอำหำร  
เลี้ยงเชื้อ SDA ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็นปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศต่อ
ลูกบำศก์เมตร เก็บเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้บนอำหำรที่เหมำะสม  
     2.3  การก าจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุม
เครื่องปรับอากาศ (AHU)  
        2.3.1  ติดต้ังรังสียูวีซี โดยใช้หลอดขนำด 30 วัตต์ จ ำนวน 1 หลอด ในห้อง AHU 
ทั้งสองฝั่งของอำคำรเรียนรู้ วัดอุณหภูมิของห้องและควำมชื้นสัมพันธ์  
       2.3.2  เปิดยูวีในเวลำเปิดท ำกำรตั้งแต่เวลำ 9:00- 16:00 ทุกวัน โดยติดตั้งระบบ
กำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศและกำรเปิดหลอดยูวีซีอัตโนมัติ เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
       2.3.3  ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate 
ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 เพ่ิมเติมกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในห้อง AHU ด้วย 
    2.4  ค านวณร้อยละการลดลงของจ านวนจุลินทรีย์ในอากาศ และเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA) ก ำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย (Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณ   
เชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการวิจัย 
 1.  อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 อำคำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นพื้นที่ในกำรทดสอบ 
ได้ก ำหนดจุดต่ำง ๆ ในกำรตรวจวัดปริมำณจุลินทรีย์ อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซด์ในอำกำศ ดังภำพที่ 1 
 

        
ภำพที่ 1  ผังอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร และก ำหนดจุดทดสอบ 



 
 

         จำกผลกำรตรวจวัดพบว่ำอุณหภูมิของห้องอยู่ในช่วง 24.1-29.8 oC ควำมชื้นสัมพัทธ์อยู่
ในช่วง 47.2-63.5% และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 166-770 ppm แสดงว่ำอุณหภูมิ 
ของห้องไม่แตกต่ำงกันมำก แต่ควำมชื้นสัมพัทธ์และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์แตกต่ำงกันมำกใน 
แต่ละวันซึ่งไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยควำมชื้นสัมพัทธ์เกิดจำกสภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน 
ส่วนคำร์บอนไดออกไซด์ในอำคำรที่มำกข้ึนเนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น จำกกำรเก็บข้อมูลพบว่ำ  
 มีผู้เข้ำใช้บริกำรตั้งแต่ 0-1,762 คน/ วัน (จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 0 คนคือไม่เปิดบริกำรเนื่องจำกเป็น
วันหยุด) 
 2.  กำรก ำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรพ่นหมอกน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/ ลูกบำศก์เมตร เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง ผลกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งก่อนและหลัง ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 2 
 

 
 
ภำพที่ 2  ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศ ก่อนและหลังกำรพ่นหมอก 
            น้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%  
 
       ผลกำรทดลองพบว่ำกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง 
เวลำเปิดบริกำร 17-18 ชั่วโมงต่อวัน (เนื่องจำกเป็นช่วงขยำยเวลำเปิดให้บริกำรในช่วงสอบ)          
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และมีแนวโน้มที่จะมีจ ำนวนจุลินทรีย์มำกข้ึน ก่อนกำรฆ่ำเชื้อ
ตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 380 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจ ำนวนสูงขึ้นเป็น 310, 680, 
740 และ 960 cfu/m3  ในวันที่ 1,2,3 และ 4 ตำมล ำดับ เช่นเดียวกับกำรตรวจนับปริมำณเชื้อรำ
ก่อนกำรฆ่ำเชื้อมีค่ำเท่ำกับ 30 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนเป็น 180, 100, 80 และ 
100 cfu/m3 ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ ำ และปฏิกิริยำออก
ซิเดชั่นเกิดข้ึนได้น้อยจำกกำรพ่นในลักษณะที่เป็นหมอกเมื่อเทียบกับไอระเหย และกำรสลำยตัวของ
สำรนี้ท ำให้เกิดน้ ำซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้
สปอร์งอกเจริญเป็นเซลล์เพ่ิมจ ำนวนขึ้นได้ โดยทั่วไปกำรพ่นหมอกต้องท ำในลักษณะ Dry mist หรือ
กำรท ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นหลังกำรฆ่ำเชื้อจะลดปริมำณควำมชื้นในอำกำศได้ นอกจำกนั้นจ ำนวนชั่วโมง

0

200

400

600

800

1000

1200

before
treatment

day1 day2 day3 day4 day5 day6

10% hydrogen peroxide treatment

mold (CFU/m3) TPC(CFU/m3)



 
 

ในกำรเปิดบริกำรที่นำนขึ้นและผู้ใช้บริกำรมีจ ำนวนมำกข้ึนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จ ำนวนจุลินทรีย์สูงขึ้น
ด้วย มีรำยงำนกำรวิจัยกำรพ่นไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเพ่ือ
ฆ่ำเชื้อในโรงพยำบำล สำรนี้มีควำมปลอดภัยสูง ไม่มีกำรระคำยเคือง ไม่มีสำรตกค้ำงและสำมำรถฆ่ำ
เชื้อในขณะที่มีกำรใช้ห้องปกติและท ำซ้ ำได้หลำยรอบ (Taneja, Taneja, & Gupta, 2011) ซึ่งเป็น
แนวทำงท่ีผู้วิจัยจะด ำเนินกำรต่อไป 
 3.  กำรก ำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ 
(AHU) โดยกำรเปิดยูวีซี 30 วัตต์ เวลำ 6 ชั่วโมง ทุกวันเป็นเวลำ 3 วัน ผลกำรตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ภำยในอำคำรและภำยในห้อง AHU ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 3 และ 4 
 

 
 
ภำพที่ 3  ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศในอำคำรบริเวณพ้ืนที่บริกำร  
            ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ  
 

 
 
 
ภำพที่ 4  ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (mold) ในอำกำศในห้องควบคุม 
           เครื่องปรับอำกำศ 1 (AHU1) และ 2 (AHU2) ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซี  
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       ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้รังสียูวีซี 30วัตต์ ติดตั้งที่ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ 2 ฝั่ง
ของอำคำร (AHU1, AHU2) สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่มีพ้ืนที่ 1,230 
ตำรำงเมตร ลงมำในระดับที่ได้มำตรฐำน (ไม่เกิน 500 cfu/m3) ค ำนวณกำรลดลงของจ ำนวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5 % หรือ0.4log, 0.6log และ 0.8log  ในวันที่ 1, 2 
และ 3 ตำมล ำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7% หรือ 0.8log, 
1.0log และ 1.2log ในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่ลดลงในห้อง AHU 
อย่ำงไรก็ตำมในวันที่ 4 ที่ไม่ได้เปิดหลอดยูวีซีมีแนวโน้มที่จุลินทรีย์จะเพ่ิมจ ำนวนขึ้น จึงต้องศึกษำ 
วิจัยต่อไปเพ่ือหำวิธีกำรที่เหมำะสม ควำมถี่ท่ีต้องด ำเนินกำรและมีกำรตรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
ยิ่งกว่ำนั้นอำคำรส ำนักหอสมุดมีแหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอำกำศท่ีส ำคัญมำจำกหนังสือ 
ผู้ใช้บริกำรและสภำพแวดล้อม กำรท ำให้คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรมีควำมปลอดภัยและ          
ได้มำตรฐำนต้องมีมำตรกำรก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ กำรควบคุมสภำพแวดล้อมด้ำนอุณหภูมิ 
ควำมชื้นสัมพัทธ์และระบบระบำยอำกำศเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ จะต้องด ำเนินกำร   
ควบคู่กันไป 

 สรุปผลการทดลอง 
      กำรพ่นหมอกน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5 ml/m3 เวลำสัมผัส   
5-6 ชั่วโมง ภำยในอำคำรเรียนรู้ ชั้น2 ของส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งมีพ้ืนที่ 1,230   
ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร  3,443 ลูกบำศก์เมตร ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้  
และมีแนวโน้มที่จะมีจ ำนวนจุลินทรีย์มำกขึ้น ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ต่ ำ กำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของสำรต่ ำ และกำรสลำยตัวของสำรนี้ได้น้ ำท ำให้เกิด
ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้สปอร์งอกได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี 
30 วัตต์ที่ ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำใน
ระดับท่ีได้มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5% 
ในวันที่ 1,2 และ 3 ตำมล ำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7%     
ในวันเดียวกัน ผลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ให้ผู้วิจัยต้องศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยได้ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้วิธีก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
 2.  ได้ชุดอุปกรณ์กำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซี ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถท ำงำนโดยอัตโนมัติและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล  
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บทคัดย่อ 
 ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
ได้จัดท าวารสาร Buffalo Bulletin โดยใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ในการพัฒนา
วารสารในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จ สามารถผลิตวารสารที่มีคุณภาพ             
และได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ จึงได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการวารสารด้วยระบบ OJS และสร้างเครือข่าย KUOJS เพ่ือใช้                
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพวารสาร ระหว่างผู้จัดท าวารสารวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้จากการพัฒนาวารสารวิชาการ  
น ามาถ่ายทอดโดยใช้ Buffalo Bulletin เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข  
ถอดบทเรียนเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่ายวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ:  
 การจัดการความรู้, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การพัฒนาคุณภาพวารสาร, ระบบวารสาร 
ออนไลน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
Abstract 
 International Buffalo Information Center (IBIC), Office of the University  
Library, Kasetsart University has organized a Buffalo Bulletin using Open Journal  
System (OJS) and continually developed the online journal that not only meet  
national standard but also international standards. IBIC has transferred the  
knowledge in managing the Buffalo Bulletin via OJS and created the Kasetsart  
University Open Journal System (KUOJS) network for knowledge sharing related to  
journal quality improvement among Kasetsart University Academic Journals  



organizers. Using Buffalo Bulletin as a case study, IBIC has collected and stored  
problems and solutions found in organizing the Buffalo Bulletin, then, shared with 
 the Kasetsart University Academic Journals network leading to continually journal  
quality improvement. 
 
Keywords:  
 Knowledge Management, Knowledge Sharing, Journal Quality  
Improvement, Online Journal System, Kasetsart University 
 
บทน า 
 ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
เป็นแหล่งสารสนเทศด้านกระบือในระดับนานาชาติ ท าหน้าที่รวบรวมสารสนเทศทางกระบือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และกระจายสารสนเทศในระหว่างผู้ใช้
สารสนเทศด้านกระบือทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดท าวารสาร Buffalo Bulletin เพ่ือรวบรวม
บทความและงานวิจัยด้านกระบือจากท่ัวโลก โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
จัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2525 ปัจจุบันให้บริการออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ 
http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu บทความของวารสารได้ถูกเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล  
Web of Science (WOS), Scopus, CABI, Asian Citation Index (ACI) และฐานข้อมูล  
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) มีค่า Impact Factor ปี ค.ศ. 2016 จากฐานข้อมูล 
Journal Citation Report (JCR) ของ Web of Science เท่ากับ 0.119 และฐานข้อมูล TCI ของ 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เท่ากับ 0.006 และมีค่า SJR (Scimago Journal Rank) จาก 
ฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank ของ Scopus เท่ากับ 0.217 ซ่ึงอยู่ในควอไทล์ที่ 3  
(Q3) ในสาขา Agricultural and Biological Sciences Animal Science and Zoology และ  
Veterinary (Miscellaneous) ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 ปัจจุบันศูนย์ IBIC ได้ประยุกต์ใช้ Open Journal System (OJS) ในการบริหารจัดการ 
วารสาร Buffalo Bulletin ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีคือท าให้วารสารมีรูปแบบการแสดงผล                    
หน้าเว็บไซต์ตามมาตรฐานเป็นสากล สามารถลดเอกสารที่เป็นกระดาษในการท างานเนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนไปสู่การท างานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด การมีระบบ Online submission                      
เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับวารสารและสร้างโอกาสในมองเห็น (Visibility) ของนักวิจัยภายในประเทศ
และต่างประเทศ และมีฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น  
EndNote Bibtext และ Xml เป็นต้น (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2561)  
 จากข้อดีของระบบ OJS และการใช้งานระบบ พบว่า สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  
ทางศูนย์ IBIC จึงได้น าระบบ OJS มาต่อยอดเป็นระบบ Kasetsart University Open Journal  
System (KUOJS) โดยให้บริการออนไลน์ที่ http://kuojs.lib.ku.ac.th และขยายผลสู่การจัดการ 
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผู้ผลิตวารสารจากทุกวิทยาเขตที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการ 



วารสารออนไลน์ได้ให้ความสนใจมาร่วมกันใช้งานระบบ KUOJS นอกจากจะช่วยประหยัด 
งบประมาณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                        
เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่                   
การเป็นวารสารระดับชาติตามเกณฑ์ของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) และพัฒนา 
สู่การเป็นวารสารระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของส านักหอสมุดปี พ.ศ. 2560 ในการเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถบริหาร 
จัดการ และให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น เพ่ือสร้าง                  
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน (ธนิดา พิณศรี, 2559) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1.  การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ (Knowledge identification) จากประสบการณ์                         
การบริหารจัดการวารสาร Buffalo Bulletin ในรูปแบบออนไลน์ สามารถก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้
ให้กับส่วนงานและบุคลากรที่มีหน้าที่และบทบาทในกองบรรณาธิการ ได้แก่ 1) การใช้งานและ                      
การตั้งค่าระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (Open journal system) 2) การจัดการไฟล์ดิจิทัล
อย่างมีคุณภาพ และ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) การรวบรวมองค์ความรู้จาก 
ประสบการณ์และความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์ของกองบรรณาธิการวารสาร Buffalo  
Bulletin ร่วมกับความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร เช่น ความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์จาก 
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการไฟล์ดิจิทัลจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 3.  การสร้างความรู้ (Knowledge creation) การแปลงความรู้โดยนัย (Tacit 
knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร (Embedded knowledge) อย่างประสบการณ์และ
ความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์ของกองบรรณาธิการวารสาร Buffalo Bulletin และ 
ส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยจัดท าเป็นคู่มือ เอกสารออนไลน์ 
ผ่านทาง Google drive และวีดิโอสอนการใช้งาน เป็นต้น 
 4.  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (Knowledge storage and retrieval) มีการจัดเก็บ 
ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ใน Workplace ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกลุ่มวารสารของ 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Line กลุ่ม KUOJS ซึ่งสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจ าแนก 
ตามประเภทเนื้อหาและที่ส าคัญสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกเพ่ือเรียกดูความรู้ที่ต้องการได้ทุกที่   
ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

 
 
ภาพที่ 1  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ผ่าน KU Workplace และ Line 
 
 5.  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge transfer and utilization)    
มีการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ในการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ เช่น KU Workplace, Line, 
Facebook, Open Broadcaster Software (OBS), ZoomIt และ Teamwork เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดการประชุม การอบรม ระบบพี่เลี้ยงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้
และการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

     
 
ภาพที่ 2  การประชุม การอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า วารสาร 
จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาคุณภาพของวารสาร 3 ด้าน โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ด้านระบบการบริการจัดการวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้จัดท าโครงการ  
KUOJS และส ารวจข้อมูลวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า จากจ านวนวารสารที่ม ี                    
การส ารวจทั้งหมด 20 วารสาร มีจ านวน 10 วารสาร ที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์ 
ซึ่งส่งผลให้วารสารไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 



วารสารไทย ดังนั้น ทางศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จึงได้ศึกษาและเรียนรู้รายละเอียด 
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (Open Journal System: OJS)                          
ที่พัฒนาขึ้นโดย Public Knowledge Project (PKP), University of British Columbia โดย                   
ศูนย์ IBIC ได้น าระบบมาใช้ในการผลิต Buffalo Bulletin  
 เมื่อศึกษารายละเอียดของระบบ OJS เรียบร้อยแล้ว จึงได้พัฒนาเป็นระบบ KUOJS                        
จากการถอดบทเรียนของวารสาร Buffalo Bulletin โดยจดัท าเป็นคู่มือและจัดฝึกอบรมให้กับวารสาร
ของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ จ านวน 7 วารสาร ได้แก่                       
1) วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 2) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์                
3) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 4) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 5) วารสาร                         
วนศาสตร์ 6) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน และ 7) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ร่วมกับวารสารที่มีระบบ โดยใช้ระบบ ThaiJo2 ของศูนย์ TCI จ านวน 6 วารสาร ได้แก่                  
1) Journal of Fisheries and Environment 2) วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3) วารสาร
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 4) วิศวกรรมสาร มก. 5) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 6) วารสารสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เพ่ือเป็นการทบทวนการใช้งานระบบและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
 

 
 
ภาพที่ 3  ระบบการให้บริการ Kasetsart University Open Journal System (KUOJS) 
 
 จากผลการใช้งานระบบ KUOJS พบว่า มีจ านวน 1 วารสาร คือ วารสารเศรษฐศาสตร์     
และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่สามารถผ่านการประเมินคุณภาพ 
วารสารวิชาการจากศูนย์ TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีการปรับปรุงตามข้อเสนอจากทางศูนย์ TCI  
ซึ่งส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้สามารถผ่านเกณฑ์ได้คือเรื่องการมีระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์  
 2.  ด้านการจัดการไฟล์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ จากการส ารวจไฟล์ดิจิทัลของกลุ่มวารสาร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ทุกวารสารยังไม่มีการจัดการไฟล์อย่างมีคุณภาพ                                
ซึ่งประกอบด้วย 1) การฝังเมทาเดต้าในไฟล์รูปแบบ PDF เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบค้นบทความ
จาก Search engine ต่าง ๆ และ 2) การบันทึกรูปแบบไฟล์ PDF/A เพ่ือการใช้งานไฟล์ได้อย่างยั่งยืน  
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) จึงได้มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผ่านทาง  



KU Workplace และ กลุ่ม Line พร้อมติดตามการด าเนินงานของวารสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นการควบคุม 
คุณภาพ  
 3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพวารสารของแต่ละส่วนงาน มีการพัฒนาคุณภาพวารสาร โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  การจัดท า Google Scholar Profile ประจ าวารสาร ได้มีการอบรมให้วารสารจาก 
ส่วนงานต่าง ๆ สามารถสร้างโปรไฟล์ของวารสาร เพื่อประโยชน์ในการนับการอ้างอิงและการใช้ 
ประโยชน์จากบทความ สามารถทราบได้ว่าบทความของวารสารนั้น ๆ มีใครที่น าไปอ้างอิงต่อใน 
รูปแบบเรียลไทม์ (Real time) และสามารถทราบได้ว่าบทความใดเป็นบทความที่มีการอ้างอิงสูงสุด 
  3.2  การตั้งต่าหน้าเว็บให้บริการวารสารของระบบ KUOJS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                  
การให้บริการ เช่น  
   3.2.1  การเพ่ิมเมทาเดต้าในหน้าเว็บไซต์เพ่ือการสืบค้นวารสารของ Search  
Engines  
   3.2.2  การเปิดฟังก์ชัน Index บทความใน Google Scholar  
   3.2.3  การเพ่ิมปลั๊กอิน (Plugins) ที่มีประโยชน์ส าหรับการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย 
ต่าง ๆ และการนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ส าหรับปลั๊กอินส าหรับการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย                         
ใช้ปลั๊กอิน AddThis สามารถแชร์บทความหรือข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของวารสารผ่านและที่ส าคัญ 
สามารถนับสถิติการเข้าใช้บริการและสถิติการแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน                 
การวางแผนปรับปรุงการให้บริการจากการการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ภาพรวมการใช้งานปลั๊กอิน AddThis 

สื่อโซเชียลมเีดียมากกว่า  
190 แอปพลิเคชัน  

การแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  
การแชร์ผ่าน Facebook 

การรายงานขอ้มูลผ่านอเีมล การแสดงขอ้มูลสถิติแบบละเอียด 



 
   ส าหรับปลั๊กอินการนับจ านวนสถิติผู้เข้าใช้บริการของวารสาร ใช้ปลั๊กอิน Google  
analytics และ Flag counter ซ่ึง Google analytics มีประโยชน์ คือ สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ 
ได้ว่ามาจากประเทศและผ่านสื่อชนิดใด เช่น มาจากโพสต์บนเฟชบุ๊ค (Facebook) อีเมล์ หรือมาจาก 
การค้นหาใน Google search ซึ่งท าให้ทราบว่า ช่องทางใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการเพ่ิมจ านวน                       
คนเข้าเว็บไซต์ และสามารถทราบพฤติกรรมผู้ใช้ได้ว่าเข้าเว็บไซต์ที่หน้าใด ออกที่หน้าใด แต่ละหน้า    
ใช้เวลาอยู่นานเท่าใด เข้ามาแล้วค้นหาข้อมูลอะไร เป็นต้น ประโยชน์ของรีพอร์ทท าให้เราเห็นถึง 
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ว่าหน้าใดที่มีความส าคัญ หน้าใดท่ีมีปัญหา และต้องการการแก้ไข  
โดยเฉพาะข้อมูลการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการท าการประชาสัมพันธ์
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (พรเทพ เขตร์รัมย์, 2558) 
   นอกจาก Google analytics แล้ว ยังมีปลั๊กอิน Flag counter ส าหรับนับจ านวน 
ผู้ใช้จากประเทศต่าง ๆ โดยแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการ 
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
 

    
 
ภาพที่ 5  การเข้าใช้เว็บไซต์ของ Google analytics และ Flag counter 
 
  3.3  การตรวจสอบเลข ISSN และการขอเลข eISSN ของวารสาร พบว่า บางวารสาร 
เมื่อตรวจสอบเลข ISSN ผ่านลิงก์ https://portal.issn.org ไม่พบข้อมูลของวารสาร และบางวารสาร 
มีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังไม่มีเลข eISSN จึงได้แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ เรื่องขั้นตอน                    
การตรวจสอบเลข ISSN และการขอบริการ eISSN ผ่านบริการออนไลน์ของหอสมุดแห่งชาติ                    
พร้อมติดตามผลการด าเนินงานของวารสารต่าง ๆ และการอัปเดทชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่ยังเป็น 
ภาษาคาราโอเกะอยู่ ซึ่งได้รับค าแนะน าจากศูนย์ TCI ให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อวารสาร 
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยแจ้งรายละเอียดทางช่องทางไลน์กลุ่ม และจัดเก็บรายละเอียดไว้ใน                   
KU Workplace ในกลุ่มวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3.4  ประโยชน์ของเลข DOI ส าหรับบทความของวารสาร ได้มีการถ่ายทอดความรู้ 
เกี่ยวกับเลข DOI ซึ่งเป็นระบบสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับต าแหน่งที่อยู่            
ของบทความนั้น ๆ สามารถใช้เป็นข้อความที่แสดงแทนบทความทางวิชาการ ผู้ใช้บริการสามารถ                 
ใช้หมายเลขในการค้นหาเอกสารที่ต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถาวร ซึ่งทุกวารสาร             
เห็นประโยชน์และเริ่มมีการศึกษาขั้นตอนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอใช้บริการเลข DOI ต่อไป 



 
 จากข้อมูลข้างต้นได้มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม การฝึก 
อบรม การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและซอฟแวร์ในการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการเป็นพ่ีเลี้ยงในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับแนวทางแก้ไข เพ่ือให้กลุ่มวารสารของมหาวิทยาลัย    
มีแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน และท่ีส าคัญคือการถ่ายโอนความรู้ไปยังบุคคล
ตามส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เกิดความช านาญและท้ายที่สุดคือ สามารถ
ต่อยอดพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการลดขั้นตอน ระยะเวลา ลดทรัพยากรบุคคลและ
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้นี้ไปยัง    
กองบรรณาธิการของวารสารตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความช านาญและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
เป็นการวางแนวทางป้องกันปัญหาการขาดช่วงของบุคลากรที่มีการหมุนเวียนต าแหน่งอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อมีบุคลากรที่ต้องมารับผิดชอบงานเกี่ยวกับวารสาร สามารถเข้ากลุ่มเครือข่ายวารสารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการรวบรวมความรู้ความช านาญและจากแหล่งความรู้
ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้   
 สรุป  
 จากการที่ศูนย์สนเทศทางการกระบือนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวารสาร  
วิชาการร่วมกับผู้ผลิตวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตวารสารทั้งหมด จ านวน 14 
วารสาร ได้แก่ 1) Buffalo Bulletin 2) Journal of Fisheries and Environment 3) วารสาร 
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 4) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 5) วารสาร 
วิทยาศาสตร์เกษตร 6) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 7) วารสารวนศาสตร์  
8) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 9) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
10) วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 11) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 12) วิศวกรรมสาร มก.  
13) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 14) วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้งานระบบ OJS  
โดยเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสารในระบบ สามารถตั้งค่าพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดรูปแบบ                       
การให้บริการผ่านโฮมเพจของวารสาร สามารถน าบทความย้อนหลังเข้าระบบ แก้ไขบทความ                         
ส่งบทความและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการไฟล์ดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ 
ยังสามารถพัฒนาคุณภาพวารสารตามท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส าคัญคือสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการประชุม อบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับวารสารให้มีผลลัพธ์ที่ดีกว่า เช่น 
การเพ่ิมรูปภาพและรูปแบบการแสดงผลรายชื่อกองบรรณาธิการ การเพ่ิมรูปภาพของแต่ละบทความ
เพ่ือให้บทความดูน่าสนใจ การปรับรูปแบบการแสดงผลของการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
รวมถึงการเลือกแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ของวารสารที่ต้องการแชร์ เช่น การเลือกแอปพลิเคชัน
การแปลภาษาในหน้าเว็บให้เป็นแอปพลิเคชันหลัก เพ่ือการเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติ เป็นต้น และ
เมื่อมีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS พบว่า                
มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
 
 



 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS 
 

ครั้งที่ การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการระบบ KUOJS ความพึงพอใจ 
1 กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธก์ารจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ผู้เข้าอบรมจ านวน 4 คน วันที่ 25 ตุลาคม 2560  
4.91  
(ระดับดีมาก) 

2 ผู้แทนวารสาร จ านวน 11 วารสาร ได้แก่ 1) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  
2) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 3) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 4) วารสารเศรษฐศาสตร์
ประยุกต ์5) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 6) วารสารวนศาสตร์  
7) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 8) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
9) วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกจิประยกุต์ 10) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 11) Journal of 
Fisheries and Environment ผู้เข้าอบรมจ านวน 20 คน วันที ่19 เมษายน 2561 

4.79  
(ระดับดีมาก) 

3 กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธก์ารจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
จ านวน 5 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

4.90  
(ระดับดีมาก) 

 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การถอดบทเรียนการพัฒนาวารสาร Buffalo Bulletin สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้  

 1.  การบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Open Journal System 
 2.  การแก้ปัญหาการจัดเก็บองค์ความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการใช้ซ้ าด้วย 
การใช้งาน KU Workplace 
 3.  การได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะการท างานคล้ายคลึง 
กันในการพัฒนาคุณภาพวารสาร และน าข้อคิดเห็นนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อ  
การปฏิบัติงาน 
 4.  แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการวารสารออนไลน์และการพัฒนาคุณภาพ 
วารสารวิชาการ สามารถลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.  มีเครือข่ายวารสารของมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6.  เพ่ิมแหล่งสารสนเทศที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือในการสนับสนุนการเรียน  
การสอน การวิจัย และการให้บริการของส านักหอสมุด  
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บทคัดย่อ  
          ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน                   
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชมสังคม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผล
ตำมภำรกิจ จึงได้จัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้บริกำร ได้แก่ โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศใน
เชิงรุกท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เกิดจำกกำรรับฟังและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โครงกำรจัดฝึกอบรมหัวข้อต่ำง ๆ โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและ 
กำรใช้ทรัพยำกรห้องสมุด โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำรห้องสมุดชุมชน เป็นต้น 
และเพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงประสิทธิผล ผู้พัฒนำ
ระบบจึงทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเพ่ือพัฒนำเครื่องมือที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำร โดยใช้ชื่อผลงำนว่ำ “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” ทีช่่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ สำมำรถประสำนงำนกับผู้ที่เก่ียวข้องได้โดยสะดวก อำท ิกำรประสำน
เตรียมห้องประชุมและกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรส ำรองที่จอดรถ ช่องทำงสื่อสำรกับบุคลำกรในกำรขอ
ควำมร่วมมือเรื่องต่ำง ๆ ช่องทำงประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักหอสมุดให้ผู้ใช้บริกำรและบุคลำกร
ห้องสมุดได้รับทรำบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังขยำยควำมสำมำรถของระบบให้ประมวลผล
อัตโนมัติ และพิมพ์เป็นเอกสำรอ้ำงอิงตำมระเบียบทำงกำรเงินส ำหรับกำรเบิกจ่ำยและกำรบริหำร
โครงกำร โดยสำมำรถจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ เป็นคลังข้อมูลส ำหรับน ำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับกำรบริหำรโครงกำรที่ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด 
 
ค าส าคัญ:          
           โครงกำร, บริหำร, ระบบ, ปฏทิิน, แบบเบ็ดเสร็จ 
 

Abstract 
           Kasetsart University library has mission to support the studying, teaching 
and researching, as well as providing academic services to the social community. To 
achieve the mission, KU Library developed many projects to serve the library users 
such as proactive information resources acquisition that conformed to stakeholder’s 



 

voice and engagement, information literacy promotion, reading and library 
information resources usage promotion, preservation of art and culture, community 
library. For more flexible, effective and efficient operation, the system developer had 
reviewed the procedures of work operation to develop tools to facilitate the project 
owners. The tool is called “Integrated Activity Calendar” to help project owners to 
coordinate with those who involved in project operation such as meeting room and 
refreshment preparation, car park reservation. It is the channel to communicate to 
those whose supports in need, an electronic channel to communication to library 
users and staff about the library activities. Moreover, it is also extended the system 
capabilities to automatic processing and provide document printed out according to 
the format required by financial department in disbursement and project 
management. The data collected in the system can be analyzed in various 
dimensions in order to add value to project management by reducing the process, 
time and errors.  
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บทน า          
           แต่เดิมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีระบบจองใช้ห้องประชุมและ
ห้องฝึกอบรมภำยในหน่วยงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่มีควำมประสงค์จองใช้ห้อง ซ่ึงระบบ
เดิมเป็นตำรำงให้เลือกได้ 2 รอบเวลำเฉพำะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คือ เวลำ 08.30-12.00 น. และเวลำ 
13.00-16.30 น. ไม่สำมำรถจองใช้ห้องประชุมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ปัจจุบัน
ควำมต้องกำรใช้ห้องประชุม เปลี่ยนแปลงจำกเดิมเพ่ิมมำกขึ้น คือ ควำมประสงค์ใช้ห้องประชุม  
เพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง เช่น 08.30-10.00 น. หรือ 09.00-10.30 น. เป็นต้น รวมถึงม ี
ควำมประสงค์จองใช้ห้องประชุม วันเสำร์และวันอำทิตย์ด้วย นอกจำกนี้ กำรจองใช้ห้องประชุม  
ผ่ำนระบบเดิมก ำหนดสิทธิ์เฉพำะบ  คลำกรซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละฝ่ำยเพ่ือเข้ำระบบจองใช้ห้องประชุม
ได้เท่ำนั้น โดยต้องได้รับกำรยืนยันสิทธิ์กำรใช้ห้องประชุมจำกผู้รับผิดชอบที่ดูแลห้องประชุมใน 
ระบบก่อน ที่ระบุสถำนะแจ้งว่ำ “ยืนยัน” ผู้จองใช้ห้องประชุมจึงต้องตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับกำรยืนยัน
ในระบบก่อนเข้ำใช้ห้องประชุม 

 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2555 ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกำศนโยบำยคุณภำพ โดย 2 ใน 4 เรื่อง คือ กำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพทุกฝ่ำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีกำรปรับปรุงเพ่ือพัฒนำงำน อีกท้ัง 
กำรมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ตรงควำมต้องกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 
ผู้พัฒนำระบบซึ่งน ำทีมโดยนำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซ่ึงมี



 

หน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนกลำงกำรบริหำรโครงกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรส ำนักหอสมุด จึงได้ทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อ 
เป็นเครื่องมือให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนร่วมกัน 
          จำกกำรศึกษำระบบเดิมทีมี่ใช้งำนและกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร
ต่ำง ๆ พบว่ำระบบที่ใช้อยู่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้ และกำรบริหำรโครงกำรใน
ปัจจุบันมีรำยละเอียดขั้นตอนและเอกสำรเพิ่มมำกข้ึน กำรประสำนงำนเพ่ือบริหำรโครงกำรจะต้อง
ด ำเนินงำนหลำยช่องทำงกับหลำยบุคคล อีกทั้ง กำรรับนโยบำยจำกผู้บริหำรในกำรพัฒนำเครื่องมือ
สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรท ำงำนได้อย่ำงคล่องตัว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลด
ข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดข้ึน อีกทั้งกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ให้เหมำะสมเพ่ือกำรพัฒนำ
งำนที่น ำสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ กำรพัฒนำที่จัดเก็บข้อมูลส ำหรับน ำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เช่น 
จ ำนวนกิจกรรมที่จัดตำมช่วงเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแยกตำม
ประเภทประชุม อบรม สัมมนำ เป็นต้น  
           ผลงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” เริ่มใช้งำนและ 
มีกำรบันทึกข้อมูลในระบบครั้งแรกในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 และมีกำรปรับปรุงพัฒนำเรื่อยมำ
จนถึงปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA ตั้งแต่กำรทบทวนขั้นตอนเดิม 
กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรพัฒนำ (ปัญหำ ควำมต้องกำร กระบวนกำรพัฒนำปรับปรุงงำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำปรับใช้ เป็นต้น) กำรประชุมวิเครำะห์ร่วมกันของทีมงำน กำรวำงแผน
เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรผลิตผลงำน กำรทดสอบระบบเพ่ือควำมพร้อมใช้ กำรทดลองใช้จริงในช่วงเวลำ
หนึ่ง กำรรับฟังข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้งำน กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด และกำรพัฒนำต่อยอด 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับกำรบริหำรโครงกำร โดยรวมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
ประสำนงำนเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรบริหำรโครงกำรไว้ในที่เดียวกัน ได้แก่ กำรจอง 
ห้องประชุม กำรประสำนจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง  
กำรประสำนจองที่จอดรถ เป็นต้น ช่วยลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดท ำเอกสำรทำง
รำชกำรให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรร่ำงหนังสือตำมระเบียบสำรบรรณ ตลอดจนกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเลี้ยงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและพัสดุ โดยกำรพัฒนำเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ประมวลผลได้อัตโนมัติ อันเป็นช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้นได้อีก
ด้วย ท ำให้ผู้ใช้ได้รับทรำบและจัดเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ก่อนล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม อีกท้ัง
บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำแต่ละเคำน์เตอร์ได้รับรู้ ทันเหตุกำรณ์ ท ำให้บุคลำกรสำมำรถ
แจ้งข้อมูลและตอบค ำถำมกับผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ใช้มีควำมพึงใจในบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
มำกขึ้น เช่น กำรแจ้งบอกสถำนที่อำคำร/ ห้องท่ีจัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจองใช้ห้องประชุมเป็นรำยครั้ง ได้แก่ ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องประชุม กำรจัดเตรียมสถำนที่/ โสตทัศนูปกรณ์ กำรใช้บริกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรส ำรอง 
ที่จอดรถ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีต่อไป  
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนบริหำรโครงกำรส ำนักหอสมุดที่ลดขั้นตอน                         
ลดระยะเวลำ ลดข้อผิดพลำด และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับงำนที่รับผิดชอบ 
           2.  เพ่ือพัฒนำระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผู้พัฒนำระบบจึงทบทวน
ขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ และได้พัฒนำเครื่องมือที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
           1.  ศึกษำระบบอ ำนวยควำมสะดวกแบบเดิม เพ่ือพัฒนำระบบใหม่ ซึ่งพบว่ำระบบเดิม                
มีข้อจ ำกัด คือ กำรเลือกใช้ห้องประชุมได้เพียง 2 รอบเวลำ โดยให้สำมำรถเลือกได้ทุกวันตำมเวลำที่
ต้องกำรเป็นช่วงทุก ๆ 30 นำที เพื่อควำมคุ้มค่ำกำรใช้ทรัพยำกร (ห้องประชุม) และป้องกันกำรจองซ้ ำ
โดยระบบ ซ่ึงระบบจะประมวลผลและแจ้งแก่ผู้จองทรำบ และยังช่วยลดปัญหำข้อผิดพลำดจำก                
กำรยืนยันโดยผู้ดูแลห้องประชุม ท ำให้เป็นกำรเปิดกว้ำงแก่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์จองใช้ห้องประชุม 
เพ่ือลดขั้นตอน ลดระยะเวลำกำรท ำงำน 
           2.  ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำโครงกำรต่ำง ๆ 
หรือผู้รับผิดชอบจัดท ำโครงกำร โดยได้พัฒนำให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จสำมำรถจัดพิมพ์
เอกสำรตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรขอจัดเลี้ยงรับรองที่ถูกต้องจำกข้อมูลที่กรอกและประมวลผล
อัตโนมัติ (จ ำนวนที่จัดเลี้ยง x อัตรำเบิกจ่ำยตำมระเบียบ) กำรส ำรองที่จอดรถผ่ำนระบบกรณีรับรอง
วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม อันอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรและเป็น
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในงำนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนประสำนโครงกำรของส ำนักหอสมุด 
           3.  ด ำเนินงำนตำมนโยบำยผู้บริหำรที่ต้องกำรคลังข้อมูลเก็บสถิติเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์                 
ในมิติต่ำง ๆ คือ กำรรำยงำนผลจ ำนวนโครงกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรมโดยแยกตำม
ประเภทกิจกรรม ตำมช่วงเวลำ เป็นต้น  
           4.  ปรับปรุงกระบวนงำนที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นกำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ                                 
ลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดข้ึน คือ  
            4.1  กำรก ำหนดให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์                  
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมงำนได้อย่ำงเหมำะสม ได้แก่ ส่งแจ้งผู้ดูแลห้องประชุมเพ่ือจัดเตรียมสถำนที่ 
โสตทัศนูปกรณ์ ส่งแจ้งงำนจัดเลี้ยงประกอบกับเอกสำรที่จัดพิมพ์ตำมระเบียบ ส่งแจ้งงำนอำคำรเพ่ือ
กำรส ำรองที่จอดรถ เป็นต้น ส่งแจ้งกลับบุคลำกรผู้ที่จองใช้ห้องประชุม เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรจองใช้
และข้อมูลในระบบถูกต้อง และส่งแจ้งผู้ประสำนงำนกลำงกำรท ำโครงกำรและดูแลระบบ (นำงสำว
ธนำภรณ์ ฉิมแพ) เพ่ือใช้สอบทำนกำรท ำงำนของระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
            4.2  กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมฯ                     
โดยก ำหนดให้ทุก ๆ กิจกรรมที่มีกำรจองใช้ห้องประชุม จะต้องประเมินผลควำมพึงพอใจหลังกำรใช้
บริกำรในหัวข้อที่ขอรับบริกำร คือ กำรจองใช้ห้อง กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง และกำรเตรียมส ำรอง                    



 

ที่จอดรถ และหำกยังไม่ประเมินผลหลังใช้บริกำร ในครั้งต่อไปที่จะจองใช้ห้องประชุม ระบบ                               
จะก ำหนดให้ต้องประเมินผลก่อนและเข้ำสู่ระบบกำรจองใช้ฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วยข้อค ำถำมต่ำง ๆ 
ได้แก่ ค ำถำมด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน “ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำรประสำนงำนและ                 
กำรให้บริกำร” ด้ำนคุณภำพ “กำรให้บริกำรมีคุณภำพและตรงควำมต้องกำร” และ “ควำมถูกต้อง                      
ในกำรประมวลผล” เป็นต้น  
           5.  กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ใช้งำน ในกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรณ์ปัจจุบัน                   
โดยด ำเนินกิจกรรมรับฟังเสียงผู้ใช้งำนต่อเนื่องประจ ำทุกปี ดังนี้ 

 -  วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรจัดท ำโครงกำรและ                      
เงินทดรองรำชกำร” เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำรเพ่ือให้ได้แนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน  

 -  วันที่ 26-27 กรกฎำคม 2559 จัดอบรมใช้งำนระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
“ระบบปฏิทินกิจกรรมส ำนักหอสมุด” เพ่ือแนะน ำและสอนวิธีกำรใช้งำนเครื่องมือบริหำรโครงกำร                   
ที่พัฒนำขึ้น  

 -  วันที่ 26 ตุลำคม 2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรบริหำรโครงกำรของ
ส ำนักหอสมุด” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจ ำปีที่มีวัตถุประสงค์ที่สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และเป็นกำรชี้แจง
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้ปรับปรุงกระบวนงำนที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรระยะท่ี 2 คือ
กำรขยำยควำมสำมำรถซึ่งเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับงำนที่รับผิดชอบ 

 -  ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งเป็นกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกำรใช้
เครื่องมือส ำหรับผู้รับผิดชอบโครงกำรซึ่งเป็นบุคลำกรใหม่ และเพ่ือรับฟังข้อมูลเสียงผู้ใช้งำน  

 
 
 

 
 
 
 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
          กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบ
เบ็ดเสร็จ” พัฒนำขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ ของ
ส ำนักหอสมุด ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรและบุคลำกรห้องสมุดทุกฝ่ำยที่ให้แนวคิด
และข้อมูลป้อนกลับ เป็นผลให้ควำมสำมำรถของเครื่องมือในกำรท ำงำนแบบเบ็ดเสร็จนี้ สอดคล้อง
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร อีกท้ังเป็นกำรขยำยควำมสำมำรถที่สร้ำงควำมสะดวก
และคล่องตัว เพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมในกำรจัดท ำเอกสำรที่ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร กำรบริหำร
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยโครงกำร ประมวลผลข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติ และยังมีคลังจัดเก็บข้อมูลส ำหรับ
ผู้บริหำรประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนอีกด้วย  



 

           กำรสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นผลให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรมีผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมทีร่ะดับดี ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจำกปีก่อน โดยใน                      
รอบปีงบประมำณ 2561 มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.31 (n = 336) และในรอบปีงบประมำณ 2560 มีค่ำเฉลี่ย                
ที่ 4.25 (n = 346) ส ำหรับค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบที่ระดับดี 
ค่ำเฉลี่ย รอบปีงบประมำณ 2560 (n = 493) ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และ รอบปีงบประมำณ 2561                      
(n = 490) ที่ค่าเฉลี่ย 4.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
รอบปีงบประมาณ 2560 
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง 
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกจิกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
รอบปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง 
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกจิกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 



 

สรุปผลการด าเนินงาน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
          1.  ขั้นตอนการบริหารโครงการเดิม หลายช่องทาง หลายรูปแบบ  
 ขั้นตอนเดิมมีหลำยขั้นตอน และมีบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งต้องท ำงำนร่วมกันหลำยคน จึงอำจ
เกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.  ขั้นตอนการบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ  
 ขั้นตอนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมำช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด 
http://kulc.lib.ku.ac.th/icalen/home.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
  
 
 



 

 3.  การประเมินผลความพึงพอใจ  
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรม กำรให้บริกำรต่ำง ๆ คือ กำรบริกำร

ห้องประชุม กำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรส ำรองที่จอดรถ อีกท้ังกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม รำยกิจกรรมและตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร 

 

  
 การน าไปใช้ประโยชน์  

           -  ลดขั้นตอนในกำรท ำงำนจำกเดิม 7 ขั้นตอน 7 เรื่อง เหลือเพียง 1 ขั้นตอน (เรื่อง)                     
ผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแต่เดิมที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบต่ำง ๆ หลำยระบบและ
หลำยขั้นตอน เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบปฏิทินกิจกรรม กำรประสำนงำนจะต้องประสำนกับ      
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำโครงกำร และต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในกำรประสำนแต่ละเรื่อง เช่น ประสำน
จัดเลี้ยง ประสำนจัดสถำนที่ ประสำนส ำรองที่จอดรถ เป็นต้น   
           -  ลดระยะเวลำในกำรท ำงำนจำกเดิมประมำณ 1-2 ชั่วโมง มำเป็นเพียง 3-5 นำท ี                      
ที่แต่เดิมต้องติดต่อประสำนงำนหลำยช่องทำง ปัจจุบันใช้ระบบเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนอัตโนมัติ
ประสำนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นวิธีกำรท ำงำนแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงเดียวแต่ประสำนได้ครอบคลุมเพ่ือกำรบริหำรโครงกำร 
           -  ลดควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดข้ึน โดยก ำหนดเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
มำตรฐำนที่เป็นไปตำมระเบียบสำรบรรณ และมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบทำงกำรเงิน            
กำรเบิกจ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรโครงกำร 
          -  สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม โดยสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใช้ระบบปฏิทินกิจกรรม
แบบเบ็ดเสร็จ ที่เป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำน พร้อมคลังจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สำมำรถเรียกข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจ มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนต่อไป 
           -  เป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับทรำบข้อมูลกิจกรรมที่ห้องสมุด
จัดกิจกรรม สำมำรถจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมเวลำที่สะดวกตำมต้องกำร 
           -  เป็นช่องทำงสื่อสำรข้อมูลให้กับบุคลำกรรับทรำบ เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริกำรใน
รำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น อันเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 



 

           -  ระดับค่ำคะแนนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรรวมถึงปัญหำและ
ข้อเสนอแนะที่น ำสู่กำรพัฒนำปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ 
 ข้อเสนอแนะ 
           1.  กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรม                
แบบเบ็ดเสร็จ” ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร                    
ของส ำนักหอสมุดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม และนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เปลี่ยนแปลง                      
ไปตำมรอบเวลำ จึงควรมีกำรทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเป็นประจ ำทุกปี และควรท ำก่อนรอบ
ปีงบประมำณเพ่ือให้ใช้งำนได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมำณต่อไป  
           2.  ส ำนักหอสมุดควรสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนอื่น ๆ ซึ่งสำมำรถน ำรูปแบบ 
กำรปรับปรุงกระบวนงำนเช่นนี้ เป็นต้นแบบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุดมี                 
กำรพัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งน าเสนอกลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษารูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะที่เหมาะสมส าหรับ
การเรียนการสอน Active Learning 2. เพ่ือออกแบบบริการและจัดบริการสนับสนุนการเรียน 
การสอนส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ และ 3. เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 สาระส าคัญกล่าวถึงกระบวนการด าเนินงาน
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ 1.  การวางแผนและก าหนดกรอบของการด าเนินงาน  
2.  การลงมือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด ประกอบด้วย การวางแผนและติดตั้งห้องเรียน  
และการออกแบบและพัฒนากลไกสนับสนุนการเรียนการสอน และ 3.  การตรวจสอบ  
โดยการพัฒนาหลักสูตรอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม และ 4.  การปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการในระยะต่อไป ซ่ึงสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนและกระบวนการ
ออกแบบบริการเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
ค าส าคัญ:  
 บริการสนับสนุนการเรียนรู้, ห้องเรียนอัจฉริยะ, การออกแบบบริการ  
 
Abstract 
 This article presents the strategies of service design process for managing 
the learning support services in smart classroom, which aimed to study the type and 
characteristics of smart classroom for supporting active learning, to design the 
services for supporting the smart classroom, and to support the university strategies 
in order to developing the smart classroom for learning in 21 century.  The study 
was conducted under PDCA concept including four step. The first step was the 
planning step that identified a framework of the smart classroom projects as well as 
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the project schedule. The doing step composed of two parts set up processes and 
service design for learning support. The third checking step included developing  
a training resource and evaluation of the training. The last step was an improvement 
step. The results reflects change strategy and sense persons design that leads to 
high performance organization. 
 

Keyword:  
 Learning Support Services, Smart Classroom, Service Design 
 
บทน า 
 Smart Thailand เป็นภาพอนาคตของการสร้างประเทศก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะภายใต้นโยบาย
ขับเคลื่อนและผลักดันประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ซึ่งหน่ึงในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ี  
คือการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ได้พัฒนาแผนงานให้มีทรัพยากร บริการ กิจกรรม และโครงการพิเศษท่ีให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย 
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้เร่งพัฒนาระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะช่วยรองรับการเรียนการสอน Active learning อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งช่วยสร้างการรับรู้ (Brand) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในการเรียนรู้ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่มหีน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มุ่งเน้นท่ีจะช่วยให้เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
สามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการหรือตามอัธยาศัย โดยสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ทุกท่ีทุก
เวลา (Anywhere anytime) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ จึงได้ก าหนด
แนวทางด าเนินงานท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่หลากหลาย ได้แก่ 1. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ภายใต้แนวคิด D_Learning@CLM หรือ เรียนรู้ D ที่คุณเลือกได้ เพื่อพัฒนา (Development) และ
เลือกสรรสิ่งที่ดีดี (D) ในรูปแบบท่ีทันสมัยแต่มีชีวิตชีวาของสังคมดิจิทัล (Digital) อันเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ประกอบด้วย e-Resource เป็นการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อตอบสนอง
การศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง e-Service เป็นการพัฒนาบริการหลากหลาย ครบ
วงจร ท่ีเน้นความง่ายในการเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ e-Training เป็นการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย Digital content เป็นการพัฒนาโครงการ/ 
กิจกรรมที่จะน าเสนอเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลที่น่าสนใจ และ Learning space เป็นการพัฒนาพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ 2.  การจัดบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนและสร้างสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน จัดบรรยากาศทาง
วิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 3.  การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning ทั้งในด้านการผลิตสื่อ
และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในด้านการเรียนการสอน 4.  การให้บริการ 
ด้าน Digital & Living library 5.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่ทันสมัย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการทบทวนบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ 6.  การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom)  
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และผลิตพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน เป็นต้น 



 สาระส าคัญบทความนี้มุ่งน าเสนอแนวคิดของการออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการศึกษาที่จะ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะกล่าวถึงแนวคิด ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และ
กระบวนการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์ของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างาน และออกแบบการบริการ (Service design) ที่ท้าทายภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization)  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน Active learning  
 2.  เพื่อออกแบบบริการและจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้
กรอบแนวคิดของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะได้น าแนวคิดของการ
ด าเนินงานภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1.  Plan: การวางแผนและก าหนดกรอบของการด าเนินงาน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ท้ัง
แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Smart classroom และน าผลการศึกษามาก าหนด 
กรอบการด าเนินงานเพื่อออกแบบการบริการ (Service design) ที่ท้าทาย 
 2.  DO คือ การลงมือปฏิบัติตามกรอบที่ก าหนดขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
  2.1  ออกแบบกระบวนการงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 
  2.2  ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาไปสู่องค์กร 
สมรรถนะสูง  
 3.  Check: การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 4.  Act: การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพน าไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนและก าหนดกรอบของการด าเนินงาน ในขั้นนี้เป็น การวางแผนและก าหนดกรอบ
ของการด าเนินงาน ซึ่งเริ่มจากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.  การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องเรียน
อัจฉริยะ โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมร่วมกับการศึกษาดูงานทางด้าน Smart classroom 2.  การออกแบบ
บริการส าหรับองค์กรสมัยใหม่ และ 3.  กระบวนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ในเบื้องต้นเป็นการศึกษา
ความหมายและองค์ประกอบของ Smart classroom ซึ่งจากการศึกษา พบว่า Smart classroom เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) ใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ทั้งสถาน
ที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ 
ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project work) 
น าเสนอหน้าช้ันเรียน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning 
skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research skill) ได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน (Collaborative learning) ของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ Smart classroom จึงเป็นห้องเรียนที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ถูกจัดท าขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่
แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เพื่อใช้ส าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้ง
การฝึกทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ที่หลากหลาย ท้ังสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนท้ังในระบบช้ันเรียนปกติและนอกช้ันเรียนในการ
เรียนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2560) 



 องค์ประกอบของ Smart classroom ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน (Teacher) ผู้เรยีน 
(Learner) และสื่อ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) โน็ตบุค (Notebook) แท็ปเลต็ (Tablet) 
สมาร์ทโฟน (Smart phone) สมาร์ทบอร์ด (Smart board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) อินเทอร์เน็ต 
(Internet) และระบบเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) เป็นต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบของ Smart Classroom ได้น าแนวคิด
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับห้องเรียนอัจฉรยิะ ห้องเรียนอัจฉริยะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวคิดทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาไทยทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ต้องการมุ่งเนน้ให้ผู้เรียน
สามารถเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนสามารถเรียนได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยตี่าง ๆ และระบบอินเตอร์เนต็ (แอมโบรส, 2556) ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว 
 โดยสรุปแล้ว Smart Classroom อาจมีช่ือเรียกท่ีมีความหมายที่เหมือนกันหรือ ใกล้เคียงกันหลายชื่อ
ตามจุดประสงค์ของการใช้ เช่น Electronic classroom (e-Classroom), e-Learning classroom, Virtual 
classroom, Collaborative classroom, Computer classroom หรือ ICT Room นี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต ่
มีความหมายในประโยชน์ใช้สอยทางการเรียนในลักษณะเดียวกันท้ังสิ้น ไดม้ีการก าหนดมโนทัศน์ (Concept)  
ที่บ่งบอกถึงความหมายของค าว่า SMART classroom ซึ่งมาจากค าส าคัญที่แสดงให้เห็นในมติิในด้านต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้(Huang , Hu, Yang, & Xiao, 2014) 
 S (Showing) มิติของความสามารถในการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศในการเรียนการสอนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีการสอน เป็นคุณลักษณะที่เรียกว่า “คุณลักษณะทางปัญญา (Cognitive Characteristic)  
 M (Manageable) มิติด้านความสามารถในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการบรหิาร
จัดการดา้นสื่อ วัสดุอุปกรณ ์การจดัระบบการสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ  
 A (Accessible) มิติด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรยีนรู้จากการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะผ่านสื่อที่มีอยูห่ลากหลาย  
 R (Real-time Interactive) มิติในเชิงปฏิสัมพันธ์ในการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนโดยครู 
รวมทั้งการเรยีนรูผ้่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์ชิงโต้ตอบในห้องเรยีนอัจฉริยะดังกล่าว  
 T (Testing) มิติด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเชิงคณุภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  
หรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรยีนจากการใช้ห้องเรียนอจัฉริยะ 
  ก าหนดกรอบแนวคิดและคณุลักษณะของห้อง Smart classroom  
 จากการศึกษาดูงานจากสถาบันอดุมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ RSU Cyber University มหาวิทยาลยั
รังสิต, ศูนย์วิศวศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ห้องเรยีนอัจฉริยะ 
(Smart classroom) ขึ้น โดยมีศนูย์บรรณสารฯ เป็นเลขานุการ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศนูย์นวัตกรรม
การเรยีนรู้ เพื่อท าหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหน้าที่ในการจัดการ
ห้องเรียนให้มีคณุภาพ สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active learning ได้ โดยประยุกตใ์ช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart classroom) ให้รองรับการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียนด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ช่วยตอบสนองการเรียนรูใ้นห้องเรียน และท าให้การเรยีนการสอนเกดิประสิทธิภาพสูงสุด เมือ่มีความเข้าใจ
มากขึ้นคณะกรรมการฯ จึงไดส้รุปรูปแบบและคุณลักษณะ Smart classroom และกรอบแนวคิดของการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
  1.  รูปแบบและคณุลักษณะของหอ้ง Smart classroom จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ห้อง Smart classroom ได้ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนระบบห้อง Smart Classroom มุ่งหวังให้มีห้องเรียนที่
ทันสมัยระดับสากล (World class) และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามยุทธศาสตร์การ

http://61.7.213.76/ULIB57P4/searching.php?MAUTHOR=%20%E1%CD%C1%E2%BA%C3%CA,%20%AB%D9%AB%D2%B9%20%E0%CD.


จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดรูปแบบห้องเรียน เทคโนโลยีที่ใช้ สภาพแวดล้อม 
และครภุณัฑ์ที่เหมาะสม (ดังตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1  รูปแบบและคณุลักษณะของห้อง Smart Classroom  
 

รูปแบบ รูปแบบการเรียนการสอน (Learning) สภาพแวดล้อมของการเรียนรู ้ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน 

ห้องเรียน
ระดับพื้นฐาน 
(Basic 
smart 
classroom) 

1.  รองรับ Active learning  
2.  เช่ือมต่อ Online learning material 
(สื่อการสอนที่ไม่ได้ผลิตเองทั้งหมด) 
3.  รองรับการประเมินผลระหวา่งทาง 
(Formative assessment) 
4.  รองรับการสื่อสารสองทาง (2 Way 
communication) 

1.  มีระบบน าเสนอของอาจารย์และ
นักศึกษา (Projector, Visualization) 
2.  มีระบบและซอฟต์แวร์ Wi-Fi, Moodle 
SW, Apple TV, 
3.  Clicker, Collaborative application  

1.  โต๊ะ-เกา้อี ้
2.  Movable 
glass board 
3.  Flipped 
chart 

ห้องเรียน
ระดับกลาง 
(Intermediate 
smart 
classroom) 

1.  รองรับห้องเรียนระดับพื้นฐาน (Basic)  
2.  รองรับการเรียนรู้เป็นทีม TBL (Team-
based learning) 
3.  รองรับทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
และมัลติมีเดีย (Online multimedia 
Resources + Online learning) รวมทั้ง
สื่อการเรียนรู้ที่มีลักษระเฉพาะ (Specific 
learning media) 
สื่อการเรียนการสอนเฉพาะด้าน 
4.  รองรับร่วมกับการใช้งานทรัพยากรการ
เรียนรู้ ทั้งที่เป็นมัลติมีเดีย, Online 
multimedia resource 
5.  รองรับการเรียนรู้ทางออนไลน์ 
(Online learning) 

1.  ระบบที่รองรับห้องเรียนระดับพื้นฐาน 
2.  อุปกรณ์ส าหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้และการมีส่วนรว่มในห้องเรียน 
(Clicker, Collaborative application) 
3.  อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Matrix switcher) 
4.  ระบบบันทึก (Classroom recording) 
5.  สื่อการสอน (Instructional 
multimedia) 
6.  ระบบจัดประชุมออนไลน์ (Web 
conferences) 

1.  Foldable 
chair 
2.  Fixed glass 
board+ จอทีวี
แบบสัมผัส 
(Central touch 
screen ) 

 

ห้องเรียน
ระดับสูง 
(Advance 
smart 
classroom) 

1.  รองรับห้องเรียนระดับกลาง 
2.  รองรับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ 
(Fully eLearning) 
3.  รองรับการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เรียนได้ทุกที ทุกเวลา (Mobile learning: 
Anywhere Anytime) 
4.  เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative learning 
experience) 

1.  ระบบที่รองรับห้องเรียนระดับบกลาง 
2.  รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile device) 
3.  มีโปรแกรมประยุกต์เพือ่การจัดการ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device 
Management Application) 
4.  MIMO Visualization management 
5.  ท างานร่วมกบั ITunes University) 
6.  จัดประชุมกลุ่มได ้
7.  มีระบบจัดประชุมทางไกล (Tele 
conferences) 

1.  Movable 
table & chair 
2.  Fixed glass 
board 

 
  จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าห้อง Smart Classroom จะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ รองรับการเรียน 
การสอนแบบมสี่วนร่วมของนักศึกษา จึงต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป คือ 1.  มีระบบบันทึกการเรยีน 
การสอน 2.  มีระบบน าเสนอของอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ จอทัชสกรีน ซอฟตแ์วร์ที่มลีักษณะเฉพาะ 3.  รองรับ
การประเมินผลในช้ันเรยีน (Formative assessment) 4.  รองรับการวิเคราะห ์ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนของอาจารย์และนักศึกษา 5.  สามารถจัดการจัดการเรียนรูแ้บบ Team based learning ได้ ดังนั้น 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และต้องใช้ความสามารถของเทคโนโลยีการศึกษาและ



โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เข้ามาในห้องเรียนได้ด้วย รวมไปถึงต้องมีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น จอทัชสกรีนของ
อาจารย์ ขนาด 55-60 นิ้ว จอรับภาพส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม อปุกรณ์แปลงสัญญาณในการเช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ต่าง ๆ กล้องแบบติดตามผู้สอนและกล้องแสดงผลแบบท่ัวไป และโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อจัดเป็นกลุม่ 
เป็นต้น 
  2.  กรอบการด าเนินงาน Smart classroom เพื่อประยุกต์ใช้ห้อง Smart Classroom  
ใหต้อบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active learning และเป็นแนวทางการวางแผนจัดการห้องเรียนให้สามารถ
รองรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนด “กรอบการ
ด าเนินงาน Smart classroom” ดังนี ้
   2.1  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก (35-40 คนต่อห้อง) มุ่งเน้นให้เป็น 
Smart classroom  มุ่งเน้นให้มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมยั เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
การเรยีนรู ้
   2.2  จัดท าข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ระยะ 
ที่ 1 ประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิน้ 5 ส่วน ได้แก่ 1)  ระบบโสตทัศนูปกรณส์ าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 29 ห้อง  
2)  ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจุดเชื่อมต่อ 3)  ระบบควบคุมอุปกรณส์่วนกลางและโปรแกรมประยุกต ์
4)  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับจดับริการห้องเรียนฯ และ 5)  ค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉรยิะ 
    2.3  วางแผนการด าเนินการจดัหาและตดิตั้งห้องเรยีนอัจฉริยะ ได้แก ่1)  จัดหาและตดิตั้ง
อุปกรณ์สื่อโสตฯ พ้ืนฐาน 33 ห้อง 2)  จัดหาระบบเครือข่าย คอมพวิเตอร์แม่ข่ายและจุดเช่ือมต่อ 3)  จัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์รองรับห้องเรียนอัจฉริยะประเภท Basic จ านวน 27 ห้อง 4)  จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะประเภท Intermediate และ Advanced รวม 6 ห้อง 5)  จัดหาและติดตั้งระบบควบคมุ
อุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์ 6)  จัดหาและติดตั้งครุภณัฑ์และอุปกรณ์ส าหรับจดับริการห้องเรียนฯ และ
7)  จัดท าโครงการพัฒนาผูส้อนหอ้งเรียนอัจฉริยะและประเมินผล 
    2.4  ออกแบบและพัฒนากลไกสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนหอ้ง Smart classroom มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1)  บริการสนับสนุนการเรยีนการสอนห้อง Smart classroom เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการที่มลีักษณะเฉพาะ สอดคลอ้งกับการบริหารจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 2)  การพัฒนาผูส้อน เพื่อให้
ผู้สอนสามารถจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้เหมาะสม และมีทักษะการใช้งานสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
อันจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Flipped classroom มากขึ้นด้วย 3)  การพัฒนาสื่อการศึกษา โดยจะตอ้งมีกลไก
สนับสนุนให้คณาจารยผ์ลิตสื่อการศึกษาได้อย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมไปถึงการจดัฝึกอบบรมอย่างต่อเนื่อง 
4)  การพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักศกึษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ก่อนเข้าเรียนหรือสามารถทบทวนไดห้ลังจากเรยีน
แล้ว และ 5) การพัฒนาปัจจัยสนบัสนุนอื่นๆ เช่น เสถียรภาพของ Wi-Fi ระบบการสื่อสารในห้องเรียน เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2 การด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย (DO)  
 การติดตั้งห้องเรียน Smart classroom ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ส่วน ได้แก่ 1)  ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน 2)  ติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยและจดุเช่ือมต่อ 3)  ติดตั้งอุปกรณร์องรับ
ห้องเรียนแตล่ะระดับ 4)  ติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณส์่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์ และ 5)  ติดตั้งครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์ส าหรับจดับริการห้องเรยีนฯ โดยด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบไรส้ายในอาคารสถาปตัยกรรมและการออกแบบเพื่อให้รองรับ
การเรยีนการสอนแบบออนไลนเ์ปน็หลัก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะหร์ูปแบบการเรียนการสอนที่
ตอบสนองการเรียนการสอน Active learning ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบ Flipped classroom, Team based 
learning ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการศึกษาร่วมกับศนูย์บริการการศึกษา เพ่ือจัดหาครภุัณฑ์และ
โปรแกรมประยุกต์ (Application) และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อติดตั้งระบบประหยัดไฟฟ้าและการเปดิปิด
เครื่องปรับอากาศอัตโนมตัิโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ และหน่วยงานเหล่านี้จะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรยีนการสอนห้อง Smart classroom ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนต่อไป 



 การติดตั้ง Smart classroom ไดป้รับปรุงทางกายภาพ โดยใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก 40-60 ที่น่ัง พร้อม
กับติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 รูปแบบคือ  
1) ห้องเรียนระดับ Basic 29 ห้อง 2)  ห้องเรียนระดับ Intermediate 2 ห้อง และ 3)  ห้องเรียนระดบั Advance 4 
ห้อง ซึ่งทุกห้องเรียนจะต้องรองรบัเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานของผู้สอน
และผูเ้รียน (ดังภาพที่ 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1  การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสื่อโสตฯ ทั้งหมด โดยผ่านเบรกเกอร์และ 

ระบบควบคมุอุปกรณฯ์ด้วยระบบ Network matrix 8 ปุ่มซึ่งตั้งอยูบ่นโต๊ะอาจารย ์
 

  ทั้งนี้ห้อง Smart classroom จะต้องมีอุปกรณส์ื่อโสตทัศนูปกรณ์ทีส่ าคัญดังนี้ 
 1.  Personal Computer (PC) Intel Core i5 พร้อมระบบปฏิบตักิาร windows 10 มีความสามารถ
ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ Smart phone/ Tablet และช่วยให้ผูส้อนสามารถสอนบรรยายและปฏิสมัพันธ์กับ
นักศึกษาง่ายขึ้น 
 2.  Software ส าหรับการบริหารจัดการ เช่น บันทึกการเรียนการสอนจาก การควบคุมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรยีน 
 3.  อุปกรณ์ที่ท าหน้าท่ี Share ภาพจากหน้าจอ Smart phone/ Tablet/ คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสู่
หน้าจออาจารยผ์ู้สอนเพื่อประโยชน์ในการอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้/ งานท่ีได้รับมอบหมายในช้ันเรียน 
 4.  Projector ทั้งนี้สามารถใช้ Projector เดิมที่มีอยู่ในห้องเรียนได ้
 5.  Smart TV 55" with touchscreen (ท าหน้าที่เหมือน interactive board ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก
โดย ต้นทุนของ interactive board ราคาต่ าสุดคือ กว่าหนึ่งแสนบาท ในขณะที ่Smart TV 55" with 
touchscreen ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนเพื่อทดแทน whiteboard เดิม โดย
จะส่งสญัญาณภาพออกทาง projector และ/ หรือ Smart TV ที่มีอยู่ประจ ากลุ่มของนักเรียน เพื่อแสดงให้นักศึกษา
เห็นพร้อมกันท้ังห้อง จ านวน xxx เครื่อง (ห้องบรรยาย 70 ที่น่ัง 6 เครื่อง ตามการแบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ก าหนด
นักศึกษา กลุ่มละ 8-10 คน) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถท าการอภปิรายกลุม่ย่อยได้) 
 6.  Mini PC ใช้งานควบคู่กับ Smart TV เพื่อให้เสมือน PC ประจ ากลุ่มย่อยต่าง ๆ แต่จะช่วยลด
ข้อจ ากัดเรื่องของพื้นที่และงบประมาณลง 
 7.  Clicker เป็นอุปกรณ์ทวนสอบความเข้าใจนักศึกษาในระหว่างเรยีนและสามารถใช้เพื่อให้คะแนน
การมีส่วนร่วม/ ความเข้าใจเนื้อหาที่ผู้สอนได้สอนในช้ันเรยีนได้ 
 8.  E-testing ซึ่งทางศูนย์บรรณสารก าดังด าเนินการอยู่ขณะนี้โดยจดัท าบน Moodle (ย่อมาจาก 
Modular object-oriented dynamic learning environment) เป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อจดัการสภาพแวดล้อม



การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยหากอาจารย์ผูส้อนได้จัดเตรยีมคลังข้อสอบก็สามารถใช้ส าหรับการ pre/ post-
test นักศึกษาได ้
 9.  Tracking camera เพื่อใช้บันทึกภาพโดยสามารถติดตามผู้สอนในระหว่างด าเนินการสอนใน
ห้องเรียน ช่วยให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนได้ นักศึกษาสามารถใช้ทบทวนภายหลังไดด้้วย 
 การออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart classroom ประกอบด้วย 
 1.  การออกแบบแนวคิดของห้อง Smart classroom เพื่อให้การประยุกต์ใช้ห้องเรียนมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรียนการสอน Active learning ดังนั้นกรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
ห้อง Smart classroom จึงได้ถูกก าหนดขึ้นอย่างชัดเจนและถูกสื่อสารไปยังผูส้อนและผู้เรียน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้อง Smart classroom 
 

 จากภาพจะเห็นว่าห้องเรียนต้องมเีทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั สามารถรองรับการเรียนการสอน 
ที่มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของนักศึกษา โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบส าคญั 6 ระบบย่อย ได้แก ่
  1.1  ระบบบันทึกการเรยีนการสอนในห้องเรียน (Classroom capturing system) ประกอบด้วย 
ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Lecture recording online) ระบบบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้โปรแกรม Aver Media และระบบบันทึกวีดิทศันด์้วยตนเองดว้ยเครื่อง Swivl ROBOT 
  1.2  ระบบการน าเสนอผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวหรือระบบปฏสิัมพันธ์ภายในห้องเรียน (Collaboration 
system) เพื่อการสื่อสารและสร้างความร่วมมือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน รองรับ Mobile devices & Application 
on mobile และระบบและซอฟตแ์วร์ในการด าเนินการเรียนการสอน (Software & Application) อื่น ๆ 
  1.3  ระบบประเมินผลระหว่างเรียน (Formative assessment) เพื่อรองรับการประเมินผลในช้ัน
เรียนที่ง่ายและสะดวก โดยใช้ร่วมกับ Mobile application เช่น Kahoot หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Clicker เป็นต้น 
  1.4  ระบบการเรยีนการสอน Active learning เพื่อรองรับการจัดการเรยีนรู้แบบต่าง ๆ ท าให้
ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกได้ เช่น น าเสนองานผ่าน App การเรียนรู้แบบ Team-based learning และ 
การจัดการเรยีนรู้แบบ MOOCs courses เป็นต้น 
  1.5  ระบบการจัดการเรยีนการสอน (Learning management system) เพื่อใช้งาน Online 
courses ร่วมกับ eLearning platform ที่มีให้บริการอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Moodle, I-Tuens 
University เป็นต้น 
  1.6  ระบบทรัพยากรการเรยีนรู้ (Learning resource system) เพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับระบบ
การให้บริการสื่อ/ ทรัพยากรการเรียนรูส้ าหรับห้องเรียนได้ เช่น รายชื่อทรัพยากรประกอบการอ่านในรายวิชา 
(Reading list) คลังสารสนเทศสถาบัน (Information repository) เป็นต้น 



 2.  การออกแบบการเช่ือมโยงระบบภายในห้อง Smart Classroom เนื่องจากมีหลายระบบท่ีเชื่อมโยง
กัน สิ่งส าคัญคือจะท าให้ระบบง่ายต่อการใช้งาน จึงต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ ระบบ และซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ เข้าด้วยกัน 
ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบควบคุมห้องเรียนกับระบบการน าเสนอภายในห้องเรียนผ่านโปรแกรม Via 
Connection Pro (ดังภาพท่ี 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  การเช่ือมต่อในห้อง Smart Classroom 
 
 3.  การออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนส าหรับห้อง Smart classroom เพื่อให้การประยุกต์ใช้ห้อง
มีความเหมาะสม สิ่งส าคัญคือจะตอ้งน าแนวคิดที่สอดคล้องกัน โดยมีความคาดหวังว่าเมื่อท้ัง 6 ระบบเชื่อมต่อ และ
มีการประยุกต์ใช้งานห้อง Smart classroom อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนการเรยีนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ที่
คาดหวัง ดังตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2 สรุปเป้าหมาย รูปแบบ เครื่องมือ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom 
 

เป้าหมาย รูปแบบของการเรียน
การสอน 

เครื่องมือที่จะใช้ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

เรียนรู้ด้วยตนเอง Self-pace learning eLearning ผู้เรียนอ่านมากขึ้น (กอ่น-หลัง) 
เรียนรู้ภายในชั้นเรียน น าเสนอและทดสอบ

ก่อนเรียน/ หลังเรียน 
Clicker, Mobile 
Application 

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เขา้เรียนตรงเวลา/ 
สม่ าเสมอ 

เรียนรู้นอกห้องเรียน Face-to-face 
activities 

Chat, VDO-Conference, 
Application 

น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุกได้ 

 
 ในส่วนเป็นการออกแบบ “ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom” เพื่อประยุกตใ์ช้
อุปกรณ์ Software และโปรแกรมประยุกต์ Application ในการเรียนการสอนให้ชัดเจน ประกอบด้วย  
 1.  การเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS Moodle ของมหาวิทยาลัยหรือการ
เรียนการสอนด้วย e-Learning ซึ่งสามารถตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning จัดการเรียนรู้
ด้วยวิธ ีFlipped classroom, MOOCs courses หรือ Team-based learning ได ้(ดังภาพท่ี 4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  การเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นกลุ่มในห้องเรียน (Team-based learning) 

 
 2.  การสาธิตการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการเรียนการสอนสามารถใช้เคริ่องมือ

ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Application เช่น Kahoot, Socrative, หรือใช้ Application อื่น ๆ รวมทั้ง
การใช้เครื่องมือ Clicker (ดังภาพที่ 5)  

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่5 อุปกรณ์ Clicker 
 

 3.  การเรียนน าเสนอแลกเปลีย่นความรู้โดยผ่านทางอุปกรณ์ Smart Phone, Tablet, Notebook 
ผ่านทางหน้าจอโปรเจตเตอรห์น้าห้องเรียน ซึ่งสามารถน าเสนอได้ถงึ 4 หน้าจอโดยใช้ VIA (ดังภาพที่ 6) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 การน าเสนอผลงานขึ้นจอโปรเจคเตอรผ์่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้เรียน 
 



 4.  การบันทึกการเรียนการสอน โดยระบบการบันทึกการสอนได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องบันทึกวีดิทัศน์
แบบ USB และสามารถตรวจสอบบรรยากาศการเรียนการสอนได้ทกุห้องเรียน หรือสามารถบันทึกวีดทิัศน์ด้วย
ตนเองด้วยเครื่อง ROBOT Swivl ซึ่งสามารถบันทึกการเรยีนการสอนด้วยตนเองได้และเก็บไฟล์งานไวใ้นระบบ 
Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 การบันทึกเรียนการสอนด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ Aver Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 การบันทึกเรียนการสอนออนไลนด์้วยระบบ e-Lecture Recording online และ 
วีดิทัศน์แสดงบรรยากาศในห้องเรยีน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 การบันทึกการเรียนการสอนด้วย Swivl ROBOT 
 
  การออกแบบบริการสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom  
  เป็นการด าเนินงานเพื่อวางกลยุทธ์เพื่อปรับเปลีย่นกระบวนการท างานของหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มุ่งเน้นที่จะเพิ่มคณุภาพการบรกิารให้มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย (Improve quality of services ) โดยบริการด้วยความเป็นมติร เช่ือมั่น และพร้อมใช้ โดย
ก าหนดแนวทางเพื่อมุ่งไปสู่การเปน็องค์กรสมรรถนะสูงไว้ คือ 1)  สนับสนุนให้บุคลากรแตล่ะงานจดัท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของตนเอง และให้แตล่ะฝ่าย/ งานวิเคราะห์ประเมินปญัหาในแต่ละกระบวนการ 2)  จัดตัง้คณะท างาน



วางกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ 3)  ประชุม
น าเสนอ/ ประเมิน โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพที่ 10  แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 

 จากนั้นศูนย์บรรณสารฯ ไดเ้ลือกกระบวนการที่จะด าเนินการเป็นอันดับแรก คือ การสนับสนุนการเรยีน
การสอนห้องเรยีนอัจฉริยะ (Smart classroom) ซึ่งมีวิธีการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ดังนี ้1)  พัฒนาระบบบริการโดยใช้ PDCA ออก 2)  แบบวิธีการบริการให้เป็นมาตรฐาน (ดังภาพที่ 11) 
และ 3)  ประเมินผลการให้บริการ ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัด คือ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ/ คณุภาพบริการ 
และผู้ใช้รับรู้และมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก-มากที่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  กระบวนการวเิคราะหก์ารออกแบบบริการใหเ้ป็นมาตรฐาน 
 



  ผลจากการวิเคราะหด์ังกล่าว ท าให้สามารถออกแบบงานบริการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ห้อง Smart classroom เพิ่มเติมได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น การจัดบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ โดย ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งปกติท าหน้าท่ีในการจัดหาและจดัระบบโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และจดัท าค าค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาเข้ามาในห้องสมุด เป็นผูม้ีทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์อยู่ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ได้ศึกษาเรียนรู้และพบว่าความสามารถของ Moodle ในด้านความสามารถสร้าง
แหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ท าไว้ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น  
มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพรไ่ด้โดยง่ายนั้น เป็นช่องทางในการน าเนื้อหาเหล่านี้ไปใส่ในห้องเรียนได้ 
ก่อนจะส่งตัวเล่มออกให้บริการในห้องสมุด รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องจากบทความวิชาการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดีมาสนับสนุนหลักสตูรการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั 
จึงมีแนวคิดทีจ่ะน าห้องสมุดไปหาผู้อ่านด้วยการน าเนื้อหาและเนื้อหาย่อของหนังสือ/ ต าราวิชาการ  และสื่อความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ จากการให้บริการตัวเล่มในเชิงกายภาพหรือการเขา้ถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เริ่มต้นผลกัดันให้เกิด 
ช่องทางการเข้าถึงแบบดิจิทัลให้มปีระสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างเนือ้หาอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีคุณภาพ เพือ่น าหนังสือ
และห้องสมุดจัดให้บริการผู้อ่านถึงห้องเรียน โดยบรรณารักษ์สามารถท าหน้าท่ีในบทบาทร่วมกับอาจารย์เจ้าของ
รายวิชา ในการน าทรัพยากรสารสนเทศ หรือสารสนเทศจากแหล่งที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของวิชา รวมถึงท าหน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผูเ้รียนในห้องเรียนอัจฉริยะ  
โดยสามารถใช้ความสามารถของระบบห้องเรียนอัจฉริยะในดา้นต่าง ๆ สนับสนุนการเรยีนการสอน ไดแ้ก ่1)  Chat 
(ห้องสนทนา พูดคุยกันได้) 2)  Glossary (รวมค าศัพท์ จัดหมวดหมูไ่ด้ยอดเยี่ยม สามารถสืบค้นได้ 3)  กระดาน
เสาวนา (กระดานข่าว หรือ Webboard) 4)  แบบส ารวจ (Essay หรือ Choice) และ 5)  แหล่งข้อมูล (text, html, 
upload, weblink, Webpage หรือ Program) โดยผู้สอนและผูเ้รียนในห้องเรียนของรายวิชานั้น ๆ สามารถอ่าน
เนื้อหาย่อของหนังสือ บทความวิชาการ หรือสารสนเทศท่ีเสริมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทีบ่รรณารักษ์ได้ก าหนดให้
เข้าไปศึกษาในแตล่ะรายวิชา และฝากค าถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนดัสนทนาระหว่างเพื่อนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แนวทางนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ไดม้ากขึ้นโดยผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย  และ
ถือเป็นความท้าทายของบรรณารกัษ์ที่ท างานกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ สามารถให้บริการเนื้อหาและ 
แหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัลส าหรับการเรยีนการสอนในห้องเรียนอัจฉรยิะ (Smart 
classroom) ซึ่งมีวิธีการให้บริการ (ดังภาพท่ี 12)  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  กระบวนการวเิคราะหก์ารออกแบบบริการใหเ้ป็นมาตรฐาน 



 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงาน (Check) 
 ในขั้นนี้เป็นการด าเนินงานเพื่อน าสิ่งที่ได้ออกแบบไวม้าทดลองปฏบิตัิตามกระบวนการที่ก าหนดไว้  
เพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เด่นชัด เนื้อหาและรายละเอียดของการด าเนินงานต่าง ๆ จะถูกประมวลเปน็หลักสตูร 
จัดท าเป็นโครงการอบรมส าหรับอาจารยผ์ู้สอน จัดอบรมให้กับอาจารย์ผูส้อน และประเมินผล กล่าวไดว้่าในระยะนี้
เป็นเสมือนการทวนสอบการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด โดยเปดิโอกาสให้ผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนิน เพื่อศึกษาปญัหา ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะอันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาในข้ันต่อไป  
ผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี ้
 1.  การพัฒนาหลักสตูรออนไลน์รายวิชา Smart classroom & Application ศูนย์บรรณสารฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพฒันาหลักสตูร Smart classroom and Application บน elearning.wu.ac.th 
เพื่อผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรยีนได้ดว้ยตนเอง เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1)  แนะน าระบบสนับสนุนการเรยีน 
การสอน Smart classroom 2)  ความสามารถและการใช้งานระบบสนับสนุนการเรยีนการสอน Smart 
classroom 3) แนะน า Application ส าหรับการเรยีนการสอน Smart classroom และ 4)  อุปกรณแ์ละบริการ
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนห้อง Smart classroom (หลักสตูรออนไลน ์Smart classroom & Application, 2561)  
(ดังภาพที่ 13) 

  

 
 

ภาพที่ 13  หลักสูตรออนไลน์ Smart classroom & Application) 
 
 2.  การจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ห้อง Smart classroom เพื่อให้การเรยีนการสอนบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์คณะกรรมการขับเคลือ่นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) จึงได้มีนโยบายอบรมใหค้วามรู ้
กับอาจารย์และบุคลากรที่มหีน้าท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ประกอบด้วย คือ  
1)  อบรมบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอนให้สามารถใช้เครือ่งมือและใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ผลการฝึกอบรมท าให้สามารถพัฒนา
กระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ 2)  การอบรมคณาจารย์ในการเรียนรู้วิธีการสอนและกิจกรรม
การเรยีนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ผ่านทางระบบการเรยีนรู้ในระบบ LMS eLearning ณ ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทลั และ 3)  การอบรมอาจารย์เรยีนรู้ในสถานการณ์การเรยีนการสอนจริงในห้องเรียน Smart 
classroom จ านวน 4 รุ่น ณ อาคารสถาปตัยกรรมและการออกแบบ (ดังภาพท่ี 14) 
 

http://elearning.wu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่14 การอบรมอาจารย์ในห้องเรียน Smart Classroom 

 
 3.  การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน" จากการ
ฝึกอบรมจ านวน 4 รุ่น มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 235 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 ของอาจารย์ทั้งหมด 
มีค่าเฉลีย่ระดับความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.25) ซึ่งสรุปความคิดเห็นต่อระบบต่าง ๆ ของห้อง Smart classroom ที่ส าคัญคือ 1)  เห็นด้วยกับการน ามาใช้เพื่อ
การเรยีนการสอน โดยจะต้องศึกษาเพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยท าให้การเรียนที่ประสิทธิภาพ เครือ่งมืออาจ
เปลี่ยนแปลงบ่อยจึงต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลีย่นแปลง สอดคล้องกับการปรับการเรยีนการสอนให้ทันสมัยตาม
วัยของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ท าให้ห้องเรียนมีความทันสมยั และท าให้บทเรียนและบรรยากาศการเรยีนสนุกและ
น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การจัดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ ช่วยในการเสริมสร้างคณุภาพแก่นักศึกษา  
2)  ยังมีความกังวลกับการใช้งาน เช่น ควรเปิดพื้นท่ีให้ทดลองใช้ก่อนสอนจริง เป็นห้องเรยีนจ าลอง และอาจยังมี
ข้อจ ากัดหากต้องจัดการในคลาสทีม่ีคนมาก และควรมีการจดัอบรมในเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือโปรแกรม
ประยุกตเ์ฉพาะทาง เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Act) เนื่องจากการจัดบริการสนับสนุน
ห้องเรียนอัจฉริยะยังเป็นการด าเนนิงานในระยะที่ 1 ยังไมส่ิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งจะครบการด าเนินงานใน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 (มีนาคม 2562) จึงยังไม่ไดด้ าเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในด้านใดอย่างเด่นชัด ยังอยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบเพิ่มเติม ท้ังการส ารวจความคดิเห็น  
การประชุมกลุ่ม และการประเมินการเรยีนการสอนโดยอาจารย์และนักศึกษา อย่างไรก็ตามศูนย์บรรณสารฯ  
และคณะกรรมการฯ ได้วางกรอบการด าเนินงานในระยะต่อไปดังนี้ 1)  พัฒนาความร่วมมือเพื่อหาแนวทาง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการจัดการห้องเรียน เช่น เพิ่มระบบบันทึก 
การเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี auto-tracking camera ร่วมกบั mobile devices เพิ่มระบบตรวจจับ 
การเข้าช้ันเรยีนโดยใช้เทคโนโลยี Face recognition เพิ่มโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ Mobile device control 
management software และโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถตดิตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียน 2)  ศึกษาและ 
หาแนวทางน าเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมดุดิจิทัลในการจัดการเรียน



การสอนด้วยระบบ Smart classroom 3)  พัฒนา application ที่รองรับ Platform ระบบเปิด ซึ่งสามารถ
ให้บริการ e-book, Reading list, e-Learning, Digital book shelf และ 4)  พัฒนา Software ประยุกต์ ท่ีรองรับ
การจองห้องเรียน ท่ีนั่งอ่าน ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Study room) ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึงพัฒนา  
ตู้ kios ส าหรับให้บริการ One stop service ในการให้บริการนักศกึษาตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็น Smart University เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมยัและเกิดประโยชนส์ูงสุด
กับนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การเป็น Smart University ต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  เป็นตัวอย่างของการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนและการออกแบบกระบวนการบริการของ
ห้องสมุดที่จะต้องสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรู้ 
 2.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรายงานการท างานภายใตว้งจรคุณภาพ (PDCA) ส าหรับ
ห้องสมุด 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้รับบริจำค 
หนังสือประเภทรำยปี จำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชนเป็นจ ำนวนมำก แต่ได้รับควำมสนใจจำก 
ผู้ใช้บริกำรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือท่ีออกให้บริกำร โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีสถิติ 
กำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 จำกจ ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัด 
อยู่ในประเภทไม่เร่งด ำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็นหนังสือค้ำงด ำเนินกำร (Backlog) น ำไปสู่ 
กำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้วิธีกำรลงรำยกำรและ 
วิเครำะห์หมวดหมู่ อย่ำงย่อ ผลกำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat มำปรับใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภท 
รำยปี ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบ 
จ ำนวน 841 ชื่อเรื่อง โดยในจ ำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวน 331 ชื่อเรื่อง  
ซึ่งหนังสือประเภทรำยปีจ ำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จ ำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จ ำนวน  
577 เล่ม และหนังสือจ ำหน่ำยออก 1,230 เล่ม บำงชื่อเรื่องมีจ ำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม กระบวนกำร  
Pre-Cat สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณได้ 23,942.75 บำท และสำมำรถลดเวลำในกำรท ำงำนได้   
86 วันท ำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถสืบค้น ชื่อเรื่อง และเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่ 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat  
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่มผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือท่ีพร้อม 
ให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันท ำกำร 
 
ค าส าคัญ:  
 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ, หนังสือค้ำงด ำเนินกำร, หนังสือรำยปี, Pre-Cat 
 
Abstract 
 Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of  
Songkla University received many annual reports each year. However, these reports  
have attracted less attention from users compared to all borrowed books. In the  
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academic year 2016, the borrowing rate of these annual reports was only 0.27% of  
all borrowed items.  Therefore the annual reports have low priority in the cataloging  
process and became the backlog.  The “Pre-Cat” was introduced in cataloging  
process. This process was done by applying only briefed bibliography. The Pre-Cat  
process was used for annual reports management since October 2017 to September  
2018. The result showed that there were a total of 841 titles, 331 titles are available  
online. Of all these 841 titles, 557 items were available on Pre-Cat shelf and 1,230  
items were weeded. Some of them were duplicated items. The Pre-Cat process was  
able to reduce the cost of cataloging amounted to 23,942.75 Baht and also reduce  
86 days of working time. Nevertheless, the users can search and access these annual  
reports through library OPAC. In addition, the users can also request the annual  
reports on Pre-Cat shelf by our quick service channel and received the required item  
within 3 hours in working day. 
 
Keywords:  
 Information Resources Management, Backlog, Annual Report, Pre-Cat 
 
บทน า 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษำที ่
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นหลัก  
กำรจัดหำเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้มำจำกหลำยวิธีกำรเช่น กำรจัดซื้อ กำรแลกเปลี่ยน  
กำรผลิตเอง กำรรับบริจำค เป็นต้น ทั้งนี้ห้องสมุดได้รับบริจำคหนังสือเป็นจ ำนวนมำก และหลำก  
หลำยประเภท เช่น ต ำรำ หนังสือทั่วไป นิยำย และหนังสือประเภทรำยปี เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้กับผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อีกช่องทำงหนึ่ง หนังสือดังกล่ำว 
ข้ำงต้นด ำเนินกำรน ำออกให้บริกำรและมีปริมำณกำรยืมที่สอดคล้องกับจ ำนวนหนังสือที่ออกให้บริกำร  
แต่หนังสือประเภทรำยปี ซึ่งได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชน เช่น รำยงำนประจ ำปี สรุปสถิติ 
รำยปี เป็นต้น ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้บริกำรน้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือที่ออก 
ให้บริกำร ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัดอยู่ในประเภทไม่เร่งด ำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็น 
หนังสือค้ำงด ำเนินกำร (Backlog) ซ่ึงหนังสือค้ำงด ำเนินกำรนั้น Asaolu and Idiegbeyan-Ose  
(2014) กล่ำวว่ำ เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงยิ่ง จ ำเป็นจะต้องอำศัยเทคโนโลยีและบุคลำกร 
ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์หมวดหมู่รวมถึงกำรวำงแผนจัดกำรเพื่อแก้ปัญหำ เพรำะปริมำณของ 
ทรัพยำกรเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนนี้มีจ ำนวนเท่ำเดิม โดยเฉพำะรำยกำรที่ลงทุนทั้ง 
เครื่องมือและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ เมื่อออกให้บริกำรกลับไม่มีสถิติกำรยืมปรำกฏ ยิ่งจะท ำให้เกิด                 
กำรสูญเสียเวลำและวัสดุที่น ำมำใช้ในกำรจัดท ำตัวเล่มเป็นอย่ำงมำก  
 
 



 จำกผลกำรส ำรวจสถิติกำรใช้ทรัพยำกร ในปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2559  
ถึง เดือนกรกฎำคม 2560 พบว่ำหนังสือประเภทรำยปี มีสถิติกำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 เท่ำนั้น                
จำกจ ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม โดยหนังสือประเภทรำยปีเหล่ำนี้จะต้องผ่ำนกระบวนกำร 
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำคัดแยกหนังสือส่ง               
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร-สำรสนเทศ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ ก ำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่  
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยำกรบุคคลในกำรเตรียมหนังสือ และ 
สิ้นเปลืองวัสดุเช่น กระดำษสติ๊กเกอร์ หมึกพิมพ์ Tag RFID เป็นต้น ทุกกระบวนกำรที่กล่ำวมำ 
เป็นงำนที่ต้องใช้งบประมำณและเวลำในกำรด ำเนินกำร รวมถึงสถำนที่จัดเก็บเพ่ือรองรับหนังสือ 
ที่จัดหำเพิ่มมำทุกปี ซึ่งกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรยืม       
เป็นควำมสูญเปล่ำในกำรปฏิบัติงำน   
 จำกปัญหำในกำรท ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนจึงได้วิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำง 
ปฏิบัติ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่ำวจะต้องสำมำรถแก้ไขควำมสูญเปล่ำของงบประมำณและเวลำใน 
กำรด ำเนินกำรได้ โดยยังคงให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำหนังสือเจอแต่ไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศและออกให้บริกำรทั้งหมด จึงน ำไปสู่กำรวำงแผนกระบวนกำร Pre-Cat 
ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งกระบวนกำร Pre-Cat นั้นมีที่มำจำก Pre-Catalog  
เป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศโดยกำรลงรำยกำรและวิเครำะห์หมวดหมู่อย่ำงย่อ จัดเก็บบน              
ชั้นหนังสือระบบปิดและให้บริกำรแก่ผู้ใช้เมื่อมีกำรร้องขอเท่ำนั้น ซ่ึงกำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat                
มำปรับใช้กับหนังสือประเภทรำยปีนั้น ผู้เขียนคำดว่ำจะเป็นกำรลดกำรใช้งบประมำณและเวลำ                  
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศได้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ                  
ให้มปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับหนังสือค้ำงรอด ำเนินกำร 
 2.  เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลดงบประมำณและเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วย 
กระบวนกำร Pre-Cat 
  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ห้องสมุดด ำเนินกำรโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  วำงแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมหนังสือเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat 
  1.1  วิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร 
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ น ำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft  
Excel  
  1.2  ส ำรวจกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีกำรบริจำคหนังสือมำยังห้องสมุด 
 



 2.  ด ำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat  
 ห้องสมุดประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี โดยศึกษำปัญหำ 
และวิเครำะห์องค์ประกอบข้อมูลน ำเข้ำและผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งก ำหนดกระบวนกำรเป็นแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำน ดังภำพ 
 

 
 
ภำพที่ 1  กระบวนกำรเชิงระบบในกำรด ำเนินงำน Pre-Cat 
 
 กระบวนกำรด ำเนินงำน Pre-Cat มีรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1  ผู้ปฏิบัติงำนคัดแยกหนังสือประเภทรำยปี จำกนั้นน ำชื่อเรื่องและชื่อหน่วยงำน 
สืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลในระบบ ให้เพ่ิมรำยกำรบรรณำนุกรมในระบบ  
กรณีท่ีมีข้อมูลบรรณำนุกรมแล้ว ให้ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป 
  2.2  สืบค้นกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำกเว็บไซต์ของ 
หน่วยงำน 
  กรณีไม่มีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพ่ิมระเบียน (Item) รำยกำรนั้น                    
โดยระบุข้อมูล ดังนี้  



   Barcode เลือก Negative Barcode (-) 
   Call No  ระบุรำยปีของหนังสือ 
   Acq Type เลือก Gift 
   Item Type  เลือก Book 
   Status  เลือก In Process 
   Gen.Status เลือก Available 
   Collection เลือก Pre-Cat 
   Branch  เลือก PSUCL 
   Location เลือก Contact Information Service 
 

 
 
ภำพที่ 2  กำรระบุระเบียนข้อมูล (Item) 
 
 ห้องสมุดจัดเก็บตัวเล่มที่ชั้นหนังสือ Pre-Cat ซึ่งอยู่ภำยในส ำนักงำน โดยไม่ออกให้บริกำร 
ในชั้นหนังสือท่ัวไป ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอรับบริกำรหนังสือแบบเร่งด่วนได้  
ส ำหรับหน้ำจอสืบค้น OPAC จะแสดงผลสถำนะก ำลังด ำเนินกำร ดังภำพ 
 



 
 
ภำพที่ 3  หน้ำจอหนังสือที่ใช้กระบวนกำร Pre-Cat 
 
 กรณีมีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้คัดลอกแหล่งเชื่อมโยง (Uniform Resource  
Locator: URL) ที่เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนนั้น มำวำงในระเบียนบรรณำนุกรม  
(Bibliographic) โดยเพิ่ม MARC tag 856 ระบุ |zFulltext และ |uURLที่คัดลอกมำ ตัวอย่ำงดังภำพ  
จำกนั้นจึงด ำเนินกำรจ ำหน่ำยตัวเล่ม 



 
 
ภำพที่ 4  กำรระบุ MARC Tag 856 
 
 3.  ติดตำมผลของกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปีที่เข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat ตั้งแต่ 
ตุลำคม 2560 เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เช่น ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของ URL ที่เผยแพร่ในระบบกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร 
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ น ำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft  
Excel พบว่ำหนังสือท่ียืมทั้งหมด 5,205 ชื่อเรื่อง มีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.27 ของหนังสือที่ยืมในปีกำรศึกษำ 2559 หรือจำกหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด 841 ชื่อ 
เรื่อง มีกำรยืมไป 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด นอกจำกนี้ยัง 
พบว่ำ หนังสือประเภทรำยปีที่ห้องสมุดได้รับบริจำคยังมีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำมีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปีน้อยมำก จึงท ำให้น ำ 
กระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี 
 ผลจำกกำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี ตั้งแต่เดือน 
ตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบจ ำนวน 841 ชื่อ 
เรื่อง โดยในจ ำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวน 331 ชื่อเรื่อง ซึ่งหนังสือประเภท 



รำยปีจ ำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จ ำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จ ำนวน 577 เล่ม และหนังสือ 
จ ำหน่ำยออก 1,230 เล่ม (บำงชื่อเรื่องมีจ ำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม) รวมมีหนังสือประเภทรำยปี  
1,807 เล่ม โดยปกติหนังสือประเภทรำยปีจะได้รับกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และเตรียมตัวเล่มก่อนออก 
ให้บริกำร ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยและกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรคือ  
 ด้ำนค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับวัสดุเตรียมตัวเล่ม รวม 13.25 บำทต่อเล่ม ประกอบด้วย 
 1.  กระดำษสติ๊กเกอร์ติดสันหนังสือ ขนำด A12 34x79 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น 
 2.  กระดำษสติ๊กเกอร์ติดปกในหนังสือ ขนำด A14 50x50 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น 
 3.  กระดำษสติ๊กเกอร์บำร์โค้ดหนังสือ ขนำด A7 19x38 มม. รำคำ 0.05บำท/ แผ่น 
 4.  Tag RFID รำคำ 12.84 บำท/ ชิ้น 
 กำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรหนังสือประเภทรำยปี 
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรเตรียมตัวเล่มของหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat และหนังสือจ ำหน่ำยออก 
ทั้งหมด จ ำนวน 1,807 เล่ม คิดเป็นเงิน 23,942.75 บำท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวเป็นงบรำยได้ของ 
ส ำนักฯ ทั้งนี้สำมำรถน ำงบประมำณส่วนนี้ไปด ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์ในด้ำนอ่ืน ๆ ได้ เช่น        
กำรจัดซื้อหนังสือ ต ำรำ หรือสื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร  
ของผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด และเป็นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 
 ด้านกระบวนการ  
 กระบวนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำ 
คัดแยกหนังสือส่งงำนวิเครำะห์ฯ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ ก ำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่     
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำทีต่อรำยกำร ซึ่งหนังสือ 
ประเภทรำยปี จ ำนวน 1,807 เล่ม ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 81,315 นำที คดิเป็น 193 วัน  
ท ำกำร (จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำน 7 ชั่วโมงต่อวัน) 
 จำกกำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี สำมำรถลด 
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หัวเรื่อง ก ำหนดเลขหมู่ และกำรเตรียมตัวเล่ม โดยกระบวนกำรเดิมใช้เวลำใน 
กำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำที/ รำยกำร เมื่อปรับกระบวนกำรใหม่ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนเพียง  
25 นำที/ รำยกำร ซึ่งคิดเป็น 107 วันท ำกำร เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนกำรเดิม (ตำรำงที่ 1)  
กระบวนกำร Pre-Cat สำมำรถลดเวลำในกำรด ำเนินงำนได้ถึง 86 วันท ำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
สืบค้นชื่อเรื่องและเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของ 
ห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่ม 
ผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อมให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันท ำกำร  
  



ตำรำงที่ 1  กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี 
 
กระบวนการเดิม เวลาที่

ใช้ 
กระบวนการใหม่ เวลาที่

ใช้ 

 

5 นำที/
รำยกำร 

 

20 
นำที/ 
รำยกำร 

 
30 
นำที/ 
รำยกำร 
 

 
5 นำที/ 
รำยกำร 

10 
นำที/
รำยกำร 
 

 

 
 สรุปผล 
 กำรน ำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ตั้งแต่เดือนตุลำคม  
2560 ถึง กันยำยน 2561 สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรไปได้ 23,942.75 บำท และ 
สำมำรถลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนได้ 86 วัน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ห้องสมุดควรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกมีกำรเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
ควรระงับกำรส่งตัวเล่ม และขอให้หน่วยงำนปรับปรุงข้อมูลกำรเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน 
 2.  เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนอื่น ๆ 
 3.  น ำกระบวนกำร Pre-Cat ไปปรับใช้กับทรัพยำกรประเภทอ่ืนที่มีปริมำณมำก                         
แต่กำรยืมน้อย 
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บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการพลังงานและทรัพยากรที่เป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานแก่ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผ่านการประเมินที่ระดับ 
คะแนน 80 คะแนน ผ่านการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวประจ าปี 2560 และเข้ารับวุฒิบัตร 
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2561 และจากผลการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวนั้นท าให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 12 และลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 78.20 
 
ค าส าคัญ:  
 ห้องสมุดสีเขียว, ส านักงานสีเขียว 
 
Abstact 
 The library of Kasetsart University, Sriracha Campus is environmentally- 
friendly operating with a systematic energy and resource management. It also  
promotes and provides knowledges of environment and energy-saving and  
conservation to its customers, clients and stakeholders. The overall mentioned  
operating performance resulted the library in passing the performance appraisal at  
score of 80 and received the accreditation of Green Library in 2017. As result, the  
library earned a certificate from Thai Library Association under the Patronage of Her  
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Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. According to the development and  
improvement of the library to Green Library, it could reduce the electricity  
consumption by 12 percent and paper usage by 78.20 percent. 
 
Keywords:  
 Green library Green office 
 
บทน า 
 จากสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 
พลังงาน, 2557) พบว่า ในแต่ละปีมีการการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอยู่จ ากัด จึงต้องมีการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เกิด 
ความยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศเทศไม่พบวิกฤตการขาดแคลนพลังงาน ซ่ึงปัญหาด้านพลังงานเป็นสิ่งที ่  
ทุกคนต้องตระหนักและต้องหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้มากข้ึน เพ่ือให้ทุกคนจะได้มี 
พลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและสมดุลกับการด าเนินชีวิต นอกจากปัญหาด้านพลังงานแล้วยังพบว่า  
ปัญหาการจัดการของเสียก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน เนื่องจากในละปีมีแนวโน้มปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน  
(School of Changemakers, 2561) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ใช่เป็นหน้าที่ 
คนใดคนหนึ่ง หรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล หรือหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งที่ด าเนินการเพียงล าพัง ซึ่งถ้า 
ไม่รวมพลังกันแก้ไขโอกาสที่จะพ้นวิกฤตนี้คงเป็นไปได้อย่างยากล าบาก 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ 
ปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านพลังงานและ 
การจัดการของเสียของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ 
หน่วยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตั้งแต่ป ี2553 และมีการถ่ายทอดไปยัง 
วิทยาเขตต่าง ๆ เพ่ือที่จะขับเคลื่อนให้ทุกวิทยาเขตเป็น Green Campus ด้วย 
 ในปี 2559 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้เริ่มด าเนินงานด้าน 
พลังงานเป็นสิ่งแรก โดยเริ่มบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานต่าง ๆ ของอาคาร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า  
การใช้น้ า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้พลังงานและเป็นแนวทางส าหรับ 
การก าหนดเป้าหมายการลดพลังงานในแต่ละปี ต่อมาปี 2560 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการด าเนินงานด้านนี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตามนโยบาย Green University ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ส่งเสริม 
การเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและ   
การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับนิสิตและบุคลากร โดยห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้มีการด าเนินงานดังนี้ 1) จัดการพลังงาน  
2) การจัดการขยะและของเสีย 3) ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้น่าอยู่ น่าใช้ สะอาดและปลอดภัย โดยเน้น 
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ด าเนินงาน 
ของห้องสมุด 
 2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก ่
ผู้รับบริการห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1.  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับ 

ส านักหอสมุด บางเขน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 

 

 
ภาพที่ 1  ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
 
  1.2  ก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยจัดท าประกาศนโยบาย     
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มุ่งเน้น 
การพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การเพิ่มพ้ืนที่     
สีเขียวการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1.3  สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวให้กับบุคลากร  
โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากห้องสมุดต้นแบบ และประชุมแลกเปลี่ยนรู้ของ 
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้และแนวทางในการด าเนินงาน หลังจาก 
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานกลับมา จะต้องด าเนินการ 
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรต่อไป เพื่อให้บุคลากรคนอ่ืนได้รับความรู้เช่นเดียวกัน 
 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2  การสร้างความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
 

1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ซ่ึงบุคลากรห้องสมุดทุกคนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นที่ปรึกษา 
มีการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ แม่บ้าน และผู้รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร 
เพ่ือถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.  ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1  ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตามประกาศสมาคมห้องสมุด 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ 8/2558  
เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ทั้ง 8 หมวดดังนี้ 
   2.1.1  หมวดที่ 1 ทั่วไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
ห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้ประกาศนโยบาย 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านช่องการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 



เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และป้ายประชาสัมพันธ์ มีการถ่ายทอดแนวทางด าเนินงานสู่บุคลากรและผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 
   2.1.2  หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้ด าเนินการดังนี้ 
    1.  ก าหนดและด าเนินการพ้ืนที่รอบอาคารให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ 
และจัดสวนหย่อมเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน 
 

 
 
ภาพที่ 4  พ้ืนที่สีเขียว 
 
    2.  ระบบเครื่องปรับอากาศ จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษา 
เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง ส ารวจระบบท่อจ่ายอากาศ พบว่า มีบางจุดที่สามารถลดชั่วโมงการ   
ท างานของเครื่องปรับอากาศได้จ านวน 1 เครื่อง จึงได้ด าเนินปรับปรุงระบบท่อจ่ายอากาศใหม่ และ   
ติดตั้ง Timer ทีร่ะบบเครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller) กับปั้มน้ า ส าหรับ  
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดการใช้งาน 
    3.  ระบบแสงสว่าง ส ารวจประเภทหลอดไฟที่ใช้ในอาคาร พบว่า หลอดไฟเป็น 
ประเภท T-5 และส ารวจพื้นที่ที่มีชั่วโมงการใช้งานนานที่สุด พบว่า เป็นห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง   
 เป็นห้องที่เปิดให้บริการตลอดเวลา หลังจากนั้นด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ณ ห้อง   
อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง และติดตั้งระบบไฟฟ้ากระตุก เพ่ือควบคุมการใช้แสงสว่างบริเวณที่ต้องการ    
ใช้งาน 
   2.1.3  หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงานได้ด าเนินการดังนี้ 
    1.  จัดท ามาตรการจัดการพลังงานและทรัพยากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการจัดสรรพ้ืนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นส าหรับให้บริการ และ 
พ้ืนที่ท างานของบุคลากร ก าหนดมาตรการทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านประปา 
3) ด้านการใช้กระดาษ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม หลังจากนั้นประชาสัมพันธ์ผ่านช่องสื่อสารต่าง ๆ  
ของห้องสมุด 
    2.  ก าหนดเงื่อนไขการว่าจ้างแก่บริษัทหรือผู้รับจ้างให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



    3.  รณรงค์ให้ผู้บริการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ 
มาตรการการประหยัดไฟฟ้า น้ า และทรัพยากร 
 

 
 
ภาพที่ 5  รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
 

    4.  บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า และกระดาษ 
   2.1.4  หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
    1.  การจัดการขยะ ห้องสมุดมีการคัดแยกขยะภายในอาคาร โดยจัดตั้งถังขยะ 
ส าหรับขยะแต่ละประเภท แบ่งถังขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ถังขยะสีน้ าเงินขยะทั่วไป 
2) ถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิล 3) ถังขยะส าหรับใส่ขวดน้ าดื่ม และประเภทที่ 4) ถังขยะสีแดง 
ขยะอันตราย ซ่ึงจัดวางไว้ภายนอกอาคาร และทุกวันแม่บ้านจะจัดเก็บขยะ น าไปชั่ง บันทึกข้อมูล 
มัดถุงขยะก่อนน าไปทิ้งที่จุดพักขยะเพ่ือรอรถเทศบาลจัดเก็บต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  การบริหารจัดการขยะ 
 

    2.  การจัดการน้ าเสีย ห้องสมุดได้ก าหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดให้ผู้รับจ้าง 
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3.  การจัดการมลพิษทางอากาศ ห้องสมุดได้ควบคุมการท าความสะอาดของ 
แม่บ้านอย่างสม่ าเสมอ มีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแม่บ้าน มีการตรวจสอบ 
วัดปริมาณเชื้อราปีละ 1 ครั้ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และช่วงเช้าตั้งแต่เวลา  
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7.30-9.00 น. ห้องสมุดก าหนดให้แม่บ้านเปิดหน้าต่างทุกชั้น เพ่ือระบายอากาศและความชื้นภายใน
อาคารออกไปภายนอกอาคาร 
    4.  การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ห้องสมุดด าเนินการ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับระงับเหตุอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ที่รับผิดชอบและจ้างเหมาบริษัท  
เอกชนเข้ามาด าเนินการด้วย นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดท าแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยจัดแสดง 
ไว้ตามจุด ต่าง ๆ ของอาคาร 
   2.1.5  หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดได้เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักงานวิทยาเขตศรีราชาให้ 
บรรจุโครงการห้องสมุดสีเขียวในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา มีการรายงาน 
ผลการด าเนินต่อที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ มีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและ 
พลังงานซ่ึงจัดเป็นมุมหนังสือสิ่งแวดล้อมส าหรับให้บริการบริเวณชั้น 1 และจัดท าสาระสังเขปส าหรับ 
บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อบรม 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.6  หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้องสมุด 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม 
อบรม สัมมนา ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการมอบหมายความรับผิดชอบการด าเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียวที่เป็นลายลักษณ์ และติดตามงาน 
อย่างสม่ าเสมอ 

2.1.7  หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การด าเนินห้องสมุด 
สีเขียวนั้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
ระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวดังนี้ 

1.  เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต มีการก าหนดให้ 
การด าเนินห้องสมุดสีเขียวเป็นหนึ่งในแผนงานบูรณาการของทั้ง 4 วิทยาเขต มีจัดท ากิจกรรมร่วมกัน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีส านักงานหอสมุด บางเขนเป็นหน่วยงาน 
ต้นแบบ 
    2.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความอนุเคราะห์นิทรรศการ ทรัพยากร 
สารสนเทศ และวิทยากรส าหรับอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากร 
    3.  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพด้านมลพิษ ด้าน 
อากาศและน้ า 
    4.  เทศบาลนครแหลมฉบังให้ความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมและให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ 
    5.  เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรียนและได้น าความรู้ 
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
   2.1.8  หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ปี 2560 ห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก าหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
ร้อยละ 10 และได้ด าเนินการค านวณค่าคาร์บอนฟุตฟริ้นของห้องสมุดด้วย 



 3.  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
  3.1  สมัครและส่งข้อมูลพ้ืนฐานของห้องสมุดไปยังคณะกรรมการ เพ่ือรับการตรวจ  
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 
  3.2  รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และความพร้อมของ 
สถานที่ส าหรับรับการตรวจประเมิน 
  3.3.  รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 

4.  ปรับปรุงการด าเนินการ (Act) 
 หลังจากการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเรียบร้อยแล้ว ห้องสมุดได้น าข้อเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรับตรวจประเมิน 
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป สิ่งที่ห้องสมุดได้ด าเนินการปรับปรุงมีดังนี้ 
  4.1  ตรวจวัดแสงภายในอาคาร เพ่ือตรวจวัดแสงแต่ละพ้ืนที่ของห้องสมุดเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ จุดใดที่มีค่าแสงไม่ได้มาตรฐานได้ด าเนินการแก้ไข 
  4.2  ติดตั้งถังดักไขบริเวณห้องรับประทานทุกจุด เพ่ือดักไขมันที่ปนเปื้อนจากการล้าง 
ภาชนะก่อนที่ปล่อยน้ าเสียออกสู่ภายนอกอาคาร 
  4.3  ตรวจวัดคุณภาพของน้ าโดยคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งห้องสมุด 
ก าหนดการตรวจคุณภาพน้ าปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบสารเคมีหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ าเสียที่ปล่อย 
ออกสู่ภายนอกอาคารที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าปี 2560  
พบว่า ปริมาณไนโตรเจนเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ท าให้น้ าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารมีกลิ่น และ 
สร้างมลพิษทางอากาศ ห้องสมุดด าเนินการจัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ แล้วน าน้ าหมักจุลินทรีย์ใส่ในถัง 
บ าบัดเพื่อเป็นการเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ในถังบ าบัดส าหรับย่อยสลายของเสียท าให้น้ าไม่มีกลิ่นเหม็น 
  4.4  จัดท ารายการวัสดุที่ห้องสมุดจัดซื้อท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
ส าหรับจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5  จัดท าแผนการอพยพหนีไฟ และเชิญวิทยากรจากเทศบาลนครแหลมฉบังมา 
บรรยายและฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวการอพยพหนีไฟ โดยให้บุคลากร ผู้รับบริการ แม่บ้าน และผู้รักษา 
ความปลอดภัยประจ าอาคารเข้าร่วมอบรม 

 

   
 
ภาพที่ 7  การซ้อมอพยพหนีไฟ 
 

  4.6  ติดตั้งพัดลม เพ่ือลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน 
และช่วงทีม่ีผู้ใช้บริการน้อย 



 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผ่านการประเมินที่ระดับคะแนน  
80 คะแนน ผ่านการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวประจ าปี 2560 และเข้ารับวุฒิบัตรจากสมาคม 
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  

 

 
  

ภาพที่ 8  รบัวุฒิบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 

 นอกจากนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สามารถลดการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 12 ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 78.20 หลังจากนั้นห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการ และศึกษาเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ 
หน่วยงานมีความพร้อมส าหรับรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวต่อไป ซึ่งจากการศึกษาเกณฑ์ 
การประเมินห้องสมุดสีเขียวกับเกณฑ์ส านักงานสีเขียว พบว่า แนวทางการด าเนินงานมีความใกล้เคียง 

 จากการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสีเขียวแล้ว ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของ 
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่หน่วยงานได้รับมากกว่านั้นก็คือ  
การบริหารจัดจัดการการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างจิตส านึกของทุกคน
ในองค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานและทรัพยากร 
ร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ 
เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย และเพ่ือพัฒนำระบบ 
กำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ข้อมูลของผญำได้จำกข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งออกเป็นจ ำนวน 8 หมวด ได้แก่ 1) ผญำค ำสอน 
2) ผญำปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ  
5) ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต และ  
8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำนในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผญำสำมำรถจัดกำรควำมรู้โดย 1) เก็บรวบรวมผญำเก่ำโบรำณไทยอีสำน-ลำว 2) จัดหมวดหมู่ 
ของผญำและแปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย 3) พัฒนำคลังดิจิทัลจัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน 4) เผยแพร่ 
ผญำบนเว็บไซต์คลังดิจิทัลทั่วโลก 
 กำรวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืนนี้ ช่วยให้ 
ทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเว็บไซต์เข้ำถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว  
และยิ่งไปกว่ำนั้นยังสำมำรถเข้ำใจถึงควำมหมำยของผญำได้ง่ำยขึ้นกว่ำเดิมด้วยมีกำรเพ่ิมบทแปล 
ส ำนวนภำษำจำกภำษำถ่ินไทยอีสำน เป็นภำษำอังกฤษ และภำษำลำวเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรจัดกำรควำมรู้, ภูมิปัญญำท้องถิ่น, ผญำ, ผะหยำ, คลังดิจิทัล, ควำมยั่งยืน 
 
Abstract 
 This research aimed to collect local wisdom to study content analysis.  
Categories Interpretation of the meaning of meaning. In order to develop a system  
of storage and retrieval, conservation must be sustainable and accessible 24 hours  
a day. There are 8 categories as follows: 1) Buddhist teachings 2) Puzzles 3) Buddhism  



 
 

4) A courteous interactions with young or married 5) Common courier 6) Section  
of various metaphors 7) Proverbs and 8. Ancient Lao-Thai Proverbs in the management 
of knowledge, local wisdom, knowledge, local wisdom, knowledge management 
knowledge. 1) Collection of ancient Thai ancient Thai-Laos. 2) Categorize and translate 
language easily. 3) Develop a sustainable digital archive. 4) Publish on digital library 
websites worldwide. 
 The research of Knowledge management of local wisdom into digital library 
for sustainability encourages everyone who uses information technology can access 
the local wisdom. And moreover, they can understand the meaning of the phrase 
easier than ever with the addition of the translations of idioms from the original  
Lao-Thai verses into Thai poems and English poem for the world wide understanding 
of contents. 
 
Keyword: 
 Knowledge management, local wisdom, Puzzles, Digital media,  
Digital library, Sustainability 
 
บทน า 
 ดินแดนภำคอีสำนประชำกรกลุ่มใหญ่มีวัฒนธรรมคล้ำยคลึงกับคนลำวในประเทศลำว  
ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีและประวัติศำสตร์บ่งชี้ว่ำ เมื่อกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 14 อำณำจักร 
ล้ำนช้ำงซึ่งเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมลำวได้สถำปนำขึ้นร่วมสมัยเดียวกับอำณำจักรอยุธยำของชำวสยำม 
ปฐมกษัตริย์ของอำณำจักรล้ำนช้ำงคือ เจ้ำฟ้ำงุ้ม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 คณะมิชชันำรีเยซูอิต 
ได้บันทึกเอกสำรเอำไว้ว่ำ อำณำจักรลำวล้ำนช้ำงมีกำรรวบรวมดินแดนเป็นแนวยำวไปตำมชำยฝั่ง 
แม่น้ ำโขงทั้งสองฟำกฝั่ง ดินแดนเหล่ำนี้มีควำมเป็นอิสระทำงวัฒนธรรมเพรำะห่ำงไกลวัฒนธรรม 
รำชส ำนัก ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ผู้คนอพยพจำกลำวเวียงจันทร์เป็นกลุ่มใหญ่เข้ำมำ 
ตั้งถิ่นฐำน และในสมัยของพระเจ้ำตำกสินมีกำรศึกระหว่ำงสยำมกับเวียงจันทน์ ท ำให้อ ำนำจ 
กำรปกครองสยำมขยำยไปยังหลวงพระบำงและจ ำปำสัก ท ำให้เกิดจุดเปลี่ยนวัฒนธรรมลำวร่วมกับ 
วัฒนธรรมสยำมมำกขึ้น และในสมัยกำรปกครองของเจ้ำอนุวงษ์ได้มีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
มีกำรอพยพผู้คนทั้งลำวไทยท ำให้เกิดกำรกระจำยวัฒนธรรมครั้งใหญ่ขึ้น และในสมัยรัชกำรที่ 5  
เกิดกำรรวมศูนย์อ ำนำจกำรปกครองไว้ที่รัฐสยำมแห่งเดียวจนก่อเกิดวัฒนธรรมลำวใหม่ไทยอีสำน 
ตรำบจนปัจจุบัน 
 ถึงแม้ว่ำชำวอีสำนและชำวลำวจะถูกแบ่งเขตแดนด้วยระบบกำรปกครองที่เด็ดขำด แต่ก็ 
ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกอย่ำงจะสิ้นสุดลงที่กำรปกครองเท่ำนั้น ยังสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณี  
ภำษำพูดและวรรณกรรมท้องถิ่นโบรำณที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญำค ำสอนในยุคเก่ำก่อน เช่น ผญำ 
เป็นต้น 
 นักวิชำกำรด้ำนวรรณกรรมชำวลำวอย่ำง ดร.บ่อแสงค ำ วงศ์ดำรำ ให้ค ำอธิบำยควำมหมำย 
ของค ำว่ำ “ผะหยำ” ว่ำ “...เว้ำทั่วไปผะหยำส่องแสงให้เห็น (ชี้ให้เห็น) เถิงสติปัญญำ ควำมสะเหลียว 



 
 

สะหลำด (ควำมเฉลียวฉลำด) ควำมว่องไว มีไหวพริบและวำทศิลป์อันคล่องแคล่ว ตลอดเถิงแนวคิด 
จิตใจ ควำมมุ่งหวัง ควำมมักควำมปรำรถนำ (ควำมรักควำมใคร่) เซิ่งเป็น (ซึ่งเป็น) “ควำมในใจ” 
อันเลิ๊กเซ้ิง (อันลึกซึ้ง) ของประซำซน ... อำจเว้ำได้ว่ำผะหยำลำวนี้กวม (ครอบคลุม) เอำขอบเขต 
และส่องแสง (ชี้ให้เห็น) กว้ำงขวำงที่สุด นับแต่บัญหำ (ปัญหำ) ในชีวิตสังคมอันกว้ำงขวำงและสับสน 
จนเถิง (จนถึง) บัญหำชีวิตจิตใจส่วนตัวอันเลิ๊กเซ้ิงละเอียดอ่อน โดยสะเพำะ (เฉพำะ) อย่ำงยิ่งแม่น 
บัญหำควำมฮัก (ควำมรัก) ระหว่ำงบ่ำวสำว (หนุ่มสำว) เซิ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่อันหนึ่งของค ำผะหยำลำว  
... อำจจัดแบ่งค ำผะหยำลำวทั้งหมดออกเป็นหลำยหมวดโดยอิงตำมเนื้อใน (สำระ) และหัวเรื่อง 
ส่องแสง คือ หมวดที่เว้ำเถิง (พูดถึง) ควำมฮัก หมวดที่เว้ำเถิงควำมสวยสดงดงำมของบ้ำนเกิดเมืองนอน  
และหมวดที่เว้ำเถิงกำรพัวพัน (ควำมสัมพันธ์) ในสังคม ...” 
 “... สว่นศิลปะในกำรแต่งค ำผะหยำนั้นท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร ได้ให้ค ำสังเกตว่ำลักษณะ 
ของกลอนผะหยำแม่น (คือ) 1) บ่มีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนเพรำะคิดเอำเองอย่ำงปัจจุบันแล้วเอำมำ 
เว้ำโจทย์ถำมและแก้กัน 2) มีทั้งกำพย์และกลอนประสมกันไป 3) บ้ำงก็มี 2 วรรค 3 วรรค หรือ  
4 วรรค แล้วแต่ผู้ใช้จะต้องกำร 4) ส่วนส ำคัญแม่นให้มีกำรสัมผัสกันวำงลงแม่นบ่อน (ถูกที่)  
และมีเสียงเอกโทเนืองกัน(ต่อเนื่องกัน) ...” 
 ผู้ที่สนใจเรื่อง “ค ำผะหยำ” อำจจะเคยพบว่ำมีต ำรำหลำยเล่มสะกดค ำ “ผะหยำ”  
เป็น “ผญำ” ด้วยเหตุผลที่ต้องกำรบ่งบอกให้ออกเสียง “ญ” เป็นเสียงนำสิกคือ “เสียงขึ้นจมูก” 
(Nasal sound) เหมือนค ำภำษำลำวซึ่งในค ำภำษำไทยไม่มี แม้ว่ำอันท่ีจริงนั้น “ญ” ในภำษำไทย  
ก็ต้องออกเสียงไม่ข้ึนจมูกเหมือน “ย” ส่วนสะกดว่ำ “ผะหยำ” นั้นเป็นต้นแบบที่เขียนใน ปึ้มลำวคือ 
หนังสือวรรณคดีลำวโดยกวีลำว นักปรำชญ์ใดต้องกำรสะกดอย่ำงใดก็แล้วแต่ผู้อ่ำนจะเลือกสรรกัน  
ในด้ำนของฉันทลักษณ์ของกลอนผะหยำนั้น หำกเป็นกลอนกลอนผะหยำมำตรฐำน 1 บท จะมี  
2 วรรค วรรคหนึ่งมี 8 พยำงค์ วำงจังหวะให้แต่ละวรรคมี 3 จังหวะ จังหวะแรกอยู่ที่พยำงค์ที่  
3 จังหวะที่ 2 อยู่ที่พยำงค์ท่ี 5 และจังหวะที่ 3 อยู่ท้ำยวรรค ตัวอย่ำงเช่น “ซังกันแล้ว เฮ็ด ดี กะว่ำซั่ว 
ฮักกันนั้น ตดปู้ดกะว่ำหอม” แต่ละวรรคอำจเติมข้ำงหน้ำได้อีก 2 พยำงค์ เพ่ือขยำยหรือเน้นเนื้อหำ 
และท ำให้กลอน ผะหยำอ่อนโยนลง ตัวอย่ำงเช่น “คนเฮำ ซังกันแล้ว เฮ็ดดีกะว่ำซั่ว บัดผู ฮักกันนั้น 
ตดปู้ดกะว่ำหอม” พยำงค์ 2 พยำงค์ที่เติมหน้ำวรรค ไม่บังคับให้เติมทุกวรรค บำงวรรคอำจไม่เติม 
และบำงวรรคอำจใช้เพียง 1 พยำงค์ หรืออำจใช้ถึง 2 พยำงค์ก็มี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อหำที่ผู้แต่งต้องกำร 
ตัวอย่ำงเช่น “ฮักกัน อยู่ฟำกฟ้ำ สุดขอบ เขำเขียวคืออยู่ ในเฮือนเดียว ฮ่วมเฮียง หอห้อง ซังกันแล้ว  
ตำเดียว บ่เหลียวล่ ำพอปำนมี แม่น้ ำกั้น เขำคั่น ลั่นบัง” พยำงค์เติมอำจยำวถึง 5 พยำงค์ก็มีดังตัวอย่ำง 
ที่ขีดเส้นใต้ “ยำมเม่ือ ซลธำร์น้ ำ ไหลนอง ท่วมท่ง มดบ่มีบ่อนซ้น ปลำกั้ง อะเห่ยหัว ยำมเมื่อ  
ซลธำร์แห้ง วังหนอง เขินขำด มดง่ำมมันกะเจำะ กะจอกเว้ำ หัวล่อ ต่อปลำ” ปรกติกลอนผะหยำ 
ไม่บังคับ “สัมผัสสระ” แต่อำจมี “สัมผัสใน” ระหว่ำงจังหวะในวรรคเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น “ญิงให้ 
เป็นยิงแท้ แนไปให้มันซื่อ ยิงให้ยิงแท้แท้ แนแล้ว จึงค่อยยิง” *** “แท้-แน” เป็น “สัมผัสใน”   
ในวรรคเดียวกัน และอำจมี “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรค และระหว่ำงบท ก็มี ตัวอย่ำงเช่น “ยำมเมื่อ 
เจ้ำหนุ่มน้อย ให้ค่อยฮ่ ำ เฮียนคุณบุญเฮำมี สิใหญ่สูง เพียงฟ้ำ ไปภำยหน้ำ สิหำเงิน ได้ง่ำย ไผผู  
ควำมฮู้ตื้น เงินเบี้ย บ่แก่นถง” *** “ คุณ-บุญ” เป็น “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรคในบทเดียวกัน  
“ฟ้ำ-หน้ำ” เป็น “สัมผัสนอก” ต่ำงบท (ส ำเร็จ ค ำโมง, สัมภำษณ์, 15 มกรำคม 2561) 



 
 

 จะเห็นได้ว่ำผญำมีควำมส ำคัญต่อชำติพันธุ์ไทยอีสำน-ลำว อย่ำงยิ่งสำมำรถเห็นได้จำก 
ส ำนวนค ำสอน เปรียบเทียบ อุปมำอุปมัยของผญำ รวมทั้งผญำยังมีมีโครงสร้ำงฉันทลักษณ์ 
ในกำรประพันธ์ที่มีรูปแบบเป็นสำกลอีกด้วย โดยจำกกำรสันนิษฐำนของปรำชญ์อีสำนได้กล่ำวว่ำ ผญำ 
น่ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 (ก่อน พ.ศ. 1900) ซ่ึงเกิดร่วมกับหมอล ำผีฟ้ำ (สนอง  
คลังพระศรี, 2541) ผญำจึงเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนวรรณกรรมมุขปำฐะ ที่ชำวบ้ำนสร้ำงขึ้นมำ 
เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เริ่มด้วยกำรลองผิดลองถูก 
ท ำจนเกิดควำมช ำนำญ ด้วยสติปัญญำของชำวบ้ำนเอง (นิคม ชมพูหลง, 2554) และส ำนักเลขำธิกำร  
สภำกำรศึกษำ (2552) ได้ก ำหนดขอบข่ำยภูมิปัญญำท้องถิ่น กลุ่มผญำไว้ 1 ใน 9 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ 
และวรรณกรรม โดยผู้คนที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผญำนั้นมักเป็นผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ตำมชนบท 
หรือ “ปรำชญ์ชำวบ้ำน” ที่เคยได้สัมผัสกับสภำพแวดล้อมที่ได้น ำค ำกลอนอีสำนหรือผญำมำใช้งำน 
เช่น หมอล ำ พระสงฆ์ พรำหมณ์สูตรขวัญ เป็นต้น 
 แต่เนื่องจำกว่ำในปัจจุบันกลุ่มของพระสงฆ์หรือปรำชญ์ชำวบ้ำนจ ำนวนน้อยเท่ำนั้น  
ที่สำมำรถจะพูดหรือกล่ำวค ำพุทธศำสนสุภำษิตและกล่ำวค ำผญำได้ถูกต้องในกำรสื่อสำร เพรำะว่ำ 
ส่วนใหญ่จะนิยมกำรแสดงธรรมแบบธรรมบรรยำย ไม่นิยมยกพุทธศำสนสุภำษิตข้ึนมำอ้ำงอิง  
หรือไมย่กค ำผญำมำประกอบเทศนำหรือบรรยำยนั้นเลย อีกส่วนหนึ่งก็มำจำกสื่อต่ำง ๆ ที่ได้น ำเสนอ 
รูปแบบที่ทันสมัยกว่ำ เร้ำใจกว่ำ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละครโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หนังสือวำรสำร 
นิตยสำรต่ำง ๆ ที่น ำเสนอมีรูปแบบสีสันกว่ำสำระเข้ำมำแทนที่ จึงท ำให้กำรเผยแผ่พุทธธรรมที่นิยมใช้ 
โวหำรแบบโบรำณ เริ่มหมดไปโดยปริยำย ดังจะเห็นได้ว่ำ ชำวอีสำนส่วนใหญ่ทั้งเยำวชนและผู้ใหญ่ 
ในปัจจุบันนี้ แทบจะกล่ำวค ำผญำไม่ได้เลยและแทบจะไม่ได้ใส่ใจในพุทธศำสนสุภำษิต ที่เป็น 
ค ำแนะน ำ ค ำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำเลยแม้แต่น้อย เพรำะเข้ำใจว่ำเป็นเรื่องที่ล้ำหลัง ล้ำสมัย 
และค ำผญำ ก็ไม่ควรน ำไปกล่ำว เพรำะมีลักษณะเป็นค ำค่อนข้ำงสองแง่สองง่ำมหรือหยำบโลน  
ส่วนพุทธศำสนำสุภำษิตก็เป็นค ำของพระสงฆ์ยิ่งไม่ควรน ำไปกล่ำว ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งพุทธศำสน 
สุภำษิตและผญำสุภำษิต จึงมีแต่วันเสื่อมลงทุกวัน เพรำะหำผู้พูด ผู้กล่ำวไม่ได้หรือไม่ต้องกำรจะกล่ำว 
จึงเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงเสียดำยอย่ำงมำกหำกภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำนี้จะหมดสิ้นไปจำกสังคมไทย- 
ลำว 
 จำกปัญหำและกระแสดังกล่ำวจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำควรมีกำรจัดกำร 
ควำมรู้อย่ำงเร่งด่วน ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ในที่นี้หมำยถึง กำรจัดกำรให้มีกำรค้นพบควำมรู้  
ควำมช ำนำญที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคน หำทำงน ำออกมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงให้ง่ำยต่อ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต้องมีกำรปรับปรุงควำมรู้ให้ทันสมัยเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
นั้นอยู่เสมอ (ประเวศ วะสี, 2548) 
 ในกำรจัดกำรควำมรู้นั้นจึงมีประโยชน์ในด้ำนฟื้นฟูควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม  
สกัดควำมรู้ผญำที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีแนวทำงในกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สร้ำงควำมรู้ใหม่ 
จำกประสบกำรณ์ของบุคคล กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และควำมรู้ยังได้ถูกจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันควำมรู้สูญหำย เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจ และพัฒนำขยำยควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
ได้อย่ำงทั่วถึง  
 ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงสนใจในกำรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
สู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม อนุรักษ์ ค้นคืนและเผยแพร่ผญำ 



 
 

ของชำวไทยในภำคอีสำนที่บรรพบุรุษได้ถ่ำยทอดเป็นมรดกมำยำวนำนนับเป็นปรัชญำของคนอีสำน 
ที่แผงด้วยพุทธธรรมที่เหล่อหลอม ขัดเกลำจิตใจและเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนทัศนะคติ ค่ำนิยม  
วิถชีีวิตของคนอีสำนให้ยั่งยืน คงอยู่ไม่สูญสลำยไปกับกำลเวลำหรือภัยธรรมชำติในรูปของคลังข้อมูล 
ดิจิทัล ท ำให้คนรุ่นหลังสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่และตระหนัก 
ในคุณค่ำของมรดกดังกล่ำว และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมตลอด 24 ชัว่โมง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ 
 2.  เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำย 
เข้ำใจง่ำย 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่ 
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสืบค้น รวบรวม วิเครำะห์จัดหมวดหมู่ แปลควำมผญำ 
และพัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผญำทีว่รรณกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ปัจจุบันเริ่มสูญหำยไปจำก 
ท้องถิ่นในภำคอีสำนแล้ว  
 ขั้นตอนที่ 1  กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary study) เพ่ือส ำรวจและเก็บรวบรวม 
ข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกแหล่งข้อมูลเอกสำรปฐมภูมิ (Primary sources) ได้แก่ บทสวด  
ค ำสอน นิทำนพ้ืนบ้ำน กลอนล ำ และเอกสำรทุติยภูมิ (Secondary Source) หนังสือผญำจำก 
กรมศิลปำกร สำธำรณะรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
 ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกมำเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง 
โดยเลือกจำกกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รู้ ซึ่งเป็นนักวิชำกำรและปรำชญ์ชำวบ้ำนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงกำรศึกษำ 
ด้ำนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จ ำนวน  
6 คน ได้แก ่1) ศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำกวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร  
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (วิชำเอกดนตรี) มหำวิทยำลัยแห่งอัลเบอร์ตำ 
แคนำดำ (วิชำเอกกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนวิชำศิลปะปฏิบัติ) และศูนย์ภำษำ RELC สิงคโปร์ (วิชำเอก 
กำรสอนภำษำอังกฤษ) 2) นำยชอบ ดีสวนโคก เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนประวัติศำสตร์ภำคอีสำน อำจำรย์ 
ประจ ำหลักสูตรหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 3) นำยประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญำไทย ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย เป็นประธำนศอส.ประจ ำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประธำนศูนย์กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำไทยภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 4) นำยบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำนอิสระ ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 5) ผู้รู้จำกสำธำรณะรัฐ 
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ดร.บ่อแสงค ำ วงศ์ดำรำ และท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร  



 
 

 ขั้นตอนที่ 3  เก็บรวบรวมข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นได้ จ ำนวน 520 รำยกำร น ำมำ 
วิเครำะห์เนื้อหำ คัดแยกจัดหมวดหมู่ได้ 8 หมวดหมู่ (หอสมุดแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ นครพนม, กรมศิลปำกร http://www.finearts.go.th/ 
nakhonphanomlibrary/parameters/km/item/ ผญำสุภำษิตค ำคม) 
 
ตำรำงที่ 1  กำรจ ำแนกหมวดหมู่ผะยำ 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ จ านวน 
1 ผญำค ำสอน 150 
2 ผญำปริศนำ 26 
3 ผญำภำษิตสะกิดใจ     25 
4 ผญำเกีย้วพำรำสีทั่วไป 128 
5 ผญำเกีย้วพำรำสีโตต้อบหนุ่มสำว 8 
6 หมวดภำษติค ำเปรียบเปรยตำ่ง ๆ 9 
7 
8 

ผญำปญัหำภำษติ 
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน 

30 
144 

 รำยกำร 520 

 
 ขั้นตอนที่ 4  ทีมวิจัยได้น ำผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ง 8 หมวด วิเครำะห์ สังเครำะห์  
สกัดถอดควำมแปลเป็นภำษำลำว แปลเป็นภำพย์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้สื่อควำมหมำย 
ได้เข้ำใจง่ำยขึ้น และได้น ำข้อมูลที่ได้ให้ผู้รู้ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำ 
 ขั้นตอนที่ 5  กำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดเก็บและค้นคืนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  5.1  ศึกษำโปรแกรม Timeline (https://timeline.knightlab.com/) ซึ่งเป็น 
โปรแกรมท่ีสำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใช้งำน 
  5.2  ศึกษำและค้นหำตัวอักษร เพ่ือให้กำรน ำเสนอน่ำสนใจและเพ่ิมอรรถรส 
ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำวน์โหลดฟอนต์ที่มีลักษณะคล้ำยภำษำของสปป.ลำว มำออกแบบ 
เนื้อหำ คือ ฟอนต์ไทยอำร์ทีอี คอนทรำสต์ rtE CONTRAST  จำก https://www.f0nt.com/ 
release/rte-contrast/comment-page-1/ 
  5.3  ดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตกแต่งภำพด้วยโปรแกรม PhotoScape 
  5.4  กำรออกแบบเนื้อหำและภำพประกอบ 
   5.4.1  ภำพประกอบเนื้อหำ ด้วยผญำเป็นวรรณกรรมพ้ืนถิ่นโบรำณใช้ส ำนวนที่ 
เข้ำใจยำกและลึกซ้ึง ผู้วิจัยจึงใช้ภำพมำเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ โดยผู้วิจัย 
ดำวน์โหลดภำพจำกคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th มำใช้ประกอบเนื้อหำ 
   5.4.2  น ำภำพประกอบเนื้อหำมำตกแต่งด้วยโปรแกรม PhotoScape และเพ่ิม 
ข้อควำมผญำส ำนวนภำษำไทยอีสำนและส ำนวนภำษำไทยกลำงลงในภำพพร้อมตกแต่งให้สวยงำม 
  5.5  น ำเข้ำข้อมูลเนื้อหำผญำส ำนวนภำษำสปป.ลำว ส ำนวนภำษำไทยอีสำน-ไทยกลำง 
ภำษำอังกฤษและลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



 
 

  5.6  ทดสอบระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลและกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล KKUL Digital PAYA 
  5.7  น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข 
  5.8  ประชำสัมพันธ์และน ำออกเผยแพร่ 
 ขั้นตอนที่ 6  สรุปผลกำรวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 7  น ำเสนอผลกำรวิจัยแบบพรรณนำวิเครำะห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อ 
ควำมยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำ 
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พบว่ำ 
 1.  การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) จำกกำรลงพ้ืนที่ศึกษำรวบรวม 
ข้อมูลผญำโดยมีศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมงเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงภูมิปัญญำผญำจำกกรมศิลป์  
สปป.ลำว พบว่ำ ผญำได้ถูกรวบรวมไว้เป็นลำยลักษณ์จำกกรมศิลปกรของ สปป.ลำว โดยเอกสำร 
ที่บันทึกบทผญำไว้นี้เป็นเอกสำรที่ส ำคัญต่อกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำวอย่ำงยิ่งเพรำะผญำมีควำมเชื่อม 
โดยของมรดกภูมิปัญญำร่วมกันกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำว  
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ข้อมูล 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้จำกศำสตรำจำรย์ส ำเร็จ ค ำโมง เป็นผญำเก่ำแก่ของ สปป. ลำว ที่ท่ำน 
ได้ท ำกำรรวบรวมและศึกษำมำจำกกรมศิลป์ลำว สำมำรถเขียนเป็นพีระมิดกำรแสดงล ำดับขั้น 
ของควำมรู้ ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญน ำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559) ดังนี้ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2  พีระมิดกำรแสดงล ำดับขั้นของควำมรู้ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญน ำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559) 
 

 3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) จำกกำรศึกษำ 
เนื้อหำผญำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซึ้งและแยบยนใช้ส ำนวนอีสำน 
เป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลำว ซึ่งบำงส ำนวนที่ปรำกฏ 
ในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำยให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้ 
ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ 1) เป็นส ำนวนที่เก่ำแก่โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำว 
ใช้กันในอดีตเมื่อค ำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันจึงสูญหำยไป และ 2) ต้องกำรใช้เกิด 
ค ำคล้องจองในตอนกล่ำวผญำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้ค ำนึงถึงควำมหมำยของค ำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำ 
ผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 2  กำรจ ำแนกหมวดหมู่ผะยำ 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ จ านวน 
1 ผญำค ำสอน 150 
2 ผญำปริศนำ 26 
3 ผญำภำษิตสะกิดใจ     25 
4 ผญำเกี้ยวพำรำสีทัว่ไป 128 
5 ผญำเกี้ยวพำรำสโีต้ตอบหนุ่มสำว 8 
6 หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยตำ่ง ๆ 9 
7 
8 

ผญำปัญหำภำษิต 
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน 

30 
144 

 รำยกำร 520 

  
 1.  ผญำค ำสอน พบ จ ำนวน 150 ค ำ ผญำค ำสอนนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่ง สอนกำรด ำรง 
วิถีชีวิต “อย่ำได้เสียแฮงได้ เป็นฅน น ำเพ่ิน คนให้คนแท้แท้ เหนียวตึ้ง จั่งแม่นฅน”หำกเกิดมำเป็น 

ควำมรู้ 
Knowledge 

 

สำรสนเทศ 
Information 

ข้อมูล 
Data 

ได้หมวดหมู่ผญำจ ำนวน 8 หมวดหมู่1. ผญำค ำสอน 2. ผญำ
ปริศนำ 3. ผญำภำษิตสะกิดใจ 4. ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบ    
หนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5. ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6. หมวดภำษิต
ค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7. ผญำปัญหำภำษิต  8. ผญำภำษิตโบรำณ
อีสำน , กำรแปลควำมและอธิบำยขยำยควำมให้เข้ำใจง่ำยขึ้น 

ข้อมูลบทผญำจ ำนวน 520 บท  
น ำมำจัดหมวดหมู ่

บทผญำ จำกหนังสือ บทสวด หมอล ำ  
มุขปำฐะชำวบ้ำนและกลุ่มผู้รู้ 



 
 

คนแล้วอย่ำเป็นคนเกียจคร้ำนให้หมั่นท ำมำหำกิน “ตกกะเทินว่ำได้เอำบ้วงห้ำง สิบ่วำงมือง่ำย  
ตกกะเทินว่ำได้ไปคล้องซ้ำง สิจับให้ ได้ขี่มำ” โดยเฉพำะหำกเป็นผู้ชำยควรที่จะแสดงตนให้เป็น 
สุภำพบุรุษและเข้มแข็ง “ซำติที่เป็นซำยนี้ อย่ำเป็นทรำย แกมหินแฮ่ ทรำยกะทรำยแท้แท้ ตมนั้น  
อย่ำให้มี” รวมทั้งสอนให้สำมัคคีปองดองกัน “ให้ถืกกันคือแหกับข้อง ยำมหำปลำ จำกันคล่อง  
ทำงแหผัดมุดน้ ำ ทำงข้อง ผัดล่องคอย” ให้ละเว้นกำรยุยงให้คนอื่นบำดหมำงกัน “อย่ำซุมำล้อแล้  
แหย่ฮังแตน มันสิไล่ อย่ำได้เอำไม้แส้ มำล้อ แหย่แตน” และยิ่งส ำคัญไปกว่ำนั้นเรื่องนี้ถือว่ำชำวอีสำน 
ยกให้เป็นขนบเลยก็ว่ำได้คือกำรรู้คุณรู้บุญผู้มีพระคุณ “คันได้กินต่อนซิ้น อย่ำลืมแห่ง คุณหมำโจรบ่มำ 
ซอนลัก กะย้อนหมำ มันเฝ้ำ” 
 2.  ผญำปริศนำ พบ จ ำนวน 26 ค ำ ผญำปริศนำนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่งบทอัศจรรย์มีเนื้อหำ 
ในเชิญเปรียบเทียบเป็นปริศนำให้ผู้อ่ำนได้ขบคิดและตีควำมด้วยควำมสำมำรถของตนเอง “อัศจรรย์ 
ใจกุ้ง หลังงองอ เหยียดบ่ซื่อ แนวมันเป็นจั่งซั้น เหยียดได้ แม่นบ่คือ” นอกจำกผญำปริศนำที่มีเนื้อหำ 
ทำงโลกแล้วก็ยังมีผญำที่มีเนื้อหำทำงธรรมด้วย “อยำกกินข้ำว ให้ปลูกใส่ พลำญหิน อยำกมีศีล  
ให้ฆ่ำพ่อ ตีแม่ อยำกมีคนมำแว่ ให้ฆ่ำ หมู่เดียวกัน อยำกมีศรีมีวรรณ ให้นอนดิน เกลือกขี้ฝุ่น ฯลฯ” 
 3.  ผญำภำษิตสะกิดใจ พบ จ ำนวน 25 ค ำ ผญำภำษิตสะกิจใจนี้มีลักษณะเนื้อหำ 
มุ่งสะท้อนถึงกำรกระท ำของตนเองให้รู้จักมีสติปัญญำท ำในสิ่งที่ถูกต้องและให้ระมัดระวังตัว 
ในกำรกระท ำของตนเอง “นกบ่คิดฮอบด้ำน มักถืกข่ำย ตังบำน กวำงฟำนเมำมัวหลง มักตำย น ำแฮ้ว  
แมงวันตำยไปย้อน มธุวำ หวำนยิ่ง คนมักตำยเพรำะย่อง ยอเรื่อย บ่ระวัง” 
 4.  ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ พบ จ ำนวน 8 ผญำเกี้ยวพำรำสี 
โต้ตอบหนุ่มสำวนี้มีเนื้อหำลักษณะมุ่งกำรใช้ค ำกลอนผญำเกี้ยวพำรำสีกันระหว่ำงหนุ่มสำว ในอดีต 
กำรเก้ียวพำรำสีด้วยบทผญำเช่นนี้มักมีขึ้นในกิจกรรมลงขวง (ข่วง = สนำม) นี้มักอยู่ตำมชนบท 
โดยฝ่ำยหญิงจะนั่งเข็ญฝ่ำยอยู่กลำงลำนบ้ำน ส่วนฝ่ำยชำยก็จะมำนั่งเป่ำแคนข้ำงฝ่ำยหญิงแล้ว 
ท ำกำรเจรจำกันด้วยบทผญำตอบโต้กันไปมำหำกฝำยชำยสำมำรถคิดบทกลอนผญำได้อย่ำงเชียบคม 
และมัดใจสำวให้อยู่มัดได้ก็จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นคนรักของสำวที่คนนั้นทันที “(หญิง) เดิ๊กกะเดิ๊ก 
มำแล้ว ดื่นกะดื่นมำแล้ว เจ้ำหัวตื่น ตีกลองยำม มีแต่สองเฮำเว้ำ น ำกัน อยู่น่ ำน่ ำ น้องน่ ำขึ้น ผะอวน 
อ้ำย ผัดกะน่ ำล (ชำย) เดิ๊กกะเดิ๊กมำแล้ว หมอกกลั้วท่ง เป็นฮูปหมู หมอกกลั้วภูกลั้วผำ เป็นฮูป โตม้ำ  
หมอกกลั้วฟ้ำ เป็นฮูป อินทร์แปลง” 
 5.  ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป พบ จ ำนวน 128 ค ำ ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไปนี้ มีเนื้อหำเกี้ยว 
พำรำสีระหว่ำงฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิงเป็นกำรพูดผญำของฝ่ำยชำยที่พ่ ำเพ้อถึงหญิงที่เป็นที่รัก  
“คันน้องคิดฮอดอ้ำย แกงหอย ให้มันเปื่อย แกงปลำให้เปื่อยก้ำง แกงซ้ำง ให้เปื่อยงำ” และอำจจะมี 
บทเก้ียวฝ่ำยหญิงอยู่บ้ำงบำงบท “ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวไฮ่ ผืนหนำ ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวนำ  
ผืนกว้ำง ยังค่อยสวยลวยข้ำว ฮวงยำว เม็ดถี่ ยังค่อยสุก เฮ่ือเข้ม เหลืองกุ้ม ทั่วท่งนำ บ่นอ”  
ส่วนฝ่ำยหญิงนั้นก็จะพูดผญำสะท้อนใจผู้ชำยว่ำรักน้องจริงหรือไม่หรือแค่ว่ำพ่ีชำยมำหลอกลวง  
“คันบ่คำหนำมบุ่น น้องสิมอบ ตัวถวย คันบ่คำหนำมหวำย น้องสิมอบ ตัวให้ คันบ่คำฮีตบอกไว้  
ตนน้อง สิแล่นน ำ” 
 6.  หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ พบ จ ำนวน 9 ค ำ ผญำภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง  
มีลักษณะเนื้อหำมุ่งเปรียบเปรย เปรียบเทียบ อุปมำ อุปมัย อย่ำงลึกซึ้ง “กะบวยบ่มีด้ำม สิเอำหยัง  
พำค้ำงแอ่ง เขำสิเอิ้นว่ำกะโปะหมำกพร้ำวบ่มีเอ้ินว่ำกะบวย” 



 
 

 7.  ผญำปัญหำภำษิต พบ จ ำนวน 30 ค ำ ผญำปัญหำภำษิต มีลักษณะเนื้อหำมุ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกใจของตนเอง ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเองและคนอ่ืน  
“กินแกงให้ซอมดูก้ำง คำคอ สิจิ้มยำก ดูกมันไปอยู่ค้ำง กลืนน้ ำ ซ้ ำบ่ลง” “ยำมเมื่อเป็นมันอ้อน  
ไผกะซอน เสียมใส่ ยำมเป็นมันอีโม้ ไผกะหิ้ว กะต่ำกำย” 
 8.  ผญำภำษิตโบรำณอีสำน พบ จ ำนวน 144 ค ำ ผญำภำษิตโบรำณอีสำนนี้ เป็นส ำนวน 
ค ำสอนที่แฝงด้วยคติธรรม และกำรด ำรงชีวิต เช่น ควำมยุ่งยำก “เฮ็ดไฮ่บ่มีขวำน” ควำมสุข “มีเงิน 
ค ำเต็มถงเต็มไถ่” สิ่งที่ไม่น่ำนับถือ “คนตำบอดขำยต ำรำ โหรำตำยอึดข้ำว” ค ำพังเพย “หมกปลำแดก 
มีครู จี่ปูมีวำด” 
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement)  
เนื้อสำระของผญำไทย-ลำวทั้งหมดนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อควำมเป็นชำติพันธุ์ไทย-ลำวอย่ำงหนำแน่น 
ไม่เคยเสื่อมคลำย แต่ด้วยภำษำของผญำเป็นส ำนวนภำษำถิ่นไทยอีสำน-ลำว จึงท ำให้คนภำคอ่ืน ๆ  
อำจไม่เข้ำใจภำษำประจ ำถิ่นไทยอีสำน-ลำวเท่ำใดนัก ท ำให้คนที่ต่ำงชำติพันธุ์นอกจำกไทย-ลำว  
หยั่งลึกไม่ถึงแก่นแท้ถึงควำมหมำยอันแยบยน และชำญฉลำดของบรรพบุรุษของคนอีสำนที่ได้ท ำกำร 
สร้ำงสรรค์ศิลปะทำงด้ำนภำษำ ถือว่ำเป็นศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ จึงท ำให้ผู้วิจัยได้ท ำกำรแปลวรรณกรรม 
ผญำ เป็นค ำกลอนของไทยโดยยังคงควำมหมำยและเนื้อหำสำระเดิม ต่ำงกันเพียงส ำนวนจำก 
ไทยอีสำน-ลำว เป็นภำษำไทยภำคกลำง ภำษำอังกฤษและภำษำจีนเท่ำนั้น เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ 
ให้กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขงให้เข้ำใจควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ไทยอีสำน-ลำว ให้มำกท่ีสุด 
 
ตำรำงที่ 3  ผะยำและกำรแปลควำมจ ำแนกเป็นภำษำลำว ไทยอีสำน ไทยกลำงและภำษำอังกฤษ   
 

ส านวนภาษา ผญา 
ลำว ຊາດທ ີ່ ເປັນຕົນໃຫ້ ທ ານຽມ ຄືນົກເຈົີ່ າ  

ບາດຫີ່າບິນ ຜັນຜ້າຍ ຈິີ່ ງຂາວແຈ້ງ ດັີ່ ງນົກຍາງ 
ไทยอีสำน ซำติที่เป็นฅนให้ ธรรมเนียม คือนกเจ่ำ 

บำดห่ำบิน ผันผ้ำย จึงขำวแจ้ง ดั่งนกยำง 
ไทยกลำง ถึงเป็นคน ให้ท ำตน เยี่ยงนกยำง ยำมเกำะพรำง ตนไว ้ใต้เทำขน  

จะเห็นปีก แจ้งขำว ครำวบินบน เกิดเป็นคน รู้จักเล่ียง เยี่ยงนกยำง 
อังกฤษ Ready for safety like herons When landed hide beneath gray wings Keep humble  

invisibly Seen white wings just when flying 
 
 5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) กำรจะท ำให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน  
อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำรพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นก็เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในด้ำนกำรศึกษำและกำรรวบรวมจัดเก็บภูมิปัญญำไทย  
ส ำนักหอสมุดมุ่งสร้ำงเครือข่ำยในทุกแขนงวิชำกำรเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยที่ยั่งยืน โดยเฉพำะข้อที่ 4  
เพ่ือมุ่งพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  
และข้อที่ 11 ส่งเสริมให้มีกำรรวบรวมอนุรักษ์จัดเก็บทรัพยำกรในท้องถิ่นในคงอยู่อย่ำงยั่งยืน  
โดยผลที่ได้จำกกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืนค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถด ำรงอยู่ 
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีลักษณะดังนี้  



 
 

  5.1  คลังข้อมูลผญาไทย-ลาว 
   5.1.1  ผังคลังข้อมูลผญำไทย-ลำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3  ผังคลังข้อมูลผะหยำไทย-ลำว 
 
  5.2  โปรแกรม Timeline 
 5.2.1  ระบบกำรบริหำรจัดกำรเบื้องหลัง (Backend) ของโปรแกรม Timeline 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY4-
3A0azCWYobhGs/edit#gid=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4  ระบบจัดเก็บข้อมูลผะหยำ 
 
 5.2.2  คลังข้อมูลผญำไทย-ลำว ttps://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/ 
latest/embed/index.html?source=1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY4- 
3A0azCWYobhGs&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 6  เนื้อหำผะหยำไทย-ลำวบนเว็บไซต์ 

 
 6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่เป็น 
ควำมรู้ชัดแจ้งและได้บันทึกไว้เป็นเอกสำรที่ผ่ำนกำรประมวลและกำรกลั่นกรองควำมรู้แล้วนั้น 
จะถูกน ำมำอัฟโหลดขึ้นบนเว็บไซต์เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล มีลักษณะดังนี้ 
 7.  การเรียนรู้ (Learning) ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้น ำมำเผยแพร่สู่คลังดิจิทัล 
เป็นที่สมบูรณ์แล้วก็จะท ำให้ผู้ที่สนใจศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถดูผญำผ่ำนเว็บไซต์ที่ใดก็ได้ 
ทั่วโลก โดยแสดงเป็นวงจรได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 7  กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน (ฝ่ำยวิชำกำร  
            แผนกกำรจัดกำรควำมรู้. 2556) 
 
 อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำเนื้อหำผะหยำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซ้ึง 
และแยบยนใช้ส ำนวนอีสำนเป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยลำว ซึ่งบำงส ำนวนที่ปรำกฏในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำย 

ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินผญำ 

เผยแพร่ผญำบนเว็บไซต์
คลังดิจิทัลทั่วโลก 

เก็บรวบรวมผญำเก่ำ
โบรำณไทยอีสำน-ลำว 

จัดหมวดหมู่ของผญำและ
แปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย พัฒนำคลังดิจิทัล

จัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน 

การจัดการความรู้ 



 
 

ให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสัญนิฐำนว่ำ 1) เป็นส ำนวนที่เก่ำแก่ 
โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำวใช้กันในอดีตเมื่อค ำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันจึงสูญหำยไป  
และ 2) ต้องกำรใช้เกิดค ำคล้องจองในตอนกล่ำวผะหยำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้ค ำนึงถึงควำมหมำยของ 
ค ำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ได้ 1) ผญำค ำสอน 2) ผญำ 
ปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5) ผญำเกี้ยวพำ 
รำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตค ำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต 8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำน  
ซึ่งสอดคล้องกับเยำวลักษณ์ แสงจันทร์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2560) ที่ศึกษำวิจัย เรื่อง ผญำภำษิต  
ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมสกลนครที่กล่ำวว่ำ ผญำภำษิตเป็นส ำนวนภำษำท้องถิ่นที่ปรำชญ์ชำวอีสำน 
ได้สร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นค ำสอนอบรมลูกหลำน ขัดเกลำจิตใจให้มีแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตน 
ให้ถูกต้องและเป็นคนดี เนื้อหำของผญำภำษิตจึงแฝงด้วยแง่คิดท่ีมีสำระเชิงคติธรรมค ำสอน 
มีควำมสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชำวอีสำนโดยทั่วไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
  1.1  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำศึกษำค้นคว้ำและน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและยั่งยืน  
  1.2  ผู้ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศสำมำรถน ำไปเป็นต้นแบบ 
ในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอ่ืน ๆ ได้ 
  1.3  ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถใช้บทควำมนี้เป็นแนวทำง 
ในกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้ 
 1.4  หน่วยงำนของสถำนศึกษำสำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ 
หลักสูตรท้องถิ่นสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำได้ 
 1.5  ผู้สนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผญำสำมำรถออกแบบระบบกำรจัดเก็บ  
ค้นคืนและเผยแพร่ให้สอดคล้องเหมำะสมกับข้อมูลและพฤติกรรมกำรใช้ของผู้ใช้ 
 2.  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1  ควรมีกำรวิจัยด้วยวิธีกำรสกัดคัดแยกบทผญำจำกวรรณกรรมท้องถิ่นอีสำน 
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น วรรณกรรมผำแดง นำงไอ่ วรรณกรรมขูลู นำงอ้ัว เป็นต้น 
  2.2  ควรศึกษำและพัฒนำผญำด้วยสื่อเอนิเมชั่นในรูปแบบต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ  
  2.3 พั ฒนำระบบจัดเก็บท่ีค้นคืนให้มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ทั้งแบบ  
Browse Search และ Search by word และมีระบบกำรจัดเก็บสถิติกำรเข้ำถึงและดำวน์โหลด 
เอกสำร มีหน้ำจอ User Friendly Interface สำมำรถ show Share แบ่งปันบนโชเชี่ยวได้อย่ำง 
สะดวกรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้ 
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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย 
ระยะสั้น ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวจิัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ซึ่งผู้เขียนได้รับทุนและได้ 
เดินทำงไปท ำวิจัยในเรื่อง กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน 
ประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university libraries a  
comparative study of selected university libraries in Thailand and India) โดยน ำเสนอ 
ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทย                  
ไปต่ำงประเทศ 2) กิจกรรมกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
3) บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/ ตัวบุคคล                               
ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย                     
3) ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่ไปเยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำวิจัยที่มีต่อ             
ผู้ได้รับทุน 4) ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 5) กำรสนับสนุนจำก ICSSR 6) แผนงำน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 7) ปัญหำอุปสรรคที่พบจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย และ  
8) ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรท ำวิจัยระยะสั้น, ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย, กำรแลกเปลี่ยน
นักวิจัยไทย-อินเดีย, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.), สภำวิจัยทำงสังคมศำสตร์แห่ง
อินเดีย (ICSSR) 
 
Abstact 
 The propose of this article were to sharing the knowledge and experience  
of short-term researching under the framework exchange scholarship of ICSSR-NRCT  



bilateral program from the National Research Council of Thailand (NRCT) in  
collaboration with Indian Council of Social Science Research (ICSSR). The research  
project name was “Managing subject librarian service in university libraries : a  
comparative study of selected university libraries in Thailand and India”. This article  
provides information in many various aspects such as 1) procedures for applying and  
get a for short-term scholarships 2) research plan and action plan in India 3) research  
environments comparative with Thailand and India 3) expertise and cooperation of  
Indian researchers 4) research result 5) action plan after complete research work 
6) Problems of research and 8) recommendations. 
 
Keyword: 
 Short-term researching, Social Science Collaboration, National Research  
Council of Thailand (NRCT), Indian Council of Social Science Research (ICSSR), 
Framework exchange of scholarship, ICSSR-NRCT Bilateral Program 
 
บทน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นหน่วยรำชกำร มีหน้ำที่หลักที่ส ำคัญ 
ประกำรหนึ่งคือด ำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติในฐำนะหน่วยงำนประสำนงำนกลำงของชำติด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศจึงได้ริเริ่มโครงกำร 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศข้ึน โดยได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of  
Understanding, MOU) ร่วมกับสถำบันสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (The Chinese  
Academy of Social Sciences, CASS) เมื่อปี พ.ศ. 2545 และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐ 
อินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2549  
ณ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรวิจัยของไทยให้ได้รับกำรเสริมสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพทำงกำรวิจัยให้มีควำมเชี่ยวชำญสำมำรถมำกยิ่งขึ้นไปในสำขำสังคมศำสตร์                 
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยกระดับกำรวิจัยและกำรพัฒนำของไทยให้ก้ำวหน้ำหน้ำมำกยิ่งขึ้น โดยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและหน่วยงำนต่ำงประเทศจะร่วมกันสนับสนุนงบประมำณส ำหรับ 
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยต่ำงประเทศมำไทย และนักวิจัยไทยไปต่ำงประเทศ (ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, 2560) 
 จำกข้อตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงได้ด ำเนินกำร 
ประกำศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักวิจัยจำกประเทศไทยที่สนใจเดินทำงไปท ำวิจัยระยะสั้นภำยใต้ 
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (National Research Council  
of Thailand, NRCT) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social  
Science Research (ICSSR) โดยเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรให้ทุนแก่นักวิจัยไทยในสำขำสังคมศำสตร์ 
ไปท ำวิจัยระยะสั้นในสำธำรณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำ ตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของ             
กำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำได้มีนักวิจัยชำวไทยจ ำนวน 36 คน เดินทำงไปท ำวิจัยในอินเดีย                    



และนักวิจัยชำวอินเดีย จ ำนวน 35 คน เดินทำงมำประเทศไทย (ส ำหรับสำขำบรรณำรักษศำสตร์              
และสำรสนเทศศำสตร์ ผู้เขียนเป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนนี้จำก
ประเทศไทยให้เดินทำงไปท ำวิจัยในประเทศอินเดีย) และเพ่ือเป็นเพ่ิมควำมสัมพันธ์และส่งเสริม             
ควำมร่วมมือในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทยและอินเดียผ่ำนกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่          
กำรสัมมนำร่วมกันและกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัย (NRCT-ICSSR Exchange of Scholarships, 2017) 
 ลักษณะของทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทย-อินเดีย ได้มีกำรก ำหนดกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยของ 
ทั้งสองประเทศจ ำนวนไม่เกิน 6 ทุน/ ปี และมีระยะเวลำไม่เกิน 20 วัน ต่อกำรเดินทำงไปท ำวิจัย  
ส ำหรับกำรประกำศรับสมัครทุนจะด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม–กรกฎำคมของทุกปี                    
และกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ได้ก ำหนดให้อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน–มกรำคมของทุกปี โดยผู้วิจัย                 
ที่ได้รับทุนวิจัยจะต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย ส ำหรับ
รำยละเอียดของกำรประกำศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำรดังกล่ำวดูรำยละเอียดได้ที่ 
goo.gl/fq7QTz และกำรรับสมัครนักวิจัยอินเดียเพ่ือเดินทำงแลกเปลี่ยนมำท ำวิจัยในประเทศไทย                
ดูได้รำยละเอียดได้ที่ https://icssr.org หรือ https://scholarship-positions.com/icssr-nrct-
bilateral-research-scholarship-programme-indian-scholars-thailand/2018/07/19/  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร         
ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย  
 2.  เพ่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และ 
สำรสนเทศศำสตร์ สนใจและเข้ำร่วมในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้ 
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชำชีพ และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป 
 ขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่างประเทศ 
 จำกกำรที่ผู้เขียนในฐำนะบรรณำรักษ์ไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัย 
ระยะสั้นภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวจิัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ในปีงบประมำณ 2560  
ดูรำยละเอียดกำรประกำศรับสมัครทุนวิจัยได้ที่ goo.gl/J1B1GH และได้เดินทำงไปท ำวิจัยในเรื่อง  
“กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย  
(Managing subject librarian service in university libraries : a comparative study of  
selected university libraries in Thailand and India)” ท ำให้ผู้เขียนได้รับควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จำกกำรท ำวิจัยระยะสั้นตำมโครงกำรดังกล่ำว ผู้เขียนจึงขอน ำเสนอ 
กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำง 
ไทย-อินเดีย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ ตลอดจน 
ส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สนใจ 



และเข้ำร่วมในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวิชำชีพและเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป ส ำหรับขั้นตอนและ 
กระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่ำงประเทศ มีดังนี้ 
 1.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติประกำศรับสมัครทุน 
 ผู้สมัครรับทุนจะต้องด ำเนินกำรศึกษำใบประกำศทุนแลกเปลี่ยน ส ำหรับกำรประกำศ                
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำร “ทุนแลกเปลี่ยน นักวิจัยตำมโครงกำรควำมร่วมมือ                 
ทำงวิชำกำรทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย ประจ ำปี 2560” ดูรำยละเอียดได้ที่  
goo.gl/J1B1GH และประกำศรับสมัคร ฯ ประจ ำปี 2561 ดูรำยละเอียดได้ที่ goo.gl/fq7QTz    
พร้อมดำวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลทุนได้ที่ www.nrct.go.th 
 2.  นักวิจัยไทยยื่นข้อเสนอโครงกำรและเอกสำรสมัครทุนมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
วิจัยแห่งชำติ โดยกำรส่งใบสมัครขอรับทุน พร้อมแบบหนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ และน ำส่ง 
เอกสำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่เก่ียวข้อง พร้อมแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรวิจัย ไปยัง 
ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
 3.  น ำเข้ำคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำทำงวิชำกำร กรณีข้อเสนอโครงกำรวิจัย   
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน ผู้สมัครจะได้รับกำรติดต่อให้ไปเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 4.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ แจ้งผลกำรคัดเลือกให้กับผู้สมัคร หน่วยงำน 
ต้นสังกัดของผู้สมัคร รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงประเทศให้รับทรำบถึงผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุน  
 5.  จัดท ำแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยที่จะเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
ส ำหรับแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยของผู้เขียนที่ได้เดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย  
ผู้วิจัยเริ่มด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย ระหว่ำงวันที่ 1-18 ธันวำคม 2560  
โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  5.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในเดลี ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่  
1-12 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) Indira Gandhi National  
Open University, Library 2) University of Delhi, Library. 3) Indian Institute of  
Technology, Library. 4) Delhi Technological University, Library Jawaharlal Nehru  
University (JNU), Library. 5) Dr. B.R Ambedkar Central Library และ 6) Jamia Hamdard  
(Deemed University), Library  
  5.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในบังกะลอร์ ด ำเนินกำรระหว่ำง 
วันที่ 13-18 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) Bangalore  
University, Library. 2) Indian Institute of Science (J R D Tata Memorial Library). 
3) International Institute of Information Technology (IIIT-B), Library. 4) National  
Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Library. 5) National Law School of India  
University, Library. 
 6.  เข้ำร่วมประชุมกำรชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ 
ระหว่ำงไทย-อินเดีย และไทย-จีน จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ซึ่งในครั้งนั้นจัดขึ้นใน 



วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยำยน 2560 ณ ห้องบอลรูมบี ชั้น 2 ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้น 
 7.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ด ำเนินกำรเรื่องอนุมัติงบประมำณและท ำสัญญำ 
ทุนกับนักวิจัยไทย 
 8.  เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลและท ำวิจัยท ำแผนงำนที่ได้น ำเสนอ 
 9.  จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงตำมแผนงำนเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
 10.  ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติภำยใน 
เวลำที่ก ำหนดเพื่อเบิกเงินประกันผลงำน 
 11.  ด ำเนินกำรเผยแพร่/ ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรที่เก่ียวข้อง หรือน ำเสนอ 
ผลงำนทำงวิชำกำรในเวทีต่ำง ๆ เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป (ขั้นตอนเป็น 
ทำงเลือกส ำหรับผู้วิจัย ทำงผู้ให้ทุนไม่ได้ก ำหนดเป็นข้อบังคับที่ต้องท ำ) 
 ส ำหรับผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เขียนที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัยเรื่อง “Managing subject  
librarian service in university libraries : a comparative study of selected university  
libraries in Thailand and India” ที่ได้รับทุนให้ไปท ำวิจัยตำมโครงกำรข้ำงต้น ขณะนี้ได้รับ                  
กำรตอบรับและให้ไปน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม Sixth International Conference 
of Asian Special Libraries (ICoASL 2019) On Libraries and Librarianship in Digital Plus 
Era. During 14-16 February 2019 New Delhi, India. แล้ว (ดูรำยละเอียดของกำรประชุมได้ที่  
http://www.slp.org.in/icoasl2019) โดยผลงำนฉบับเต็มที่ผ่ำนกำรน ำเสนอในกำรประชุมดังกล่ำว 
จะได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ใน Proceeding ของ ICoASL 2019 ต่อไป (ดูตัวอย่ำง ICoASL 2017  
Proceeding ได้ที่ http://digilib.uin-suka.ac.id/25346/ หรือ http://digilib.uin-suka.ac.id/ 
25346/1/Curation%20and%20Management%20of%20Cultural%20-%20ICoASL% 
202017.pdf)  
 นอกจำกนี้ผลที่ได้จำกกำรศึกษำในงำนวิจัยชิ้นนี้ ผู้เขียนยังได้รับติดต่อจำกนักวิจัยของ 
ประเทศอินเดียให้น ำข้อมูลมำเผยแพร่เป็นบทในหนังสือเรื่อง “Challenges in managing subject  
librarian service in Thailand university libraries.” เพ่ือลงตีพิมพ์เป็น Book chapter ใน 
หนังสือชื่อเรื่อง “Developing and administering university library” Edited by Mr.Adrian  
Stagg (University of Southern Queensland Australia) and Dr.Shri Ram (Thapar Institute  
of Engineering & Technology, India) under the series “Handbook on Developing and  
Administering a University” (Series Editor Prof.Fernando F Padro, the series is  
published by Springer Nature) โดยผู้เขียนจะต้องด ำเนินกำรส่งผลงำนดังกล่ำวภำยในเดือน 
มีนำคม-เมษำยน 2562 และงำนเขียนที่ได้รับกำรยอมรับจะมีกำรลงตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ใน  
Springer Nature ต่อไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  กิจกรรมกำรวิจัย/ เก็บข้อมูลผลที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ สำธำรณรัฐ 
อินเดีย 



 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรเก็บข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี แม้จะมีอุปสรรคในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือนัดหมำยไปเก็บรวบรวม 
ข้อมูลอยู่บ้ำง เพรำะว่ำกำรนัดหมำยทำงอีเมล์เพ่ือเข้ำไปเก็บข้อมูลนั้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้  
ควำมร่วมมือที่จะตอบรับล่วงหน้ำ แต่โชคดีท่ีได้เตรียมแผนกำรล่วงหน้ำไว้แล้ว เมื่อเดินทำงไปถึง
อินเดียระหว่ำงวันที่ 1-4 ธันวำคม 2560 ได้ใช้เวลำในช่วงดังกล่ำวด ำเนินกำรติดต่อทำงโทรศัพท์                  
เพ่ือยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล จึงสำมำรถติดต่อนัดหมำยเข้ำไปเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย 
แต่แม้ว่ำจะได้รับกำรยืนยันจำกห้องสมุดทั้งหมดทำงโทรศัพท์และอีเมล์ตอบกลับมำแล้วภำยหลังจำก
กำรยืนยันทำงโทรศัพท์ แต่ก็ยังมีห้องสมุดอีก 2 แห่งที่ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก 
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรให้ข้อมูลติดภำรกิจไปประชุมต่ำงเมืองที่นิวเดลี ไม่สำมำรถมำให้ข้อมูลตำม 
นัดหมำยได้ และผู้รับผิดชอบคนดังกล่ำวก็ไม่ได้มีกำรมอบหมำยให้ผู้อื่นมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแทน  
และถึงแม้ว่ำผู้ที่ให้กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรต้อนรับน ำชมห้องสมุดทั้ง 2 แห่งดังกล่ำว จะให้ 
ค ำม่ันสัญญำว่ำจะประสำนงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ส่งกลับ 
มำให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุดก็ไม่มีกำรด ำเนินกำรส่งข้อมูลให้แต่อย่ำงใด แม้ว่ำผู้วิจัยจะ 
ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมไปเป็นเวลำหลำยครั้งแล้วก็ตำม 
 2.  สิ่งที่สังเกต รู้เห็น หรือ ได้รับกำรถ่ำยทอดใหม่ให้ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ 
ในประเทศไทย ได้แก่ 
  2.1  ด้ำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์  
  บรรณำรักษ์ผู้ปฎิบัติงำนในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศอินเดีย จะเป็นอำชีพที่ 
ได้รับควำมยกย่องและนับถือจำกผู้คนในสังคม ซึ่งแตกต่ำงจำกวิชำชีพบรรณำรักษ์ในประเทศไทย              
ที่ได้รับกำรนับถือไม่มำกเท่ำ ทั้งนี้เป็นเพรำะบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศในประเทศอินเดีย              
ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับสมำคมทำง 
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ของประเทศอินเดีย มีบทบำทส ำคัญและเข้มแข็งมำกในฐำนะเป็นศูนย์รวม 
ของคนในวงกำรบรรณำรักษ์และห้องสมุดที่จะช่วยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรส่งเสริมอำชีพ 
บรรณำรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
  2.2  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยำกร 
สำรสนเทศจ ำนวนมำก โดยเฉพำะหนังสือ จะมีตัวเล่มที่เก่ำเก็บอยู่ในคลังหนังสือจ ำนวนมำก และ 
พบว่ำ ยังขำดกำรดูแลรักษำสภำพตัวเล่มหนังสือท่ีดีพอ ทั้งในด้ำนพื้นที่กำรจัดเก็บและกำรควบคุม 
อุณหภูมิที่ไม่เหมำะสม หนังสือส่วนใหญ่ในคลังจัดเก็บมีฝุ่นจับหนำ อุณหภูมิในห้องจัดเก็บสูงมำก  
ก่อให้เกดิควำมชื้น และมีแสงแดดส่องตัวเล่มหนังสือ ท ำให้หนังสือส่วนใหญ่ช ำรุด กรอบ หน้ำกระดำษ 
ของหนังสือหลุดออกจำกตัวเล่มเป็นจ ำนวนมำก และไม่มีกำรน ำออกมำซ่อมแซมอย่ำงถูกวิธี  
กำรซ่อมแซมเพียงแค่ใช้กระบวนเบื้องต้นเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วโดยกำรติดเทปกำวใสที่ตัวเล่ม 
หนังสือเป็นหลัก ซึ่งแตกต่ำงจำกห้องสมุดส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยที่มีกำรดูแลรักษำ 
สภำพตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์              
ของประเทศอินเดีย มีฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ทันสมัย จ ำนวนมำก มีควำมน่ำสนใจ สำมำรถรองรับและ



เหมำะกับกลุ่มผู้รับบริกำรในสำขำหลักของแต่ละมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่              
จะให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดหำและให้บริกำรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์  
  2.3  อำคำรสถำนที่ของห้องสมุด   
  ลักษณะทำงกำยภำพของห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียมีลักษณะ 
เป็นอำคำรสมัยเก่ำ ไม่ทันสมัยเท่ำกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย โดยห้องสมุดส่วนใหญ่               
ในประเทศอินเดียไม่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่บริกำรของห้องสมุดให้มีควำมสวยงำม  
สะดวกสบำย แต่มุ่งเน้นในกำรจัดบริกำรฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของ 
ผู้รับบริกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมถึงมีกำรจัดบริกำรต่ำง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3.  หัวข้อ ขอบเขต และวิธีวิจัยที่ตั้งใจจะไปท ำวิจัยนั้น เมื่อน ำไปปฏิบัติจริง  
 หัวข้อของกำรวิจัยตำมแผนงำนที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำในหัวข้อเรื่อง กำรจัดบริกำร 
บรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย : ศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university  
libraries: a comparative study of select university libraries in Thailand and India)  
โดยเบื้องต้นได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลจำกมหำวิทยำลัย 10 ล ำดับชื่อดังของประเทศอินเดีย และได้ 
ประสำนงำนติดต่อส่งอีเมล์ไปเพ่ือขอเข้ำไปท ำกำรเก็บรวบรวมงำนวิจัย ณ ประเทศอินเดีย  
แต่ภำยหลังที่ได้รับกำรตอบรับให้ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลได้จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำย  
พบว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ไม่มีกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยเป็นบริกำร 
หลัก แต่ได้มีกำรจัดบริกำรนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ และ 
ห้องสมุดแต่ละแห่งในประเทศอินเดียยังไม่มีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะ 
สำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยให้เป็นบริกำรหลัก ดังเช่นห้องสมุดมหำวิทยำลัยชั้นน ำใน                  
ประเทศไทยหลำยแห่งด ำเนินกำรจัดบริกำรดังกล่ำว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ
เป็นทั้งสองรูปแบบ คือกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยควบคู่ไปกับ 
กำรศึกษำกำรจัดบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
 ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ แบบสอบถำม (ส่งให้ทำงอีเมล์) และ 
แบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเตรียมควำมพร้อมให้กับ                
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในประเด็นค ำถำมวิจัยต่ำง ๆ ล่วงหน้ำ แต่ผู้ตอบ 
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมล่วงหน้ำ ทั้งในรูปแบบกระดำษท่ีส่งไปให้ทำง 
อีเมล์ และในรูปแบบออนไลน์ มีห้องสมุดเพียง 1 แห่งเท่ำนั้น ที่ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบ 
แบบสอบถำมล่วงหน้ำ ส่วนห้องสมุดอ่ืน ๆ ยังมีควำมต้องกำรตอบแบบสอบถำมในรูปแบบกระดำษ 
ในระหว่ำงที่ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล ท ำให้ต้องใช้เวลำมำกในกำรรอเก็บรวบรวมข้อมูลจำก 
แบบสอบถำมของห้องสมุดแต่ละแห่ง ซึ่งถ้ำหำกผู้ตอบแบบสอบถำมได้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมไว้ 
ล่วงหน้ำตำมที่จัดส่งไปให้ทำงอีเมล์หรือทำงออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะท ำให้ลดเวลำและข้ันตอน             
ในกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมไปได้มำก 
 
 



 4.  บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/  
ตัวบุคคล ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับ    
ประเทศไทย 
 บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ในช่วงที่ไปเก็บข้อมูลนั้นเป็น 
เดือนธันวำคม ซึ่งช่วงเริ่มต้นฤดูหนำว อุณภูมิอยู่ระหว่ำง 15 องศำ สภำพอำกำศจึงหนำวพอสวมควร  
ต้องใส่เสื้อผ้ำกันหนำวตลอดวันและตลอดคืน แต่ฤดูหนำวก็มีข้อดีคือ ท ำให้ไม่มีฝุ่นมำกเหมือนช่วง         
ฤดรู้อน ท ำให้กำรเดินทำงเก็บข้อมูลไม่ล ำบำกเม่ือเปรียบเทียบกับสภำพอำกำศท่ีร้อนอบอ้ำวของ 
เมืองไทย และพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยเลือกไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุด 
มหำวิทยำลัย สภำพแวดล้อมในกำรวิจัยจึงเต็มไปด้วยควำมเป็นวิชำกำร ซึ่งจะแตกต่ำงจำกผู้วิจัย 
หลำย ๆ คนที่มักเลือกกำรเก็บข้อมูลตำมแหล่งชุมชนห่ำงไกลควำมเจริญ ประกอบกับกำรได้รับ 
กำรสนับสนุนจำกนักวิจัยของ Indian Council of Social Science Research, (ICSSR) ที่คอยให้ 
ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือช่วยในกำรติดต่อประสำนงำนในกรณีท่ีเกิดปัญหำในกำรเก็บข้อมูล จึงท ำให ้
กำรเก็บข้อมูลในกรุงเดลีลุล่วงลงได้ตำมเป้ำหมำย ส ำหรับกำรเดินทำงไปเก็บข้อมูล ณ บังกะลอร์ 
ผู้วิจัยได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงดียิ่งจำกทีมงำนนักวิจัยของ Institute for Social and  
Economic Change (ISEC) ที่ได้จัดที่พักในหอพักนักศึกษำระดับบัณฑิตให้พักอำศัยอยู่โดยไม่คิด 
ค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งมีอำหำรเช้ำและเย็นให้ไปรับประทำนร่วมกับนักศึกษำภำยในหอพักได้ทุกวัน ท ำให้ 
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องค่ำอำหำรไปได้เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ ซึ่งแตกต่ำงจำกที่พักของ ICSSR ณ นิวเดลี  
ที่จ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจ ำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี โดยให้ผู้วิจัยน ำ 
เงินมำบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำอำหำรแต่ละมื้อด้วยตนเอง ในส่วนของบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และ 
กำรส่งเสริมกำรวิจัยของ ISEC นั้นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสวยงำม ร่มรื่น และมีนักศึกษำทำงด้ำน 
เศรษฐศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำมำเรียน ท ำให้บรรยำกำศของหน่วยงำนเป็นวิชำกำร เสมือนเรำอยู่ใน 
มหำวิทยำลัย ท ำให้ผู้วิจัยรู้สึกผ่อนคลำย ปลอดภัย และยังได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักและเป็นเพื่อนกับ 
นักศึกษำท่ีพักอำศัยในหอพักดังกล่ำว และนักศึกษำเหล่ำนั้นก็มีน้ ำใจให้ควำมช่วยเหลือ ในทุก ๆ ด้ำน  
ทั้งด้ำนวิชำกำร และกำรร่วมทริปไปท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ด้วยกันในวันหยุด ท ำให้รู้สึก 
ปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวในบังกะลอร์ 
 ส ำหรับห้องสมุดต่ำง ๆ ที่เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือใน 
กำรตอบแบบสอบถำม และให้สัมภำษณ์ตำมนัดหมำยดี มีเพียง 2 ห้องสมุดในบังกะลอร์เท่ำนั้น             
ที่ไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ตำมเป้ำหมำยของผู้วิจัยได้ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรให้ข้อมูลเดินทำงไปต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 
แม้ว่ำทำงห้องสมุดจะแจ้งว่ำจะส่งคืนแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุด
ก็ไม่มีกำรส่งคืนแบบสอบถำมกับผู้วิจัย 
 5.  ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่เยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำ  
วิจัยที่มีต่อผู้ได้รับทุน 
 ห้องสมุดส่วนใหญ่ที่ผู้วิจยัเข้ำไปศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะได้รับควำมร่วมมือ 
เป็นอย่ำงดียิ่งจำกผู้เชี่ยวชำญของห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ โดยผู้บริหำรห้องสมุดจะเป็นผู้มำให้ 



ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์กำรวิจัยด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมอบหมำยให้ผู้ที่รับผิดชอบใน             
กำรจัดบริกำรห้องสมุดเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมกำรวิจัย แต่มีเพียง 2 ห้องสมุดเท่ำนั้น ที่ผู้บริหำรของ 
ห้องสมุดไม่สำมำรถให้ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์ได้ เพรำะติดภำรกิจอ่ืนในต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำย 
ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลส ำหรับประเด็นต่ำง ๆ ในแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์กำรวิจัย แต่ใน 
ส่วนของกำรพำเยี่ยมชมในพ้ืนที่ห้องสมุดที่เก่ียวข้องกับระบบกำรจัดบริกำรห้องสมุด ทุกห้องสมุดให้ 
ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งในกำรพำผู้วิจัยเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
 6.  ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 กำรเดินทำงไปท ำวิจัยในครั้งนี้ท ำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลเชิงลึกในกำรจัดบริกำรของห้องสมุด 
ในเชิงลึก ท ำให้สำมำรถเข้ำใจแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนบริกำรห้องสมุดในบริบท 
ของประเทศอินเดียได้ดียิ่งขึ้น ได้เห็นถึงควำมเหมือนและแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดบริกำรห้องสมุดของ 
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ท ำให้สำมำรถน ำแนวคิดต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรเก็บรวบรวม 
ข้อมูล มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรของห้องสมุดในอนำคตได้ เพ่ือเป็นแนวทำงใน 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของผู้รับบริกำรได้ต่อไป นอกจำกนี้กำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบรรณำรักษ์จำกห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในอินเดีย ท ำให้ได้รับแนวคิดและแรงบันดำลใจใน                 
กำรพัฒนำบริกำรที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เป็นโอกำสที่ท ำให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงบรรณำรักษ์ในห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั้งในประเทศไทยและอินเดียต่อไปในอนำคตใน 
กำรที่จะพัฒนำและจัดบริกำรร่วมกันต่อไป ส ำหรับผลกำรวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้ จะสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดบริกำร Subject librarian ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำ ฯ 
ต่อไป และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะ Subject librarian ในกำรสนับสนุนกำรเรียน            
กำรสอนโดยเฉพำะในระดับบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสังคมต่อไป 
 7.  กำรสนับสนุนจำก ICSSR มี 2 ด้ำนดังนี้ 
  7.1  กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร  
  ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำก ICSSR ในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เนื่องจำกบำงวันระบบอินเทอร์เน็ตในห้องพักไม่สำมำรถใช้ 
งำนได้เป็นเวลำนำน) เพ่ือจัดส่งแบบสอบถำม และตำรำงยืนยันก ำหนดกำรสัมภำษณ์ข้อมูลไปให้กับ 
ห้องสมุดกลุ่มเป้ำหมำยบำงแห่งที่แจ้งมำว่ำยังไม่ได้รับข้อมูล หรือบำงแห่งต้องกำรให้ผู้วิจัยส่งข้อมูลให้ 
ใหม ่และยังให้มีกำรใช้งำนอุปกรณ์ส่ง FAX ณ ส ำนักงำนของ ICSSR ด้วย ท ำให้กำรติดต่อสื่อสำร 
รับส่งข้อมูลกับห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยควำมสะดวก นอกจำกนี้ยังได้แนะน ำให้รู้จักกับ 
นักวิจัยใน ICSSR เพ่ือคอยให้ค ำแนะน ำปรึกษำระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนักวิจัยท่ำนนั้นท ำ 
หน้ำที่เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงคอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงดี 
  7.2  กำรสนับสนุนงบประมำณภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก  
ค่ำพำหนะเดินทำง 
  กำรไปท ำวิจัยภำยในสำธำรณรัฐอินเดียครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ต่ำง ๆ แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
   1.  ค่ำเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจ ำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี 



   2.  ค่ำท่ีพัก ICSSR ได้จัดให้ผู้วิจัยพัก ณ Chintan Guest House (ICSSR) ระหว่ำง 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ กรุงเดลลี ระหว่ำงวันที่ 1-12 ธันวำคม 2560 (ไม่รวมค่ำอำหำร)  
และจัดหอพักส ำหรับนักศึกษำปริญญำโท/ เอก ณ Institute for Social and Economic Change  
(ISEC) ระหว่ำงด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ บังกะลอร์ ระหว่ำงวันที่ 13-18 ธันวำคม 2560  
(มีบริกำรอำหำรฟรี 3 มื้อ/ วันส ำหรับผู้พักอำศัยในหอพักดังกล่ำว) 
   3.  ค่ำพำหนะเดินทำง จัดบริกำรรถแท็กซ่ีรับส่งระหว่ำงเดินทำงไปกลับใน                      
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนงำน พร้อมรับส่งไปกลับจำกที่พัก-สนำมบิน  
   4.  ตั๋วเครื่องบินเดินทำงภำยในประเทศอินเดีย (นิวเดลี-บังกะลอร์) 
 8.  แผนงำนหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
  8.1  จัดท ำรำยงำนกำรกำรเดินทำง ตำมแบบแบบรำยงำนกำรท ำวิจัยระยะสั้นภำยใต้ 
โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science  
Research, ICSSR) ณ สำธำรณรัฐอินเดีย และน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
ตำมก ำหนดเวลำ 
  8.2  จัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย 
แห่งชำติ (วช.) ตำมก ำหนด 
  8.3  เขียนบทควำมวิจัย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป 
  8.4  เขียนบทควำมวิชำกำร เกี่ยวกับแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ                
ในอนำคตระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดียให้เข้มแข็ง (ภำษำไทย) และตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
  8.5  เขียนบทควำมวิชำกำร เรื่องเที่ยวท่องห้องสมุดแดนภำรตะ แนะน ำบริกำร 
ทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดในประเทศอินเดีย และตีพิมพ์เผยแพร่ให้แวดวงวิชำชีพห้องสมุด 
ของไทย ได้รู้จักกับห้องสมุดของอินเดีย แบ่งบทควำมออกเป็นตอน ๆ ตอนละ 1 ห้องสมุด/ เดือน  
(จ ำนวนห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ห้องสมุด รวม 11 บทควำม) จะด ำเนินกำรหลังจำก 
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนล ำดับที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว 
  8.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัย                  
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) และ สภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social 
Science Research, ICSSR) ให้กับบุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                    
ในรำยกำร อำศรมวิทยทรัพยำกร ตลอดจนบรรณำรักษ์ของห้องสมุดเครือข่ำยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับบุคลำกรรุ่นใหม่ ให้มี                    
ควำมสนใจท ำวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์ในประเทศอินเดีย 
 9.  ปัญหำอุปสรรคท่ีพบจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
  9.1  กำรตดิต่อประสำนงำน กำรติดต่อขอเก็บข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน 
ประเทศอินเดีย แม้ว่ำจะได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรติดต่อนัดหมำยเพื่อไปเก็บข้อมูลวิจัยทำง 
อีเมล์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงเป็นเวลำประมำณ 1 เดือนแล้ว พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ 



โครงกำรวิจัย เช่น จดหมำยขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โครงร่ำงกำรวิจัย แบบสอบถำม 
กำรวิจัยและแบบสัมภำษณ์ ทั้งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและแบบออนไลน์ ไปให้กับห้องสมุด                       
กลุ่มเป้ำหมำยก่อนเดินทำงไป 2 สัปดำห์ เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรนัดหมำยในกำรขอเข้ำไปเก็บข้อมูล  
แต่พบว่ำ หลำยห้องสมุดไม่มีกำรตอบรับทำงอีเมล์กลับมำเพ่ือยืนยันให้ผู้วิจัยได้เข้ำไปด ำเนินกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูล  ท ำให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนแผนงำนและรูปแบบในกำรติดต่อสื่อสำรใหม่                 
โดยเมื่อเดินทำงไปถึงนิวเดลี ต้องปรับแผนให้มีเวลำส ำหรับกำรโทรศัพท์นัดหมำยแต่ละห้องสมุดใหม่
อีกครั้ง พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แต่ละห้องสมุดใหม่เพ่ือเป็นกำรยืนยัน และกรณ ี              
บำงห้องสมุดไม่สำมำรถติดต่อได้ ก็จะขอควำมร่วมมือจำกนักวิจัยของ ICSSR เป็นผู้ด ำเนินกำรติดต่อ
นัดหมำยยืนยันให้ 
  9.2  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูลวิจัย ผู้ให้ข้อมูลวิจัยจำกห้องสมุดส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบแบบสอบถำมที่ส่งไปให้ล่วงหน้ำ ทั้งทำงอีเมล์และ 
ในระบบออนไลน์ ท ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับห้องสมุดแต่ละแห่งใช้ระยะเวลำมำกส ำหรับรอคอย 
กำรตอบแบบสอบถำม ซ่ึงหำกผู้ให้ข้อมูลได้มีกำรตอบแบบสอบถำมที่ให้ไปล่วงหน้ำแล้ว จะท ำให้              
กำรเก็บข้อมูลท ำได้ด้วยควำมรวดเร็ว จะได้ใช้เวลำส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเฉพำะในแบบสัมภำษณ์
เท่ำนั้น จะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ยกเว้นห้องสมุด Jawaharlal Nehru University (JNU), Library และ 
National Law School of India University, Library เท่ำนั้น ที่ได้ด ำเนินกำรตอบแบบสอบถำมไว้
ล่วงหน้ำเรียบร้อยแล้วตำมแฟ้มข้อมูลที่ส่งไปให้ และเมื่อถึงวันนัดหมำยจึงได้ใช้เวลำเพื่อกำรสัมภำษณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันอย่ำงคุ้มค่ำ และมีกำรพำน ำชมห้องสมุดอย่ำงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ตลอดจน 
ยังได้รับควำมกรุณำจำกทีมงำนที่ให้ข้อมูลพำน ำชมพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปท ำวิจัย 
 ทีมงำนจำก ICSSR ของประเทศอินเดีย ควรจะเพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ 
นักวิจัยไทยในประเทศอินเดียให้มำกขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน                           
ที่ขอเข้ำไปเก็บข้อมูล อย่ำงน้อยให้เทียบเท่ำหรือดีกว่ำที่ทีมงำนจำก National Research Council 
of Thailand-NRCT ของประเทศไทย ด ำเนินกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยใน
ประเทศอินเดีย 
 ข้อเสนอแนะข้ำงต้นเกิดจำกประสบกำรณ์ตรงของผู้วิจัย ซึ่งเป็นบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบ 
งำนต้อนรับน ำชมของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์ของมหำวิทยำลัย และได้มีโอกำสเป็น              
ผู้ให้กำรต้อนรับน ำชม และให้ข้อมูลตำมแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ให้กับนักวิจัยบำงกลุ่ม                
ตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science  
Research, ICSSR) ซึ่งจะมีนักวิจัยจำกประเทศอินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ณ ส ำนักงำน 
วิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เช่น Dr.Shri Ram, Deputy Librarian-Cum-Assistant  
Professor at Thapar University, India, Jaypee University of Information Technology  
และ Dr.Anand Dodamani. Assistant Librarian (Senior Scale) at TISS, Mumbai จึงท ำให้มี 
โอกำสได้รับรู้และเห็นกระบวนกำรท ำงำนของทีมงำนเจ้ำภำพจำก NRCT และศูนย์อินเดียศึกษำ  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ของประเทศไทย ในกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่ อ ำนวยควำมสะดวก 



ได้อย่ำงดียิ่ง ให้กับนักวิจัยที่มำจำกประเทศอินเดียให้เข้ำมำเก็บรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ              
ในประเทศไทย นับตั้งแต่กระบวนกำรในกำรติดต่อประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัย
อินเดียเพื่อให้สำมำรถเข้ำมำเก็บข้อมูลในหน่วยงำนในประเทศไทย โดยทีมงำนของประเทศไทย             
จะโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยห้องสมุดต่ำง ๆ ในประเทศไทย และท ำจดหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร                  
เพ่ือยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล และเมื่อใกล้วันนัดหมำยห้องสมุดจะได้รับกำรโทรศัพท์              
เพ่ือยันยันกำรนัดหมำยโดยทีมงำนผู้ช่วยนักวิจัยของประเทศไทย และในวันนัดหมำยเมื่อนักวิจัย
อินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีทีมผู้ช่วยนักวิจัยคนไทย จำกศูนย์อินเดียศึกษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมเดินทำงมำอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยด้วยทุกครั้ง ซึ่งกำรดูแล
อ ำนวยควำมสะดวกดังกล่ำวจะท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลได้อย่ำงรำบรื่น ซึ่งแตกต่ำงจำก
ประสบกำรณ์ของผู้วิจัยที่ได้รับในประเทศอินเดีย ผู้วิจัยต้องด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเอง                    
ทุกขั้นตอน และต้องไปเก็บข้อมูลตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยล ำพัง โดยไม่มีทีมงำนจำก ICSSR                      
มำอ ำนวยควำมสะดวกดังเช่นที่กล่ำวมำ 
 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.  นักวิจัยไทยได้รับรู้กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ 
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย  
 2.  เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ 
 3.  บุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เกิดแรงบันดำลใจและ 
มั่นใจที่จะเข้ำร่วมในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในวิชำชีพและเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 จำกผลกำรวัดควำมสุขของโครงกำร HAPPY8 ภำพรวมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ในส่วนของส ำนักหอสมุด ผลบ่งชี้ถึงควำมสุขด้ำนควำมผ่อนคลำย Happy Relax ของบุคลำกรในมิติ 
ควำมเครียดจำกกำรท ำงำนมีควำมเครียดในระดับมำก ส ำนักหอสมุดเห็นเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจึง 
ส ำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกรด้ำนกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร วิเครำะห์หำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้แก่ 
บุคลำกร โดยผลจำกกำรส ำรวจและวิเครำะห์ควำมคิดเห็นบุคลำกรน ำไปสู่กำรด ำเนินโครงกำร Happy  
Together @KKU Library ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละช่วงวัย คือ  
1) กิจกรรม Exercise style New Gen กิจกรรมส ำหรับคนรุ่นใหม่ 2) กิจกรรม Body Weight  
กิจกรรมส ำหรับคนเวลำน้อย 3) กิจกรรม Dance for Body กิจกรรมส ำหรับผู้ต้องกำรเคลื่อนไหว  
ทุก ๆ ส่วน 4) กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ กิจกรรมส ำหรับ 
ชีวิตประจ ำวันทุกคน เพ่ือให้บุคลำกรได้มีกิจกรรม ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ผ่อนคลำย                      
ควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมรักสำมัคคีและมีควำมผูกพันต่อองค์กร  
 ผลกำรด ำเนินโครงกำรมีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน เป็นบุคลำกรสังกัด 
หอสมุดกลำง 52 คน และบุคลำกรสังกัดคณะอื่นภำยในมหำวิทยำลัย 3 คน ระดับควำมสุขด้ำน  
Happy Relax อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมระดับมำก 
ร้อยละ 84.60 บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ผลพลอยได้ที่ตำมมำคือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสุขด้ำน  
Happy Body อยู่ในเกณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนด้วย ส่งผลให้บุคลิกภำพร่ำงกำยดี มีควำมมั่นใจ กระตือรือร้น              
มีพลังพร้อมที่จะสร้ำงผลงำนส่งมอบคุณภำพงำนบริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพให้ผู้ใช้บริกำรเกิด
บรรยำกำศควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร และมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติ
ภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

  
คําสําคัญ:   

 ควำมสุข, ควำมสุขในกำรท ำงำน, องค์กรแห่งควำมสุข, กิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร 
 
Abstract 
 According to the result of happiness measurement from project name "KKU  
HAPPY8". For KKU Library, the indicator of Happy Relaxes activity of library staff has a  
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high level of stress from work. Because of that result, so the KKU Library urgently  
consulted and start a survey in order to gather an idea from library staff about an  
activity that could make their working life in the library happier, the KKU Library also  
analysis the survey results in order to the specified activity guideline.  
  According to the studied the survey's result and feedback from library staff  
led to the implementation of The Happy Together @KKU Library Program consists of  
4 activities: 1) "Exercise style New Gen" 2) "Body weight" activities 3) "Dance for Body"  
activities and 4) Health & Wellness to have a healthy workout.  These activities are  
designed for the library staff could workout daily, make them healthier, reduce the  
stress from work and creates an atmosphere of love, unity, and commitment to the  
KKU Library.  
 The result of The Happy Together @KKU Library Program there were 55  
participants in this activities, by 52 library staff and 3 staff from another faculty/  
department in KKU. The Happiness level of Happy Relaxes activity is in a good  
condition.  
  According to the result of satisfaction assessment of participator is 84.60%  
satisfied. And the participator of Happy Body activity is increased. Happy Body activity  
makes the participator healthier, have a good body, more confident, more energetic  
and ready to work, create a good quality service delivery service to users. And the  
atmosphere, love, unity and organizational commitment. Feel the part of the  
organization with the mission of the organization to achieve the goal effectively.  
 
Keywords:  
 Happy Together, Happy Relax, Happy Workplace 
 
บทนํา   
 จำกกระแสโลกปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงมำก  
เพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดท่ำมกลำงกระแสดังกล่ำวทุกองค์กร/ หน่วยงำนจ ำเป็นต้องรองรับและปรับตัว 
ให้ทัน ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรบริกำรก็เช่นเดียวกันทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงหลำยด้ำนดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องรองรับและปรับตัวให้ทันเพ่ือ 
ออกแบบ พัฒนำงำนบริกำรที่ทันสมัย มีคุณภำพ สำมำรถส่งมอบงำนบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ที่ผ่ำนมำบุคลำกรส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่นตระหนักดีถึงผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำและมี                        
ควำมพยำยำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำกเพ่ือออกแบบพัฒนำและผลิตงำนที่ดีมีคุณภำพส่งมอบ     
ให้ผู้ใช้บริกำร อำจเป็นสำเหตุหนึ่งที่มุ่งม่ันในกำรท ำงำนและใช้เทคโนโลยีในกำรท ำงำนค่อนข้ำงมำก 



 
 

ไม่มีโอกำสได้ผ่อนคลำยหรือมีกิจกรรมด้ำนกำรดูแลสุขภำพน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรท ำงำนลดลงและเกิดภำวะควำมตึงเครียด ดังผลจำกกำรวัดควำมผูกพันต่อองค์กร
และควำมสุขในภำพรวมมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในประเด็นควำมสุขคนท ำงำน มข. ทั้ง 8 มิติ หรือ 
Happy 8 โดยใช้เครื่องมือวัดควำมสุขระดับบุคคลทีม่หำวิทยำลัยใช้วัดบุคลำกรทุกหน่วยงำน พบว่ำ 
บุคลำกรส ำนักหอสมุดมีควำมสุขด้ำนควำมผ่อนคลำย Happy Relax มิติควำมเครียดจำกกำรท ำงำน
ผลออกมำบ่งชี้ถึงระดับควำมเครียดมีค่ำคะแนนรวมกันได้ 85.1 (มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2561)  
แสดงถึงบุคลำกรส ำนักหอสมุดมีควำมเครียดจำกกำรท ำงำนระดับมำก ดังนั้น กำรวิเครำะห์                    
แนวทำงกำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรจึงจ ำเป็นและเร่งด่วน ส ำนักหอสมุดจึงได้ส ำรวจควำมคิดเห็น
บุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์หำแนวทำงร่วมกัน พบว่ำควรมีกิจกรรมให้บุคลำกรในองค์กรได้ผ่อนคลำย
ควำมเครียด และบรรจุในแผนด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงสุขเพ่ือองค์กร  
 ประกอบกับส ำนักหอสมุดได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของคนท ำงำนในองค์กรเป็นหลักตำม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ และด ำเนินโครงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 
แห่งกำรท ำงำนที่เป็นสุข (Happy workplace) เป็นประจ ำตลอดมำ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) และแต่งตั้งนักสร้ำงสุขประจ ำส่วนงำน 
เพ่ือเป็นกำรกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุข 
ภำวะตำมแนวคิดองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง 
เสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นแนวคิดท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำร “ควำมสุข” ของมนุษย์ด้วยกำรสร้ำง 
สมดุลระหว่ำงโลกในมิติส่วนตัว มุ่งเน้นควำมสุขของตนเอง โลกในมิติครอบครัวมุ่งเน้นควำมสุขของคน 
ในครอบครัว และโลกในมิติสังคมมุ่งเน้น ควำมสุขขององค์กรและสังคม (ทั้งสังคมภำยในองค์กำรและ 
ภำยนอกองค์กำร) ประกอบด้วยควำมสุข 8 ประกำร คือ 1) Happy Body : สุขภำพดี 2) Happy  
Heart : น้ ำใจงำม 3) Happy Relax : กำรผ่อนคลำย 4) Happy Brain : หำควำมรู้ 5) Happy  
Soul : กำรมีคุณธรรม 6) Happy Money : กำรที่สำมำรถจัดกำรรำยรับรำยจ่ำยของตนเองได้       
7) Happy Family : ควำมสุขของครอบครัว (ครอบครัวดี) 8) Happy Society: ควำมสุขขององค์กร 
และสังคม (สังคมดี) (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ, 2558) 
 และในปี พ.ศ. 2561 ส ำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมกับโครงกำร “กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรและรูปแบบกำรสร้ำงสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภำวะ มหำวิทยำลัยขอนแก่น”                
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) โดยเป็น 1 ใน 10  
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ือน ำร่องด ำเนินโครงกำรสร้ำงสุขเพ่ือองค์กร วัตถุประสงค์                 
เพ่ือลดควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำนของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญของ              
กำรดูแลสุขภำพและกำรออกก ำลังกำย และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร                
สร้ำงควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำย (ปลดทุกข์-สร้ำงสุข) ลดควำมเครียดในกำรท ำงำนของบุคลำกร                   
ในควำมสุขด้ำนกำรผ่อนคลำย Happy Relax อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นกว่ำเดิม มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม 
โครงกำร 30% ของบุคลำกรทั้งหมด และบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ 
โครงกำร/ กิจกรรม 80% 
 



 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือจัดกิจกรรมลดควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำนของบุคลำกร 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพและ 
กำรออกก ำลังกำย 
 3.  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร 
 เป้าหมาย (ปลดทุกข์-เพื่อสร้างสุข) 

1.  ลดควำมเครียดจำกกำรท ำงำนของบุคลำกรในควำมสุขด้ำนกำรผ่อนคลำย Happy  
Relax อยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน โดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมโดยรวม 
 2.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร 30% ของบุคลำกรทั้งหมด  
 3.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกิจกรรม 80% 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน  

1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) และ 
แต่งตั้งนักสร้ำงสุขประจ ำส่วนงำน 

2.  ส ำรวจควำมคิดเห็น รวบรวม วิเครำะห์หำแนวทำง และคัดเลือกกิจกรรมโดยให้ 
บุคลำกรมสี่วนร่วม 

3.  ออกแบบกิจกรรมสร้ำงควำมสุขโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
4.  ด ำเนินงำนกิจกรรม 4 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

  4.1  กิจกรรม “Body Weight” มีข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   1.  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   2.  วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้ถึงวิธีกำรออกก ำลังกำยแบบ Body Weight ที่ถูกต้อง 
   3.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมวัดดัชนีมวลกำยด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบของ
ร่ำงกำย  
   4.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันจันทร์-พุธ และศุกร์  
   5.  คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร 

   6.  ประกำศผลผู้ที่มีดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่สุด พร้อมให้รำงวัลเป็น 
แรงจูงใจ 
  4.2  กิจกรรม “Dance for Body” มีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

   1.  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   2.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม ชั่งน้ ำหนักก่อนเริ่มกิจกรรม 
   3.  วิทยำกรภำยในเรียนรู้ท่ำเต้นร ำจำกสื่อออนไลน์ ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วน ำมำสอน 

ทีมผู้น ำที่แต่งตั้งไว้ จำกนั้นผู้น ำถ่ำยทอดท่ำเต้นร ำแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
   4.  วิทยำกรภำยนอกให้ควำมรู้เรื่องท่ำเต้นร ำและน ำเต้นเพื่อสุขภำพ (Zumba) 
   5.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ตำมตำรำงเวลำกิจกรรม) 
   6.  คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร 



 
 

   7.  ประกำศผลผู้มีน้ ำหนักลดมำกที่สุด พร้อมให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ 
 

ตารางเวลากิจกรรม Body Weight และกิจกรรม Dance for Body 
 

วัน เวลา กิจกรรม วิทยากร หมายเหตุ 

จันทร์-พุธ 

15.30-15.50 น. Body Weight 

วิทยำกรภำยใน 
(ส ำนักหอสมุด)  
คุณจันทรัตน สิทธิสมจินต์  
(หัวหน้ำทีม) 

Body Weight 
วันจันทร์    ลดพุง  
วันอังคำร   กระชับก้น 
วันพุธ       ลดต้นแขน  

15.50-16.30 น. Line Dance 
ทีม Line dance วิทยำกร
ภำยใน คุณสีรุ้ง พลธำนี 
(หัวหน้ำทีม) 

 

พฤหัสบด ี 15.30-16.30 น. เต้น Zumba วิทยำกรภำยนอก         (ครู
สอนเต้น Zumba) 

 

 
ศุกร ์

15.30-15.50 น. Body Weight วิทยำกรภำยใน            คุณ
จันทรรัตน 

Body Weight 
ศุกร์        ลดพุง 

15.50-16.30 น. Line Dance ทีม Line dance วิทยำกร
ภำยใน คุณสีรุ้ง (หัวหน้ำทีม) 

 

  
  4.3  กิจกรรม “Exercise Style New Gen” มีข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   1.  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม 

   2.  วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรออกก ำลังกำยแบบคนรุ่นใหม่ 
   3.  สอนกำรน ำเทคโนโลยีในกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Pacer ซึ่งเป็นแอพฯ              
นับก้ำวเดินและบอกตัวเลขกำรใช้พลังงำนแคลอรี่มำใช้ประกอบกำรออกก ำลังกำยแก่บุคลำกรที่                             
เข้ำร่วมกิจกรรม 

   4.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมออกก ำลังกำยโดยไม่จ ำกัดรูปแบบ วิธีกำร  เวลำ และ 
สถำนที่ 

   5.  คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร 
   6.  ประกำศผลกลุ่มออกก ำลังกำยท่ีมีจ ำนวนกำรนับ Step ได้มำกท่ีสุด พร้อมให้ 

รำงวัลเป็นแรงจูงใจ 
  4.4  กิจกรรม “ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ” มีข้ันตอนและวิธีกำร 
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

   1.  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   2.  วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ 
   3.  บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพ่ือ 

สุขภำพและน ำอำหำรเพ่ือสุขภำพมำรับประทำนร่วมกันทุกวันศุกร์สัปดำห์สุดท้ำยของเดือน                        
ตลอดโครงกำร 

   4.  คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร 
 



 
 

แผนการดําเนนิกิจกรรม/ โครงการ 
 

กิจกรรม 
Plan/ Do 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

Do 

 
การติดตามประเมินผล 

(Check) 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  Body  
Weight  

บุคลำกร
ส ำนักหอ 
สมุด 

1.  ออกก ำลังกำย Body 
Weight 4 ครั้ง/ สัปดำห์ 
2.  ดัชนมีวลกำยลดลง 30% 
ของจ ำนวนผู้เข้ำรว่มกิจกรรม 
Body Weight   
ประสิทธภิาพ/ ประสิทธิผล 
1.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สุขภำพด ีจิตใจเบิกบำน 
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
2.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
บุคลิกภำพด ีมีควำมสุข 

       -  แบบฟอร์มลงชื่อ
ร่วมกิจกรรม 
-  ตรวจชั่งน้ ำหนักและ
วัดดัชนีมวลกำย
รำยบุคคลของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
คณะกรรมการ 
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม 
-  ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
-  ครั้งที่ 2 เดือน ส.ค. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 

2.   
Dance  
for Body 

บุคลำกร
ส ำนักหอส
มุด 

1.  ออกก ำลังกำย 5 ครั้ง/ 
สัปดำห ์
2.  น้ ำหนักตวัลดลง 30% ของ
จ ำนวนผู้เข้ำรว่มกิจกรรมทั้งหมด  
ประสิทธภิาพ/ ประสิทธิผล 
1.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สุขภำพด ีจิตใจเบิกบำน 
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
2.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
บุคลิกภำพด ีมีควำมสุข 

       -  แบบฟอร์มรวบรวม
ชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
-  ตรวจกำรชั่งน้ ำหนัก
รำยบุคคลของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุก
เดือน 
คณะกรรมการ 
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม 
-  ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
-  ครั้งที่ 2  เดือน ส.ค. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 



 
 

กิจกรรม 
Plan/ Do 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

Do 

 
การติดตามประเมินผล 

(Check) 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. Exercise 
Style  
New 
Gen 

บุคลำกร
ส ำนักหอ 
สมุด 

1.  บุคลำกรทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม
โหลดแอพพลิเคชั่นนับจ ำนวน
ก้ำว Step ประกอบกำรออก
ก ำลังกำยทุกคน 
2.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมออกก ำลัง
กำยโดยไม่จ ำกัดรูปแบบ วธิีกำร 
เวลำ และสถำนที ่
ประสิทธภิาพ/ ประสิทธิผล 
1.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สุขภำพด ีจิตใจ เบกิบำน 
กระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
2.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
บุคลิกภำพด ีมีควำมสุข 

       -  แบบฟอร์มสมัครเข้ำ
ร่วมกิจกรรมรำยกลุ่ม 
ๆ ละ 3 คน 
-  ตรวจนับปริมำณ
ก้ำว ที่ใช้ไปในช่วงออก
ก ำลังกำยทุกเดือน 
คณะกรรมการ 
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม 
-  ครั้งที่ 1 เดือน พ.ค. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
-  ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
 

4.   
ส่งเสริม 
ควำมรู้ 
สุขภำพ &  
อำหำรเพื่อ 
สุขภำพ 
 

บุคลำกร
ส ำนักหอ 
สมุด 

1.  ร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์
สุดท้ำยของเดือน 
 
ประสิทธภิาพ/ ประสิทธิผล 
1.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สุขภำพด ี
2.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร อำหำร
เพื่อสุขภำพ ตระหนกัและใส่ใจ
ในกำรดูแลสุขภำพ 

       -  แบบฟอร์มรวบรวม
ชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทุก
เดือน 

คณะกรรมการ 
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม 
-  ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
-  ครั้งที่ 2 เดือน ก.ค. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 
-  ครั้งที่ 3 เดือน ก.ย. 
ด้วยกระบวนกำร 
PDCA 

 
 งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร: เงินรำงวัล 9,000 บำท  



 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

ตำรำงที่ 1  ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/ กิจกรรม 
 

 

 เกณฑ์แปลค่ำระดับควำมพึงพอใจ 
 4.51-5.00     มำกที่สุด 
 3.51-4.50     มำก 
 2.51-3.50     ปำนกลำง 
 1.51-2.50     น้อย 
 1.00-1.50     น้อยทีสุ่ด 
 

ประเด็นวดัความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่ำร้อยละ
ของ

คะแนน 
ควำมหมำย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

ความคิดเห็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

        

เพื่อลดควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน
ของบุคลำกร   

 3.64 20.00 36.36 40.00 4.23 84.60 มำก 

เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพและ
กำรออกก ำลังกำย 

 1.82 12.73 38.18 47.27 4.31 86.20 มำก 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและ
ผูกพันต่อองค์กร 

 3.64 12.73 50.90 32.73 4.24 84.80 มำก 

ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรม         
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร    1.82 14.55 45.45 38.18 4.19 83.80 มำก 
รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 
มีควำมเหมำะสม   

 5.45 10.91 52.73 30.91 4.08 81.60 มำก 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
มีควำมเหมำะสม   

 3.64 20.00 47.27 29.09 4.01 80.20 มำก 

เวลำที่ใช้ในกำรจัดกจิกรรม 
มีควำมเหมำะสม   

 5.45 25.45 47.27 21.81 3.85 77.00 มำก 

สถำนที่จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม    7.27 16.36 54.55 21.82 3.90 78.00 มำก 
ผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม         

ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนคติ และทักษะ    5.45 25.45 50.91 18.18 3.81 76.20 มำก 
กำรมีส่วนร่วมเป็นทีม  3.64 16.36 50.91 29.09 4.05 81.00 มำก 
ควำมสนุกเพลิดเพลิน ควำมบันเทิง 
คลำยควำมตึงเครียด   

1.81 5.45 10.91 34.54 47.27 4.21 84.20 มำก 

ความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม         
Body Weight   2.70 10.81 45.95 40.54 4.21 84.20 มำก 
Dance for Body   1.81 12.73 50.91 34.55 4.19 83.80 มำก 
Exercise Style New Gen  2.00 8.00 16.00 40.00 34.00 3.96 79.20 มำก 
Food for Health  2.08 2.08 18,75 41.67 35.42 4.06 81.20 มำก 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร Happy Together โดยรวม 
 
 สรุปผลจำกกำรตอบแบบประเมินกิจกรรม มีผู้ตอบแบบประเมินจ ำนวน 55 คน เป็นหญิง  
49 คน ชำย 6 คน เมื่อจ ำแนกตำมอำยุ 41-60 ปี มำกที่สุด 40 คน รองลงมำอำยุ 21-40 ปี 14 คน  
และอำยุ 60 ปี 1 คน เป็นบุคลำกรสังกัดส ำนักหอสมุด 52 คน และสังกัดคณะอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลัย    
3 คน ผู้ตอบแบบประเมินกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรกิจกรรมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.23  
คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจำรณำโดยรวมแสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจทุกด้ำน 
อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงสุขเมื่อสิ้นสุดเวลำแต่ละ 
กิจกรรมเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ พบว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้   
 1.  กิจกรรม Body Weight มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 37 คน ผ่ำนเกณฑ์น้ ำหนักตัวลดลง 
และดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
Body Weight ทั้งหมด ประกำศรำงวัลสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 84.20 
 2.  กิจกรรม Dance for Body มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 58 (สังกัดส ำนักหอสมุดและ 
สังกัดคณะอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลัย) ผ่ำนเกณฑน์้ ำหนักลดลง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของ 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม Dance for Body ทั้งหมด ประกำศรำงวัลสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม       
มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 83.80 
 3.  กิจกรรม Exercise Style New Gen มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 19 ทีม ผ่ำนเกณฑ์  
18 ทีม ประกำศรำงวัลทีมสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมำก 
คิดเป็นร้อยละ79.20 
 4.  กิจกรรม Food for Health มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 52 คน ได้ร่วมกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนอำหำร โภชนำกำรที่เหมำะสมต่อสุขภำพ และน ำอำหำรเพื่อสุขภำพมำร่วม 
รับประทำนร่วมกันทุกวันศุกร์สุดท้ำยของเดือน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม    
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 81.20 
 
 

 

38.18%50.91%

9.09%1.82%

ความพึงพอใจต่อโครงการ Happy 
Together โดยรวม

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย



 
 

 หลังจำกด ำเนินโครงกำรกิจกรรม ยังไม่มีกำรวัดควำมสุขบุคลำกรระดับย่อยของแต่ละมิติ 
จำกทำงมหำวิทยำลัยด้วยเครื่องมือวัดควำมสุขคน มข. (KKU HAPPY 8) จึงได้ประเมินจำก         
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม ผลพบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
กิจกรรมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจำรณำโดยรวมแสดงให้เห็นว่ำ  
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก  
 จำกผลกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสุขในองค์กรสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ตำมมำคือ ท ำให้ 
บุคลำกรมีควำมสุขด้ำน Happy Body เพ่ิมข้ึนด้วยจำกเม่ือสิ้นสุดโครงกำรกิจกรรมมีน้ ำหนักลด    
ดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้บุคลิกภำพร่ำงกำยดี มีควำมมั่นใจ กระตือรือร้นมีพลังพร้อม 
ที่จะท ำงำนสร้ำงผลิตผลที่ดีมีคุณภำพให้องค์กร และเกิดบรรยำกำศควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อ
องค์กร มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมยั่งยืนสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่นเสำหลักที่ 1 
Green Smart Campus องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรอย่ำงชำญฉลำด และตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคลกร กำรสร้ำง     
ควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มท่ีตำม
ทิศทำงทีอ่งค์กรต้องกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ “ถ้ำคนท ำงำนมีควำมสุของค์กรก็มีควำมสุขและผลผลิต
จำกกำรท ำงำนย่อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำนดังแนวคิด smart life to smart people” (ศิรินันท์ 
กิตติสุขสถิต, 2561) 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
 1.  ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรหอสมุดกลำงที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจ ำนวน       
52 คน จำกจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 99 คน คิดเป็น 52.52% บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 30% 
 2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคลำยควำมตึงเครียด มีควำมสุขโดยดูจำกค่ำควำมพึงพอใจต่อ 
กิจกรรมมีระดับมำกในทุกด้ำน 
 3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีบุคลิกภำพร่ำงกำยดี สร้ำงภำพลักษณ์ให้องค์กรสมกับเป็น 
หน่วยงำนบริกำร โดยวัดจำกบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมน้ ำหนักตัวและดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
30% ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
 4.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรวำงแผนจัดสรรเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรออกก ำลังกำย  
 5.  ระดับควำมสุขด้ำน Happy Relax ในมิติควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ขึ้นโดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม 
โดยรวม 84.60% 
 ปัจจัยท่ีทําให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ  
 ควำมร่วมมือของบุคลำกร นโยบำยของผู้บริหำทั้งระดับมหำวิทยำลัยและองค์กรที่ให้                    
กำรสนับสนุนโดยเน้นให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมสุขของคนท ำงำน กำรออกแบบกิจกรรมสร้ำงสุข                 
ในองค์กรที่เหมำะสมกับบุคลำกรทุกช่วงวัยโดยยึดควำมต้องกำรและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร                
เป็นหลัก   
 ข้อเสนอแนะ 



 
 

 เนื่องจำกส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนบริกำร แบ่งส่วนงำนและบุคลำกรออกเป็น               
หลำยส่วนงำนบริกำร บุคลำกรส่วนงำนบริกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกคน กำรจัด
กิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กรครั้งต่อไปควรจัดให้เหมำะสมและครอบคลุมบุคลำกรทุกงำน 
 การนําไปใชประโยชน์ 
 1.  บุคลำกรมีสุขภำพดี ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจเบิกบำน กระตือรือร้นในกำรท ำงำน             
และมีบุคลิกภำพดีส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์อันดีสมกับเป็นหน่วยงำนบริกำร 
 2.  บุคลำกรมีควำมสุข ย่อมก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนคุณภำพที่ดีให้หน่วยงำน ส่งผลไปถึง 
ควำมผำสุกในครอบครัว ชุมชุน ตลอดจนสังคมท ำให้เกิดเป็นสังคมแห่งควำมสุขที่ยั่งยืน 
 3.  เป็นกำรพัฒนำผู้น ำหรือวิทยำกรภำยในหน่วยงำนได้พัฒนำตนเองให้มีทักษะใน                  
กำรออกแบบกิจกรรม 
 4.  ผู้น ำภำยในกิจกรรม Dance for Body ได้เรียนรู้กำรถอดท่ำเต้นร ำจำกสื่อออนไลน์ 
เกิดกำรฝึกฝนพัฒนำตนเองจนเกิดทักษะแล้วถ่ำยทอดท่ำเต้นร ำแก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้เต้นร ำเป็นทุกคน 
ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่องยำกมำกเนื่องจำกพ้ืนฐำนกำรรับรู้และทักษะด้ำนกำรเต้นร ำแต่ละคนแตกต่ำงกัน 

5.  บุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรม Dance for Body ได้รับเชิญจำกหน่วยงำนภำยนอกให้ไป 
ร่วมกิจกรรมงำนต่ำง ๆ เช่น งำนแต่งงำน งำนเปิดกิจกำร งำนมหกรรมสุขภำพเนื่องในวันมหิดล               
ถือเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงชื่อเสียงให้หน่วยงำน และประสำนควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

6.  บุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนอกจำกเกิดควำมผ่อนคลำย เพลิดเพลินสนุกสนำน บันเทิง 
ใจแล้วยังมีควำมม่ันใจ กล้ำแสดงออก ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงในกิจกรรมขององค์กรภำยนอกจน            
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรอีกทำง 
 7.  กำรน ำเทคโนโลยีโดยกำรโหลดแอพพลิเคชั่น (Pacer) ประกอบกำรออกก ำลังกำย             
โดยไมจ่ ำกัดรูปแบบ วิธีกำร เวลำและสถำนที่ในกิจกรรม Exercise Style New Gen เป็นกำรจัด
กิจกรรมแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และทุกรุ่นได้ออกก ำลังกำยได้อย่ำงเหมำะสม 

8.  บุคลำกรมีมุมรับประทำนอำหำรร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนโภชนำกำรและอำหำร 
เพ่ือสุขภำพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสมแบบมีส่วนร่วม 

9.  เสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีในที่ท ำงำนจำกกำรมีกิจกรรมร่วมกันของบุคลำกร 
 10.  บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมรู้สึกมีส่วนร่วม มีควำมภำคภูมิใจในกำรที่องค์กรเป็น             
ส่วนหนึ่งของโครงกำรน ำร่อง 

11.  หน่วยงำนคณะอ่ืน ๆ สำมำรถน ำรูปแบบโครงกำรไปน ำร่องด ำเนินกิจกรรมได้  
12.  กิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถขยำยผลน ำไปปฏิบัติทั้งในกำรท ำงำนและ 

ในชีวิตประจ ำวันที่บ้ำน หรือที่ชุมชนได้ด้วย  
13.  กำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กรร่วมกับมหำวิทยำลัย และ สสส.  

สำมำรถรำยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นกรอบ             
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคุณภำพที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นน ำมำใช้ในกำรตรวจ
ประเมินได้ด้วย 

14.  เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้ 
ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีดี ครอบครัวและชุมชนมีควำมอบอุ่น 
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KULIB Talk by Knowledge Partner: แชรอ์งคค์วามรู้ สูแ่รงบันดาลใจ 
KULIB Talk by Knowledge Partner:  

From Knowledge Sharing to Inspiration 
 

ศสิญา  แก้วนุ้ย, อภิยศ  เหรียญวิพัฒน์, สิงห์ทอง  ครองพงษ์ 
 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
email: sasiya.su@ku.th, apiyos.r@ku.th, singtong.k@ku.th 

 
 
บทคัดย่อ 
 ควำมรู้คือสิ่งที่สั่งสมมำจำกกำรศึกษำเล่ำเรียน กำรค้นคว้ำหรือประสบกำรณ์ รวมทั้ง 
ควำมสำมำรถเชิงปฏิบัติและทักษะ ควำมเข้ำใจหรือสำรสนเทศที่ได้รับมำจำกประสบกำรณ์ สิ่งที่ได้รับ 
มำจำกกำรได้ยิน ได้ฟัง กำรคิดหรือปฏิบัติ องค์วิชำในแต่ละสำขำ (พจนำนุกรมฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) กำรส ำรวจองค์กรในต่ำงประเทศพบว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ใน 
บุคลำกร คือ 42% รองลงมำอยู่ในเอกสำร (กระดำษ) 26% อยู่ในเอกสำร (อิเล็กทรอนิกส์) 20% และ 
อยู่ในระบบฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 12% ส่วนในประเทศไทยพบว่ำ ควำมรู้จะอยู่ใน 
บุคลำกรถึง 70-80% เพรำะกำรบันทึกในเอกสำรและระบบสำรสนเทศยังไม่แพร่หลำยเท่ำกับ 
ต่ำงประเทศ กำรจัดกำรควำมรู้จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ในตัวคน (Tacit knowledge)  
มำกที่สุด  
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ตระหนักถึงกำรสร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อกำรพัฒนำ 
ประเทศที่ยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญของงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ โดยมีนโยบำยส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ผลิตผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ และ 
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรสนับสนุนกำรวิจัยต่อยอดร่วมกัน โดยมีส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนสนับสนุน ที่รวบรวมองค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัดเก็บ 
และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน ได้เล็งเห็นว่ำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำร 
ท ำงำน งำนวิจัย กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรสร้ำงผลงำน กำรเรียนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประกวด 
ต่ำง ๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติและลองผิดลองถูกของอำจำรย์ นิสิต และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์มีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง โดยส ำนักหอสมุดได้น ำควำมรู้จำกบุคคลต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำ 
ถอดบทเรียนโดยกำรสกัด กลั่นข้อมูลจำกประสบกำรณ์ปฏิบัติที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำมำร้อยเรียงให้เกิดเป็น 
ชุดควำมรู้เพื่อน ำไปพัฒนำต่อและเป็นต้นทุนทำงปัญญำขององค์กรซึ่งควำมรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ประเทศชำติโดยถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำวสู่สำธำรณะชนด้วยรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี Social Media  
เช่น Facebook LIVE ที่หน้ำเพจส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ YouTube  
Channel : KU Library โดยใช้ชื่อรำยกำรว่ำ KULIB Talk 
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 จำกกำรด ำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk ส ำนักหอสมุดประสบควำมส ำเร็จจำกกำร 
เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นอย่ำงมำก โดยมีผลกำรรับชมกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรทั้ง      
6 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561) จ ำนวน 13,154 ครั้ง และมีจ ำนวนผู้มีส่วนร่วม เช่น  
พิมพ์ค ำถำมถำมวิทยำกร แชร์วิดีโอถ่ำยทอดสด หรือกดถูกใจ โดยมีจ ำนวน 1,687 ครั้ง ผลของ 
ควำมส ำเร็จสูงสุด คือกำรที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงประชำชนทั่วไป สนใจและตระหนักถึง 
กำรแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ยินดีที่จะบอกเล่ำเรื่องรำวควำมส ำเร็จ อันจะเป็นแรงบันดำลใจให้แก่ 
ผู้อื่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติต่อไป 

 
ค าส าคัญ:  
 กำรถอดบทเรียน, กำรแบ่งปันควำมรู้, กำรถ่ำยทอดควำมรู้, กำรต่อยอดควำมรู้, 
กำรสกัดควำมรู้, สื่อสังคมออนไลน์ 
 
Abstract  
 Knowledge is accumulated by studying, researching including practical skills,  
knowledge or information that gained through experience, through hearing, listening  
or practicing in the various field of knowledge (Dictionary of Royal Academy, 1999).  
Foreign Organization Survey finds out that most of the knowledge is distributed in  
personnel for 42%, in paper documents for 26%, in e-documents and database  
system for 20% and in internet network for 12%. However, in Thailand, the survey  
finds out that most of the knowledge is distributed in personnel up to 70-80%  
because data recording in documents and information system is not as common as  
in foreign countries. Therefore, the priority of knowledge management is to manage  
knowledge in personnel (Tacit knowledge). 
 Kasetsart University recognizes the creation of the Knowledge of the Land  
for sustainable development by giving priority to the research and creative works.  
Their policy is to support the instructors, students and university’s staff in producing  
research outputs, creative works and innovation continuously as well as to support  
common research. Kasetsart University which acts as a support agency and  
knowledge center has gathered various field of knowledge for the benefit of the  
public and believes that the knowledge caused by work experiences, research,  
innovation development, creation of works, learning, participation in an activities and  
practices of the instructors, students and alumni are considerably valuable.  
Therefore, the Library brought out the knowledge from various individuals and  
composes all these knowledge into the new collection of knowledge that can be  
developed further and has become the intellectual cost of the organization. These  
collections of knowledge will be useful for the nation in the future and all these  



knowledge will be transmitted to the public through Social Media such as Facebook  
Live on the fan page of Kasetsart University Library and YouTube Channel known as  
KU Library which the program broadcasting on named as “KULIB Talk”. 
 From KULIB Talk, Kasetsart University Library has succeeded their purpose  
of transmitting all these knowledge to the public through social media. As shown in  
the total number of viewers from 6 live videos (Updated Oct,16th 2018) is 13,154  
times and the total number of participants while the live video is broadcasting on  
such as asking the questions, Shares the live videos or click the likes for the live  
videos is 1,687 times. The outcome of the highest success is that the university  
personnel including the public are interested and aware of the sharing of knowledge  
to others. Ready and willing to tell others the story of their success which would  
inspire others in creating creative works and inventing new innovations that will be  
helpful to the country in the future. 
 
Keywords:  
 Lesson Learned, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, Inspirational,  
Knowledge Acquisition, Social Media 
 
บทน า 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยเฉพำะเรื่องของกำรแบ่งปันควำมรู้และกำรเชื่อมโยงควำมรู้จำกเจ้ำของผลงำนสร้ำงสรรค์และ 
นวัตกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เช่น นิสิต อำจำรย์ นักวิจัย ศิษย์เก่ำ โดยใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งถูกเลือกเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกข้อมูลสถิติ 
ที่ว่ำ คนไทยใช้เวลำเข้ำอินเทอร์เน็ตต่อวันมำกท่ีสุดในโลก และกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีผู้ใช้มำก 
สุดในโลก โดยเมื่อมีกำร LIVE ผ่ำนเพจของส ำนักหอสมุด http://www.facebook.com/kulibpr  
ซึ่งรำยกำรจะท ำกำร Live เป็นประจ ำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง จำกนั้นส ำนักหอสมุดจะท ำกำรสรุป   
องค์ควำมรู้จำกวิทยำกรและเชื่อมโยงควำมรู้นั้น โดยกำรแนะน ำแหล่งข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี 
ส ำนักหอสมุดมีให้บริกำรที่หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th/kulibtalk เพ่ือให้เข้ำใจ  
เข้ำถึง เกิดกำรต่อยอดควำมรู้และเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป  
และยังเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เชิงวิชำกำรให้สำมำรถเข้ำใจง่ำย และ 
สร้ำงควำมผูกพันและสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส ำนักหอสมุด และผู้ใช้บริกำร อำจำรย์ นักวิจัย นิสิต และ 
ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  สนับสนุนอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ่ำยทอดองค์ 
ควำมรู้ของตนเองออกสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือแสดงบทบำทโดดเด่นของมหำวิทยำลัยที่มีส่วนพัฒนำ 

http://www.facebook.com/kulibpr
http://www.lib.ku.ac.th/kulibtalk


บุคลำกรของประเทศ 
 

2.  เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดของอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร      
ศิษย์เก่ำ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 งำน KULIB Talk ได้เริ่มด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Knowledge Partners โดยมี  
concept คือกำรถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้จำกผู้ที่มีผลงำน นวัตกรรม รำงวัล ของอำจำรย์ นักวิจัย  
นิสิตและศิษย์เก่ำในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้นี้ให้แก่บุคคลท่ำนอ่ืน ๆ และสร้ำงแรงบันดำล 
ใจในกำรสร้ำงสรรค์โดยสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลของส ำนักหอสมุด โดยกำรด ำเนินงำนได้น ำเอำ 
โมเดลเซกิ (SECI Model) (Nonaka & Takeuchi, 1995) ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงควำมสัมพันธ์กำร 
หลอมรวมควำมรู้ในองค์กรระหว่ำงควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit  
Knowledge) ใน 4 กระบวนกำร เพื่อยกระดับควำมรู้ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เพ่ือ 
พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นงำนประจ ำที่ยั่งยืน โดยได้น ำมำปรับใช้ในกระบวนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม KULIB Talk เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยละเอียดกระบวนกำร 
ดังนี้ 
 

 

 
ภำพที่ 1  กำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
 
 1.  Socialization เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ฝังลึกไปเป็นควำมรู้ฝังลึก  
(Tacit to Tacit) โดยกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตรงของผู้ที่สื่อสำรระหว่ำงกัน สร้ำงเป็นควำมรู้ของ 
แต่ละบุคคลขึ้นมำผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรสังเกต กำรลอกเลียนแบบ และกำรลงมือปฏิบัติ  
ควำมรู้ฝังลึกอำจจะเป็นกระบวนกำรคิดซึ่งเป็นกำรยำกที่จะอธิบำยออกมำเป็นค ำพูด ซึ่งใน 
กระบวนกำรนี้ KULIB Talk จะคัดเลือกบุคคลที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ที่น่ำสนใจโดยมีเกณฑ์กำร 
คัดเลือกคือ เป็นนิสิต บุคลำกร และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยได้รับรำงวัลจำกกำร 
ประกวด แข่งขัน หรือมีผลงำนนวัตกรรมสร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในรำยกำร KULIB Talk และใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คือ Facebook LIVE ใน 



กำรเผยแพร่และออกอำกำศไปสู่ผู้ชมรำยกำร โดยกำรด ำเนินงำน ก่อนกำร Live จะมีทีมงำน 
ประชำสัมพันธ์ข่ำวเพ่ือแจ้งผู้รับบริกำรก่อนล่วงหน้ำและสร้ำงแรงจูงใจในกำรรับชม 
 

 

 
ภำพที่ 2  กำรจัดท ำแบนเนอร์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์  
 
 2.  Externalization เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ฝังลึกไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง  
(Tacit to Explicit) ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ท ำได้โดยผ่ำนกำรพูดคุย กำรเล่ำเรื่อง ซึ่งกระบวนกำรนี้ 
เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ที่อยู่ภำยในบุคคลให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถถ่ำยทอดให้ 
เข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งเป็นควำมรู้ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันผ่ำนวิธีกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศ  
รวมทั้งสำมำรถน ำไปจัดเก็บ เช่น เปลี่ยนควำมรู้หรือทักษะให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร รูปภำพ เป็น 
ต้น ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ดังนั้น ในกำรท ำงำนรำยกำร KULIB Talk จะมี 
กำรจัดเตรียมข้อมูลโดยกำรเขียนสคริปข้อค ำถำมเพ่ือกำรถอดบทเรียนของแขกรับเชิญที่เชิญมำ 
สัมภำษณ์เพ่ือสกัดองค์ควำมรู้ โดยจัดเตรียมข้อค ำถำมเพ่ือกำรถอดบทเรียนในรูปแบบที่ไม่วิชำกำร  
ย่อยข้อมูลและเนื้อหำให้เข้ำใจง่ำย โดยใช้ Facebook Live www.facebook.com/kulibpr โดยผู้ที่ 
เป็นเพื่อนของผู้ใช้งำน หรือ  ผู้ที่ติดตำมเพจของส ำนักหอสมุด ก็สำมำรถร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดนี้ไป 
พร้อม ๆ กัน โดยในกำรด ำเนินงำนมีอุปกรณ์ดังนี้ 
 1.  คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว และโปรแกรม OBS Studio หรือชื่อเต็ม ๆ ว่ำ Open  
Broadcaster Software Studio ซึ่งเป็นโปรแกรม OpenSource มำช่วยบริหำรจัดกำรในเรื่องกำร        
จับภำพสดบนหน้ำจอ กำรโชว์ข้อมูล รูปภำพ หรือสำธิตกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  
เพ่ือท ำกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook Live 
 2.  กล้องวิดีโอ จ ำนวน 2 ตัว 

http://www.facebook.com/kulibpr


 3.  ไมโครโฟนไร้สำย จ ำนวน 2 ตัว 
 4.  ไฟสตูดิโอ จ ำนวน 2 ชุด 
 5  กล่องแปลงสัญญำณ HDMI to USB3 
 6.  สำย HDMI จ ำนวน 2 เสน้ 
 7.  ขำตั้งกล้อง จ ำนวน 2 ชุด 
 8.  Sound Mixer 1 ชุด 

 

 

 
ภำพที่ 3  กำรน ำโปรแกรม OpenSource: OBS Studio มำบริหำรจัดกำรวิดีโอและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

 
 3.  Combination เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ชัดแจ้งไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง  
(Explicit to explicit) เป็นกระบวนกำรที่ท ำให้ควำมรู้สำมำรถจับต้องได้ น ำไปใช้งำนร่วมกันได้โดย 
กำรแยกแยะ แบ่งประเภท แล้วน ำมำสร้ำงจัดหมวดหมู่เป็นควำมรู้ใหม่ ส ำหรับรำยกำร KULIB Talk  
มีกระบวนกำรรวมควำมรู้โดยเมื่อมีกำรถ่ำยทอดสดออกไปแล้วนั้น หลังจำกจบรำยกำรทีมงำนจะสรุป 
ข้อมูลจำกผู้ถ่ำยทอดและค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งสิ่งพิมพ์ บทควำม และฐำนข้อมูล 
ต่ำงประเทศมำน ำเสนอเพ่ือต่อยอดควำมรู้ให้แก่ผู้ชมต่อไป โดยกำรน ำเสนอจะน ำขึ้นบนเว็บไซต์ของ 
ส ำนักหอสมุด (www.lib.ku.ac.th/kulibtalk) เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำยจำกทุกที่  
 

http://www.lib.ku.ac.th/kulibtalk


 
 
ภำพที่ 4  กำรสรุปและเชื่อมโยงข้อมูลกับทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด  
 
  4.  Internalization เป็นกระบวนเรียนรู้จำกกำรกระท ำซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  
ที่อยู่ในรูปของทักษะหรือควำมสำมำรถของบุคคล ให้กลับไปเป็นควำมรู้โดยนัยที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล   
นั้น ๆ เป็นกำร “จำรึก” ควำมรู้ชัดแจ้ง เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกในสมองคน เช่น น ำควำมรู้ที่เรียนรู้มำไป 
ปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดกำรเรียนรู้ให้เกิดเป็นควำมรู้ประสบกำรณ์และปัญญำ เป็นประสบกำรณ์อยู่ 
ในสมองในเชิง Tacit Knowledge ต่อไป 
 เมื่อด ำเนินกำรถ่ำยทอดและสร้ำงควำมรู้ ควำมรู้จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดย 4 กระบวนกำร 
นี้สำมำรถเกิดต่อไปได้เรื่อย ๆ ท ำให้ควำมรู้ในองค์กรเกิดขึ้นและสูงขึ้นอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งมีลักษณะเป็น 
เกลียวควำมรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI MODEL  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk ที่ผ่ำนมำ มีผลงำนจำกอำจำรย์ จ ำนวน 2  
ผลงำน นิสิต จ ำนวน 2 ผลงำน และศิษย์เก่ำ จ ำนวน 2 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561)  
โดยมีเรื่องที่ได้น ำเสนอดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ  
 โดย อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/ 
 ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด นวัตกรรมเครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ ส ำหรับท ำนำแบบประณีต 
ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นข้ำวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้ำ 
 ตอนที่ 2 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงกำร Booster Bond for Startup 
 โดย นำงสำวปริณดำ กระโจมแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศำสตร์  



 Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/237374353587467/ 
 ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรแข่งขันกำรคิดโครงกำรหนี้สำธำรณะเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อหนี้สำธำรณะ 
 ตอนที่ 3 โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน (Indirect Light Sky Dome with  
Natural Ventilation) 
 โดย ดร.โสภำ วิศิษฏ์ศักดิ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
       ดร.ณัฏรี ศรีดำรำนนท์ นิสิตคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
 Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/ 

ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด อุปกรณ์ประหยัดพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุข 
ภำวะที่ดีภำยในอำคำร ใช้ส ำหรับติดตั้งบนหลังคำอำคำรเพ่ือรับแสงธรรมชำติแบบทำงอ้อมและมี 
ระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติ  
 ตอนที่ 4  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีเพ่ือเฟ้นหำสุดยอดทีม  
นักพัฒนำแอปพลิเคชัน  
  โดย ทีม OLAN นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/250505749138989/ 

ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำธนำคำรกลุ่ม Corporate  
 ตอนที่ 5  รำงวัล Explorer Award 2018  
  โดย คุณบอลและคุณยอด เจ้ำของรำยกำรหนังพำไป  
     ศิษย์เก่ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร และศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์  
 Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/253643921961883/ 

 ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรสร้ำงผลงำนทำงรำยกำรโทรทัศน์ 
จนได้รับรำงวัลนักส ำรวจจำก National Geographic  
 ตอนที่ 6  Zanroo มำร์เทคสตำร์ทอัพแห่งแรกของประเทศไทย  
  โดย คุณชิตพล มั่งพร้อม CEO Zanroo ศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/269178080380695/ 
 ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรใช้เทคโนโลยี รวบรวมจำกโลกออนไลน์ หรือท่ีเรำรู้จักกันในชื่อ  
Big Data วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกและเทรนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง Social Listening Social Engagement  
ซึ่งผลงำนเหล่ำนี้ท ำให้เกิดควำมตื่นตัวและมีผู้ให้ควำมสนใจในรูปแบบรำยกำรและกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ ซึ่งทีมงำนได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำน KU KM Mart 2018 โดยในกำร 
ออกอำกำศในแต่ละครั้ง มีกำรแชร์ข้อมูลออกไปจำกกำรออกอำกำศ ท ำให้มีห้องสมุดอ่ืน ๆ เล็งเห็น 
และสนใจที่จะด ำเนินกำรรูปแบบเดียวกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้  
จำกกำรออกอำกำศท่ีผ่ำนมำ ยังท ำให้เห็นว่ำกำรน ำเอำเทคโนโลยีของ Facebook LIVE  มีข้อดีหลำย 
ทำงในกำรแชร์องค์ควำมรู้ เช่น ผู้ชมรู้สึกได้ถึงควำมเป็น Real-Time Content ผลิตรำยกำรสด 
สะดวก เพียงมี Smartphone ก็สำมำรถดูรำยกำรสดได้ทุกท่ี โดยสำมำรถพูดคุย 2 way  
communication ขณะจัดรำยกำร ผู้ชมสำมำรถ feedback ผ่ำน comment ได้ทันทโีดยมีผลคนที่ 
เข้ำมำดู จ ำนวน 54,465 ครั้ง มีจ ำนวนกำรคลิกโพสต์ 3,998 ครั้ง มีกำรรับชมวิดีโอ 13,159 ครั้ง โดย 



มีผู้เข้ำชมที่ไม่ซ้ ำกัน จ ำนวน 11,111 ครั้ง และจ ำนวนกำรมีส่วนร่วมกับโพสต์ 2,993 ครั้ง โดยมี 
กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 35-44 ปี รำยละเอียดดังภำพที ่5 
 

 

 
ภำพที่ 5  กรำฟผลกำรรับชมวิดีโอ  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรถ่ำยทอดสดในแต่ละครั้งท ำให้เห็นปัญหำทำงเทคนิคที่ไม่สำมำรถจะแก้ไขได้จำกหน้ำ 
งำนเนื่องจำกเป็นรำยกำรสด เช่น เสียงไมค์ไม่เท่ำกัน หรือมีสัญญำณแทรก ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำนี้ 
อำจจะต้องท ำกำรเปลี่ยนอุปกรณ์บำงชิ้นให้มีคุณภำพเท่ำกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพมำกข้ึน นอกจำกนี้ 
ปัญหำกำรพูดผิด จะมีทีมงำนที่คอยแก้ไขและเขียนข้อควำมเพ่ือคอยส่งสัญญำณให้แก่พิธีกรและ 
วิทยำกร ซึ่งรำยกำรที่ถ่ำยทอดสด นอกจำกจะต้องใช้เทคนิคหลำยอย่ำงประกอบกันแล้วนั้น ยังต้องใช้ 
ประสบกำรณ์ในกำรลองผิดลองถูกเพ่ือให้เกิดทักษะควำมช ำนำญ และเกิดกำรเรียนรู้ในครั้งถัดไปเพ่ือ 
เตรียมรับมือกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ดีมำกยิ่งข้ึน 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  กำรที่มีระบบกำรจัดเก็บควำมรู้โดยน ำเอำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มำร่วมด้วย    
ท ำให้ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีข้อมูลที่สำมำรถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว และ 
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน ำไปต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไปเพ่ือสร้ำงให้สังคมเป็น 
สังคมอุดมปัญญำอย่ำงแท้จริง 
 2.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำของผลงำนสู่สังคมและผู้ชมที่ชมรำยกำร รวมถึงมีกำร 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ถำมค ำถำม ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรใหม่ซึ่งส ำนักหอสมุดได้ 
รวบรวมองค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัดเก็บและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน 
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KULIB TALK ตอน "เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนต้นกล้ำ" โดย อำจำรย์ปัญญำ 
เหล่ำอนันต์ธนำ จะมำ live สดกับผลงำน 

KULIB TALK รู้จัก KAPI

KULIB TALK ตอน โครงกำร Booster Bond for Startup โดย นำงสำวปริณดำ 
กระโจมแก้ว (น้องใบพลู) : นิสิตช้ันปี ท่ี 3 คณะเศรษฐศำสตร์ มก.

KULIB TALK ตอน โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน

KULIB TALK ตอน กำรแข่งขันประกวด SCB Tech Day แอพพลิเคช่ันเพื่อ 
segment corporate โดย ทีม OLAN นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

KULIBTalk ตอน "บอล:ยอด" ผู้ผลิตรำยกำร "หนังพำไป" และกับรำงวัล 
Explorer Award 2018 จำก National Geographic Thailand

KULIBTalk ครั้งท่ี 7: คุณชิตพล มั่งพร้อม บริษัท Zanroo
มำร์เทคสตำร์ตอัพสำยกำรตลำดแห่งแรกของไทย

รวม

กราฟผลการรับชมวิดีโอ

คนท่ีเข้ำมำดู กำรรับชมวิดีโอ ผู้เข้ำชมท่ีไม่ซ้ ำกัน กำรมีส่วนร่วมกับโพสต์ กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุด



 3.  องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำเทคนิควิธีกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
บนโลกออนไลน์ได้ เพ่ือสร้ำงให้นิสิต บุคลำกร เกิดควำมผูกพันและควำมภำคภูมิใจต่อองค์กรและ 
สร้ำงนวัตกรรมสร้ำงสรรค์และผลงำนที่ดีต่อไป 
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การก าจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสือ่สารสนเทศด้วยน  ายาฆ่าเชื อ
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 10% 

Decontamination of Microorganisms on Books, Journals and the 
Media by 10% Hydrogen Peroxide Disinfectant 
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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำวิธีก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ด้วยกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศด้วยวิธี Spread plate technique บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ส ำหรับจุลินทรีย์ทั้งหมดและ
อำหำร SDA ส ำหรับยีสต์และรำ จำกนั้นป้ำยสปอร์ของเชื้อรำ และเซลล์ของแบคทีเรียบนหนังสือ 
วำรสำร และแผ่นซีดี น ำมำเช็ดท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%  
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิต โดยทั้งหมดนั้นท ำในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศ
ด้วยรังสี ยูวีซี ผลกำรวิจัยพบว่ำ สื่อสำรสนเทศ แผ่นซีดี ดีวีดี มีจ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 2.8x10 
CFU/10cm2จ ำนวนยีสต์และรำ 1.3 CFU/10cm2 ส่วนหนงัสือและวำรสำรมีจ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  
3.3x10 CFU/10cm2 จ ำนวนยีสต์และรำ เท่ำกับ 3.1 CFU/10cm2 เตรียมห้องปฏิบัติกำรกว้ำง 2.9 
เมตร ยำว 4.4 เมตรที่มีหลอดยูวีซีเพ่ือใช้ก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ ซึ่งตรวจพบว่ำมีจุลินทรีย์ทั้งหมด 
ในอำกำศของห้องนี้เท่ำกับ 4.9x102 CFU/m3 หลังจำกเปิดหลอดรังสียูวีซี ขนำด 30 วัตต์ 20 นำที   
เพ่ือท ำลำยจุลินทรีย์ในอำกำศพบว่ำรังสียูวีซีมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดแบคทีเรียและเชื้อรำได้ 99% 
เมื่อน ำหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน 104CFU/10cm2 มำเช็ดท ำควำม
สะอำดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อชุบน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน  
3 วัน ในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับอันตรำยน้อยมำก (<50 CFU/m3 )  
ผลกำรทดลองพบว่ำสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้และท ำให้ปรำศจำกเชื้อในที่สุด วิธีดังกล่ำว
ได้รับกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องเปรียบเทียบกับ Control พบว่ำจ ำนวนจุลินทรีย์แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อม่ัน 95%  
 
ค าส าคัญ:  
 น้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%, รังสียูวีซี, กำรก ำจัดจุลินทรีย์ 



 
 

Abstract  
        The study on method for microbial decontamination on books, journals  
and the media in the library of Naresuan university by enumeration of microbial 
contamination on books, journals and the media using Spread plate technique on 
TSA for total viable count and SDA for yeast and mold count. Then inoculated 
microbial cells and spores on books, journals and the media after that 
decontamination with 10%hydrogen peroxide and counted the surviving cells. All 
must be done in the laboratory that controlled air quality by UVC. The results found 
that the media, CD and DVD had total microbial contents 2.8x10 CFU/10cm2, yeast 
and mold contents 1.3 CFU/10cm2. Books and journals contained microbial contents 
3.3x10 CFU/10cm2, yeast and mold contents 3.1 CFU/10cm2. The laboratory room 
2.9x4.4 meters with 30 watts UVC was operated. It was found that this room 
contained the amount of microorganism in the air 4.9x102 CFU/m3. After 20 minutes 
of exposure, UVC radiation effective in killing bacteria and mold in the air 99%. 
Contaminated books, journals and media 104CFU/10cm2 were wiped with the sterile 
cloth that moist in disinfectant 10% hydrogen peroxide once a day on 3 consecutive 
days and operated in microbial controlled room as a very low level (<50 CFU/m3). 
The results showed that the process was able to reduce microbial contamination 
until finally sterilized. This method was proven to be accurate compared to the 
control found that number of microorganisms was significantly different at 95%. 
 
Keywords:  
 Disinfectant 10% Hydrogen Peroxide, UVC, Decontamination 
 
บทน า  
 จุลินทรีย์ที่อยู่บนหนังสือ และทรัพยำกรสำรสนเทศในส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งของ 
กำรปนเปื้อนที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของอำกำศภำยในอำคำรและอำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร กระดำษหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรผลิตเป็นหนังสือ วำรสำร ย่อม 
เสื่อมสลำยอยู่ตลอดเวลำ อัตรำกำรเสื่อมสลำยขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งปัจจัย 
ภำยในได้แก่ ควำมเป็นกรด (Acidity), ไอออนโลหะ (Metal ion), ลิกนินหรือวัสดุที่ย่อยได้ ปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ ควำมร้อน ควำมชื้น แสงยูวี ออกซิเจน มลพิษต่ำง ๆ และ Biodeteriogen (Strlic,  
Kolar, & Scholten, 2005) ส่วนประกอบของกระดำษที่จุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่งพลังงำนได้แก่ 
Cellulose, Hemicellulose, Lignin, Adhesives, Sizings เป็นแหล่งคำร์บอนของ Heterotrophic 
organisms นอกจำกนั้นกระดำษยังมีคุณสมบัติดูดควำมชื้นท ำให้จุลินทรีย์สำมำรถเจริญได้ดี 
โดยเฉพำะเชื้อรำซึ่งชอบควำมชื้นที่ต่ ำกว่ำแบคทีเรีย ท ำให้พบกำรปนเปื้อนของเชื้อรำบนหนังสือใน
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งเก็บรักษำจดหมำยเหตุต่ำง ๆ (Guillitte, 1995) เมื่อเกิดเชื้อรำบนกระดำษ 



 
 

เชื้อรำจะเจริญและปล่อยสำรต่ำง ๆออกมำ เช่น Glycerine ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีควำมชื้นเพิ่มขึ้น
กระตุ้นให้เกิดกำรเจริญของสปอร์มำกข้ึน นอกจำกนั้นกำรปลดปล่อยสำรกลุ่ม Excreted lipids  
จะท ำให้เกิดกระบวนกำร Autooxidation ได้ Free-radicals และ Peroxides ท ำให้เกิดสีน้ ำตำล 
หำกเป็นเชื้อรำที่สร้ำงสำรสี จะส่งผลให้ตัวอักษรบนหนังสือเลอะเลือนไป ไม่สำมำรถอ่ำนได้ (Florian, 
2002) กำรเสื่อมสลำยจำกเชื้อรำกลุ่มที่สำมำรถย่อยสลำยกระดำษได้ดี (Cellulose fungi) เกิดจำก
กำรสร้ำงเอนไซม์ Extracellular cellulase ย่อยเซลลูโลสได้น้ ำตำลโมเลกุลเล็กน ำไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงำนของจุลินทรีย์กลุ่มอ่ืน ๆ (Gallo, Pasquariello, & Rocchetti, 1998) และ Excreted 
organic acids ทีท ำให้ควำมแข็งแรงของกระดำษลดลงจึงเปื่อยยุ่ยในที่สุด (Abdel-Kareem, 2010) 
 นอกจำกกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยแล้วยังมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยพบว่ำจุลินทรีย์กลุ่มนี้บำงชนิดเป็น
จุลินทรีย์ก่อโรค/ จุลินทรีย์สร้ำงสำรพิษ (Pathogenic/ toxigenic) (Bennett & Klich, 2009; 
Pinheiro, & Chaves, 2011) แม้ว่ำจุลินทรีย์เหล่ำนี้จะตำยแล้วโครงสร้ำงบำงส่วนหรือสำรพิษท่ี
หลงเหลืออยู่จะท ำให้เกิดกำรแพ้ได้ (Florian, 2002) 

 กำรก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือเพ่ือกำรเก็บรักษำหนังสือให้นำนขึ้นนั้นสำมำรถใช้ได้ทั้ง
วิธีกำรทำงกำยภำพและเคมี กำรท ำให้แห้งหรือกำรลดค่ำ Water activity ของวัสดุเพื่อยับยั้งกำร
เจริญของจุลินทรีย์เป็นวิธีกำรทำงกำยภำพที่ง่ำย ไม่เป็นอันตรำย เช่น 1) กำรห่อด้วยวัสดุกันชื้นซึ่ง
ต้องใช้ในปริมำณมำกและไม่สะดวกต่อกำรน ำมำใช้งำน 2) กำรใช้ Gamma radiation ซึ่งพบว่ำ
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีกำรตอบสนองต่อรังสีที่แตกต่ำงกันและยังพบว่ำกระดำษท่ีผ่ำนกำรฉำยรังสีจะ
เสื่อมสลำยได้ง่ำยขึ้น (Adamo et al., 2003) 3) กำรใช้ High frequency current (1.5-1.6 A,    
90-100oC, เวลำ 12-15 นำที) ซึ่งสำมำรถท ำลำยแมลงต่ำง ๆ ได้ดี ไม่มีสำรเคมีตกต้ำง แต่มีผลต่อเชื้อ
รำในระดับปำนกลำง และวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเอกสำรที่มี Leather, Parchment, Seals (Flieder, 1965)    
4) กำรเก็บรักษำในสิ่งแวดล้อมที่ลดปริมำณออกซิเจน จะท ำให้กำรถูกท ำลำยโดยเชื้อรำและแมลง 
ต่ำง ๆ ลดลง นอกจำกนั้นในระยะยำวยังสำมำรถป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมีหรือแม้แต่กำรเกิด 
Photooxidation ได้ วิธีกำรนี้เหมำะกับกำรเก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์แต่ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนใน
หอสมุด (Florian, 1997) 5) กำรใช้รังสียูวี (Gallo, 1963) ระบุว่ำรังสียูวีไม่มีประสิทธิภำพในกำร
ก ำจัดจุลินทรีย์ใน Textiles/ books เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรทะลุทะลวงต่ ำ Belloni et al. 
(2006) รำยงำนว่ำรังสียูวีที่ควำมยำวคลื่น 308 nm สำมำรถท ำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเซลลูโลสเป็น
ส่วนประกอบปรำศจำกเชื้อได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำรังสียูวีมีพลังงำนสูงจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นไปพร้อมกับกำรฆ่ำจุลินทรีย์ นอกจำกนั้นกำรเกิดปฏิกิริยำ Oxidation ของ
เซลลูโลสจะท ำให้กระดำษเป็นสีเหลืองและเปรำะ 6) กำรใช้อุณหภูมิไม่เหมำะสม อุณหภูมิมีผลต่อ
อัตรำเมตำบอลิซึมของเซลล์ส่งผลต่ออัตรำกำรเจริญของจุลินทรีย์ มีรำยงำนกำรใช้ Freezing-drying/ 
lyophilisation method ในกำรเก็บรักษำ Graphic document (Basset & Drais, 2011)  

 กำรก ำจัดหรือยับยั้งกำรเจริญของจุลินทรีย์บนกระดำษด้วยวิธีกำรทำงเคมี โดยสำรเคมี  
แต่ละชนิดจะมีผลต่อผนังเซลล์ เซลล์เมมเบรน และองค์ประกอบของเซลล์ที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น 
1) แอลกฮอล์ (Alcohols) มีผลต่อเมมเบรน (Membrane active microbicide) ซึ่งใช้กันมำนำน 
ประสิทธิภำพขึ้นอยู่กับควำมยำวของคำร์บอน ออกฤทธิ์ท ำให้โปรตีนตกตะกอนและเสียสภำพ 



 
 

ควำมเข้มข้นที่ใช้ 50-90%  มีผลต่อแบคทีเรีย ไวรัส และฟังไจ แต่ไม่มีรำยงำนกำรท ำลำยสปอร์ 
ส ำหรับกำรยับยั้งเชื้อรำใช้ Butanol 8-90%, Isopropanol 30% และ Ethanol 90% โดยเอธำนอล
นิยมน ำมำใช้มำกท่ีสุดสำมำรถยับยั้งเซลล์ของ Aspergillus flavus, A. niger, Chaetomium 
globosum และ Trichoderma viride บนกระดำษได้แต่ไม่ยั้บยั้งสปอร์ท ำให้สปอร์เจริญเป็นเซลล์
อีกครั้งหลังกำรฆ่ำเชื้อ 14 วัน นอกจำกนั้นยังพบว่ำไม่เหมำะกับวัสดุที่หนำ ๆ เช่นหนังสือเป็นต้น 
(Bacilkova, 2006) 2) Alkylating agents เช่น Ethylene oxide และ Formaldehyde สำมำรถ
ก ำจัดและสปอร์ของจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดแต่มีควำมไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้งำน 3) สำรประกอบคลอรีน 
(Chlorine containing compounds/phenol derivative) เช่น Dichlorophen, 
Pentachlorophenol, Thymol มีรำยงำนกำรน ำมำใช้งำนแต่มีข้อควรระวังเรื่องควำมไม่ปลอดภัย  
(The United States Environmental Protection Agency [US EPA], 2010) 4) Photocatlyst 
ด้วย Titanium dioxide จะท ำให้เกิดอันตรำยต่อเซลล์จำก Hydroxyl radicals และ Superoxide 
ions (Huang et al., 2000) อย่ำงไรก็ตำมมีผลต่อฟังไจน้อยกว่ำแบคทีเรียเนื่องจำกยีสต์และรำมีไค
ตินเป็นส่วนประกอบในผนังเซลล์และมีควำมหนำของผนังเซลล์มำกกว่ำแบคทีเรียจึงทนได้มำกกว่ำ 
และพบว่ำไม่มีผลต่อสปอร์ (Conidia) (Markowska-Szczupak et al., 2011) 5) Quarternary 
ammonium compounds (Quats) มีประจุบวกสำมำรถจับกับประจุลบบนผิวเซลล์ ท ำให้สำรผ่ำน
เข้ำสู่เซลล์และท ำลำยเซลล์ได้ แต่ไม่ท ำลำยสปอร์ (Paulus, 2004) สำรกลุ่มนี้ได้แก่ Dimethyl-
lauryl-benzyl ammonium bromide ซ่ึงมีรำยงำนควำมเป็นอันตรำยต่อ mucous membrane 
และระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย (Nitterus, 2000) 6) Salts and ester of acids เช่น Calcium 
propionate, Parabens เป็นกลุ่มของวัตถุกันเสีย ประสิทธิภำพของ Calcium propionate ขึ้นอยู่
กับควำมเป็นกรด หำกน ำมำใช้งำนกับกำรฆ่ำเชื้อในกระดำษโดย กำรปรับพีเอชให้เป็นกรด จะท ำให้ไม่
สำมำรถเก็บรักษำกระดำษหรือหนังสือได้ (Neves, 2006) ส่วนพำรำเบนเป็นวัตถุกันเสียที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
ยีสต์และรำได้ดีกว่ำแบคทีเรีย (Russel, 2003; Paulus, 2004) ในควำมเข้มข้นต่ ำจะยับยั้ง Proton 
motive force ของเซลล์เมมเบรนและเมื่อควำมเช้มข้น ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรเลือก
ผ่ำนของเซลล์เมมเบรน มีรำยงำนกำรใช้สำรผสม 0.5% Methyl paraben และ 1% Propyl 
paraben ในเอธำนอล 85% เป็นค่ำ MIC ในเชื้อรำ Cladosporium sp. และ P. corylophylum 
นอกจำกนั้นกำรเติม 5% Calcium propionate ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งยีสต์และรำดีขึ้น 
(Neves, et al., 2009) อย่ำงไรก็ตำมจำกรำยงำนของ Zotti, Ferroni and Calvini (2007) พบว่ำ 
กำรสเปรย์ด้วย Propyl paraben และ Methyl paraben มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งเชื้อรำในดับปำนกลำง 
อย่ำงไรก็ตำมยังมีกำรถกเถียงกันเรื่อควำมไม่ปลอดภัยของพำรำเบนในกำรน ำมำใช้งำน (Soni, 
Carbin, & Burdock, 2005; Scientific Committee on Consumer Products [SCCP], 2005) 
ดังนั้นหลักในกำรเลือกน้ ำยำ 
ฆ่ำเชื้อต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อและมีควำม
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่เป็นสำรออกซิไดส์ที่ดี คือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสำมำรถท ำลำยจุลินทรีย์ได้หลำยชนิดและระเหยได้เร็ว ใช้งำนได้ง่ำย 
ปลอดภัย ไม่มีผลต่อหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศ  
  



 
 

 สมมติฐานการวิจัย 
 กำรฆ่ำเชื้อบนหนังสือ วำรสำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็น Oxidizing agent มีฤทธิ์ในกำรท ำลำย ดีเอ็นเอ เยื่อหุ้มเซลล์ตลอดจน
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของเซลล์ เมื่อใช้ในควำมเข้มข้นที่เหมำะสม จะปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำนและไม่ท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อหนังสือและวำรสำร เนื่องจำกกำรสลำยตัวของสำรจะท ำให้เกิดน้ ำกับ
ออกซิเจน ไม่มีสำรตกค้ำงอ่ืน ๆ โดยต้องด ำเนินกำรในห้องปฏิบัติกำรที่ไม่มีกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ในอำกำศเพ่ือป้องกันอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้บริกำรและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษำวิธีก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ 
 
ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  วัสดุ อุปกรณ์ และอำหำรเลี้ยงเชื้อ 

  1.1  อุปกรณ์ในกำรฆ่ำเชื้อ ได้แก่ หลอดยูวีซี น้ ำยำฆ่ำเชื้อ ผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำด 
  1.2  อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่  

ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก 
  1.3  อุปกรณ์ในกำรแยกและกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ อำหำรเลี้ยงเชื้อ Trypticase 

soy agar (TSA) Sabouraud dextrose agar (SDA) สำรละลำยเจือจำง 0.85% NaCl ไม้พันส ำลี 
 2.  วิธีกำร 

  2.1  กำรแยกเชื้อจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศ โดยใช้ Swab 
technique (Wet and dry Swab) ด้วยสำรละลำย 0.85% NaCl 10 ml ป้ำยบริเวณปกหน้ำ-หลัง 
ปกใน สันหนังสือ แล้วเจือจำงเป็น 100, 10-1, 10-2 จนกระท่ังถึงควำมเจือจำงที่เหมำะสม จำกนั้น
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total viable count) โดยใช้ Spread plate technique ลงบน
อำหำร TSA บ่มที่อุณหภูมิ 35±2oC เป็นเวลำ 2 วัน และปริมำณยีสต์และรำ (Yeast and mold 
count) ด้วยอำหำร SDA บ่มทีอุ่ณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 3 วัน ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็น
ปริมำณจุลินทรีย์ต่อตำรำงเซนติเมตร เก็บแบคทีเรียบริสุทธิ์บนอำหำร TSA และเก็บยีสต์และรำโดยใช้
อำหำร SDA ส ำหรับศึกษำต่อไป 

  2.2  กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำรส ำหรับก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  เลือกห้องส ำหรับท ำปฏิบัติกำรเป็นห้องโล่ง ๆ มีโต๊ะ 1 ตัว และเก้ำอ้ีส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน ประตูห้องปิดมิดชิด หลังจำกท ำควำมสะอำดตำมปกติให้ตรวจนับจุลินทรีย์ในอำกำศโดย
ใช้หลักกำร Settle plate (Hayleeyesus & Manaye, 2014) ด้วยกำรเปิดจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 
ชนิด คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA วำงไว้ 5-7 จุด ทั้ง 4 มุม และตรงกลำงห้อง 
สูงจำกพ้ืนประมำณ 1 เมตร ห่ำงจำกผนังหรือสิ่งกีดขวำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ทิ้งไว้ 15 นำที จึงปิดฝำ
จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ที่อุณหภูมิ 35±2oC และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA ที่



 
 

อุณหภูมิห้อง ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็นปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศต่อลูกบำศก์เมตร เก็บเชื้อ
บริสุทธิ์ที่แยกได้บนอำหำรที่เหมำะสม 

2.2.2  กำรติดต้ังหลอดรังสียูวีซี เหนือพ้ืนห้องไม่ต่ ำกว่ำ 2 เมตร โดยใช้หลอดขนำด 
30 วัตต์ จ ำนวน 1 หลอดต่อพ้ืนที่ 18 ตำรำงเมตร วัดอุณหภูมิของห้องและควำมชื้นสัมพันธ์ไม่ควร
เกิน 60% จำกนั้นทดสอบประสิทธิภำพของรังสียูวีซีในกำรฆ่ำเชื้อ ด้วยกำร Spread plateสปอร์ของ
เชื้อรำ 100-150 cfu/plate และ เชื้อแบคทีเรีย 200-250 cfu/plate ที่แยกได้จำกข้อ 2.2.1 บน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ Plate count agar เปิดรังสียูวีซีเป็นเวลำ 5,10,15,20,25,30 นำที หรอืตำม 
ควำมเหมำะสม บ่มเชื้อตำมสภำวะที่ก ำหนด นับจ ำนวนโคโลนีที่รอดชีวิต เลือกเวลำน้อยที่สุดที่
แบคทีเรียและเชื้อรำถูกก ำจัด 99% เปรียบเทียบกับ Control บันทึกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์
ของห้อง 

  2.3  กำรก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศหลำย ๆ ครั้งด้วยน้ ำยำ
ฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide จนกระท่ังปรำศจำกเชื้อ (Tyndalization) 

2.3.1  ป้ำยสปอร์ของเชื้อรำ และเซลล์ของแบคทีเรียบนหนังสือ วำรสำร และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้มีปริมำณ 103 cfu/cm2 (มำกกว่ำที่พบตำมธรรมชำติ 3log) บ่มที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 24 ชั่วโมงส ำหรับแบคทีเรีย และ 72 ชั่วโมงส ำหรับเชื้อรำ 

 2.3.2  ท ำควำมสะอำดพ้ืนห้องตำมปกติ ตำมด้วยกำรเปิดรังสียูวีซีเพ่ือก ำจัด
จุลินทรีย์ในอำกำศ 99% เตรียมพร้อมกับกำรทดสอบ ผู้ปฏิบัติงำนสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคล ได้แก่ ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก ให้พร้อม จำกนั้นใช้ผ้ำเช็ดท ำ
ควำมสะอำดชุบน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide เช็ดท ำควำมสะอำดหนังสือ วำรสำร และ
สื่อสำรสนเทศที่ได้รับกำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ในข้อ 2.3.1 โดยกำรเช็ดจำกซ้ำย-ขวำ และจำกมุมทั้ง 4 
มุม ให้ทั่วทุกจุด ทิ้งไว้ 15 นำที น ำผ้ำที่ใช้เช็ดท ำควำมสะอำดจุ่มลงในน้ ำยำฆ่ำเชื้อ แช่ทิ้งไว้ 1 คืน 
ก่อนน ำไปซักและท ำควำมสะอำดต่อไป แยกและตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตหลังกำรท ำควำม
สะอำดโดยใช้ Swab technique จำกนั้นน ำหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศดังกล่ำวไปบ่มที่
อุณหภูมิห้องต่อไปอีก 24 ชั่วโมง แล้วน ำมำท ำควำมสะอำดซ้ ำครั้งท่ีสอง และ สำม โดยด ำเนินกำร
เช่นเดิม เปรียบเทียบกับกำรเช็ดท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำกลั่น 

  2.4  กำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อ
สำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นน ำหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศที่สังเกตเห็นว่ำมีเชื้อรำเกิดขึ้น อย่ำงน้อย 
30 รำยกำร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B กลุ่มละ 15 รำยกำร ก ำจัดจุลินทรีย์ตำมวิธีที่ได้พัฒนำขึ้น 15 
รำยกำรของกลุ่ม A เปรียบเทียบกับกลุ่ม B ที่ไม่ได้เช็ดท ำควำมสะอำด ตรวจสอบปริมำณจุลินทรีย์โดย
ใช้ Swab technique (Wet and dry swab) ประเมินผลกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีทดสอบโดย
ใช้สถิติท่ีเหมำะสม 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  กำรแยกเชื้อจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศ  

   ผลกำรแยกและตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์จำกหนังสือ วำรสำร แผ่นซีดี ซีดีรอม และ ดีวีดี 
โดยใช้ Swab technique (wet and dry Swab) และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ด้วยวิธี Spread 



 
 

plate technique พบว่ำ สื่อสำรสนเทศ แผ่นซีดี ดีวีดี มีจ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 2.8x10 
CFU/10cm2 จ ำนวนยีสต์และรำ 1.3 CFU/10cm2 ส่วนหนงัสือและวำรสำรมีจ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  
3.3x10 CFU/10cm2 จ ำนวนยีสต์และรำ เท่ำกับ 3.1 CFU/10cm2  โดยแบคทีเรียที่พบเป็นแกรม
บวก มีท้ังรูปร่ำงกลม ท่อนสั้น และท่อนยำว อยู่เดี่ยว ๆ คู่ เป็นกลุ่มหรือเป็นเส้นสำย บำงไอโซเลท
สร้ำงสปอร์ ส่วนเชื้อรำที่พบมีหลำยชนิด เส้นใยสีขำว สร้ำงสปอร์สีด ำ สีเขียว สีเหลือง และสีเทำ  
บำงชนิดสร้ำงสำรสี แสดงให้เห็นว่ำจุลินทรีย์ที่พบบนหนังสือและสื่อสำรสนเทศต่ำง ๆ นั้น มี
หลำกหลำยชนิด ปนเปื้อนมำจำกสิ่งแวดล้อมและจำกคน ปริมำณท่ีพบไม่สำมำรถสังเกตเห็นควำม
ผิดปกติ แต่หำกหนังสือดังกล่ำวถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ท ำควำมสะอำดหรือมีควำมชื้นสูงขึ้นจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อหนังสือเองและอำจก่อให้เกิดกำรกระจำยสู่สิ่งแวดล้อมและมีผลต่อบุคลำกรตลอดจน
ผู้ใช้บริกำรได้ 

 2.  กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำรส ำหรับก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ 
 เลือกห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 306 อำคำรแสงเทียน กว้ำง 2.9 เมตร ยำว 4.4 เมตร มีพื้นที่ 

12.76 ตำรำงเมตร เป็นห้องที่ใช้ในกำรก ำจัดจุลินทรีย์ หลังจำกท ำควำมสะอำดตำมปกติได้ตรวจนับ
จุลินทรีย์ในอำกำศได้เท่ำกับ 4.9x102 CFU/m3 และส่วนใหญ่เป็นเชื้อรำ แสดงว่ำคุณภำพอำกำศใน
ห้องนี้อยู่ในระดับอันตรำยปำนกลำง จึงได้เลือกใช้รังสียูวีซีในกำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ โดยใช้
หลอดขนำด 30 วัตต์ จ ำนวน 1 หลอด หลังจำกท่ีวำงจำนเพำะเชื้อที่มเีชื้อรำและแบคทีเรียไว้ที่
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ของห้อง 7 จุด เปิดรังสียูวีซีเป็นเวลำ 5, 10, 15, 20, 25, 30 นำที พบว่ำที่เวลำ 20 
นำที รังสียูวีซีมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดแบคทีเรียและเชื้อรำได้ 99% แต่ต้องวำงในต ำแหน่งที่ได้รับ
สัมผัสโดยตรง  ดังนั้นชุดก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซีที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้โดยกำรเปิดใช้งำนเป็นเวลำ 20-30 นำที และอำจเปิดซ้ ำได้ตำมที่ต้องกำร 
และไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำนเนื่องจำกสำมำรถตั้งเวลำกำรท ำงำนด้วยรีโมทคอนโทรล 
 3.  กำรก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ 
     ป้ำยสปอร์ของเชื้อรำและเซลล์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศ ให้มีปริมำณ 103cfu/cm2 (มำกกว่ำที่พบตำมธรรมชำติ 3log) จำกนั้นแบ่งกลุ่มหนังสือ และ
สื่อสำรสนเทศเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม (Control) กลุ่มเช็ดท ำควำมสะอำด 1 ครั้ง กลุ่มเช็ดท ำ
ควำมสะอำด 2 ครั้ง และกลุ่มเช็ดท ำควำมสะอำด 3 ครั้ง ด้วยผ้ำที่สะอำดปรำศจำกเชื้อที่เติมน้ ำยำฆ่ำ
เชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ควำมเข้มขน้ 10% ปริมำตร 20 ml ผลกำรทดลองพบว่ำ เมื่อเช็ด
ท ำควำมสะอำด 1 ครั้ง แล้ววำงทิ้งไว้ข้ำมคืน แล้วน ำกลับมำท ำควำมสะอำดครั้งที่ 2 ไม่พบจุลินทรีย์
รอดชีวิต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำรท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำกลั่นติดต่อกัน 3 วัน ยังคงมีจุลินทรีย์
หลงเหลืออยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพบเชื้อรำรอดชีวิตบนหนังสือในปริมำณมำก ส่วนเชื้อรำบนแผ่นซีดี
สำมำรถเช็ดออกได้ด้วยผ้ำสะอำด สำมำรถสรุปได้ว่ำวิธีที่เหมำะสมในกำรก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ
และสื่อสำรสนเทศโดยกำรเช็ดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide ติดต่อกัน 3 วัน วันละ  
1 ครั้ง สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้และท ำให้ปรำศจำกเชื้อในที่สุด แต่ต้องเช็ดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำร
ฆ่ำเชื้อและด ำเนินกำรในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับอันตรำยน้อยมำก <50 
CFU/m3  



 
 

 4.  กำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือและสื่อสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้น
โดยกำรประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีอยู่ในห้องสมุด 
        น ำหนังสือและสื่อสำรสนเทศที่สังเกตเห็นว่ำมีเชื้อรำเกิดขึ้น อย่ำงน้อย 30 รำยกำร ก ำจัด
จุลินทรีย์ตำมวิธีที่ได้พัฒนำขึ้นอย่ำงน้อย 15 รำยกำร และตรวจสอบปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตโดยใช้ 
Swab technique (Wet and dry swab) เช่นเดิม เปรียบเทียบกับ Control 15 รำยกำร 
ประเมินผลกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีทดสอบโดยใช้สถิติ t-test: Paired two samples for 
mean และ Chi-square พบว่ำกำรท ำควำมสะอำดด้วยวิธีดังกล่ำวท ำให้จุลินทรีย์ลดปริมำณลง
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% (t Stat 3.08, t Critical two-tail 2.14) 
ส่วนปริมำณเชื้อรำซึ่งมีอยู่น้อยในตัวอย่ำงจึงใช้สถิติ Chi-square พบว่ำ ค่ำ Chi-square เท่ำกับ 4.9 
มีค่ำมำกกว่ำ 3.84 แสดงให้เห็นว่ำกำรท ำควำมสะอำดด้วย 10% Hydrogen peroxide สำมำรถลด
ปริมำณเชื้อรำได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% หรืออำจจะสรุปได้ว่ำเชื้อรำถูก
ก ำจัดออกไปถึง 93.3%  
 สรุปผลการทดลอง 
 วิธีกำรก ำจัดจุลินทรีย์ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide ติดต่อกัน 3 วัน วันละ 
1 ครั้ง โดยเช็ดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อและด ำเนินกำรในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศ  
เป็นวิธีที่ให้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้  
 ข้อเสนอแนะ หลังจำกเช็ดท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรท ำ
ให้แห้งเพ่ือป้องกันควำมชื้นสะสมที่เกิดจำกปฏิกิริยำกำรสลำยตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ได้วิธีก ำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสนเทศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร  
 2.  ได้ชุดอุปกรณ์กำรก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซี ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
และขยำยผลในกำรน ำไปใช้ก ำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ ภำยในอำคำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร และห้องเก็บเอกสำรของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลัย 
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บทคัดย่อ 
 
 จำกควำมช ำนำญด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสังคม ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้ริเริ่มกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ 
ศูนย์บริกำรข้อมูลจังหวัดขอนแก่นขึ้น ในปี 2556 โดยมีสมำชิกจ ำนวน 9 แห่ง โดยอำศัยแนวคิดเรื่อง 
กำรพัฒนำเครือข่ำย แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ช่วง ชว่งที่ 1 ช่วงเริ่มต้น แสวงหำเครือข่ำย จัดท ำ 
แผนพัฒนำ ช่วงที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์ กำรมีส่วนร่วม สร้ำงแกนน ำ และช่วงที่ 3 ปรับปรุงผลงำนที่ผนึก 
ก ำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ ปัจจุบัน ในปี 2561 มีสมำชิกจ ำนวน 11 แห่ง ปัจจัย 
แห่งควำมส ำเร็จ คือ กำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 
นโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร กำรมีควำมช ำนำญในวิชำชีพเดียวกัน แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำย 
ได้แก่ กำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของเครือข่ำย ในกำรพัฒนำ 
นวัตกรรมควรพิจำณำถึง 1) ลิขสิทธิ์ กฎหมำยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 2) ควำมแตกต่ำงด้ำนบริบท 
ของห้องสมุดสถำบันสมำชิก 3) และระบบบริกำร โดยเฉพำะระบบที่ใช้ร่วมกัน  
 
ค าส าคัญ:   
 เครือข่ำยห้องสมุด, เครือข่ำยควำมร่วมมือ, ควำมร่วมมือ, กำรพัฒนำแหล่งบริกำร 
สำรสนเทศ 
 
Abstract 
 About expertise of library for learning  promotion, it can contributes to the  
development of society. The Khon Kaen University Library has initiated the  
establishment of cooperation networks between libraries, Learning Resources Center,  



Education Information Center   in Khon Kean Province . In 2013 with 9 members in  
Khon Kean Library Network –KKL network based on the concept of network  
development. Divided into 3 phases, the 1st  phase the period of beginning,   The 2nd 
phase the period of the development plan, deploy strategy,  participation and  
selected  mainstay, The 3rd phase work about of the activities improvement, Drive  
Innovation in service to users Currently. 2018 KKL network have  11 members. Key  
success factors were Knowledge management for exchange and best practice, Clear  
policy  and the network is work with Professionalism. About network development  
approaches include service development, Human resources development and image  
of network branding. The suggest about development service innovation were  
1) Law&copyrights. 2) Contextual differences or library target and 3) service systems, 
specific on shared system 
 
Keywords: 
 Library Network, Cooperation Network, Cooperation, Information Resources 
Development 
 
บทน า   
 จำกควำมท้ำทำยด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เป็นศูนย์กลำง 
กำรเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ของหน่วยงำน (ส ำนักหอสมุด, 2560) กำรมี 
ส่วนร่วมในเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ United  
Nations กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองขอนแก่นน่ำอยู่ในด้ำน Smart Living ทีใ่ห้ควำมส ำคัญกับ 
เมืองมีควำมปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสุขภำพอนำมัย  
(ธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธุ์, 2560) โดยห้องสมุดเป็นหนึ่งในสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ริเริ่มกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อพัฒนำแหล่งบริกำรสำรสนเทศ 
ภำยในจังหวัดขอนแก่น ท ำให้เกิดกำรจัดตั้ง “เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และศูนย์บริกำรข้อมูลจังหวัดขอนแก่น” ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ในครั้งแรกมีหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเข้ำร่วมจ ำนวน 9 แห่ง ปัจจุบันมีสมำชิกรวม 11 สถำบัน ได้แก่  
1) ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2) ห้องสมุดวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น 3) ห้องสมุด 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 4) ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนวิทยำเขตขอนแก่น    
5) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
6) ส ำนักหอสมุดกลำง วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย 7) ห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม 
อัธยำศัยอ ำเภอเมืองขอนแก่น 8) ห้องสมุดโรงพยำบำลขอนแก่น 9) ส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนคร 
ขอนแก่น โดย 10) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น และ 11) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
ขอนแก่น มีเจตจ ำนงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยที่ผู้น ำองค์กรมี 



จุดมุ่งหมำยร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ 
ของผู้ปฏิบัติงำนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริกำรข้อมูลซึ่งมีจุดเด่นที่ 
แตกต่ำงกัน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนร่วมกัน  
เนื่องจำกเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน และสังคมของจังหวัดขอนแก่น  
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรยกระดับทักษะควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำร 
บริหำรจัดกำรห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริกำรข้อมูล เพื่อกำรขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ให้ได้รับ 
กำรพัฒนำรอบด้ำน พัฒนำแบบก้ำวกระโดด สำมำรถฝ่ำฟันกับวิกฤตต่ำง ๆ และพร้อมรับกำร 
เปลี่ยนแปลง สมำชิกเครือข่ำยจึงได้ท ำควำมตกลงร่วมกันที่จะประสำนควำมร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดใน 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนซึ่งกันและกัน โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกันนี้อำศัยศักยภำพของ 
ทรัพยำกรที่แต่ละฝ่ำยมีอยู่ หำรือร่วมกันเพ่ือพัฒนำบุคลำกรและบริกำร ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ 
นวัตกรรมบริกำรสู่ผู้ใช้ห้องสมุด/ แหล่งเรียนรู้ของแต่ละสถำบันได้มำกยิ่งข้ึน 
 ซึ่งในกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งบริกำรสำรสนเทศนั้น จะสำมำรถเป็นส่วนสนับสนุน 
กำรศึกษำในชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำในระบบหรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มิติกำรเรียนรู้ของ 
บุคลำกร ซึ่งบุคลำกรของห้องสมุดเครือข่ำยได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชำชีพและประยุกต์ใช้ในกำร 
ด ำเนินงำน มีกำรแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนำไปด้วยกัน  
 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรสำรสนเทศในจังหวัดขอนแก่น 
 2.  แสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ และ       
กำรบริกำร 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ   
 ใช้ทฤษฏีกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนโดยกำร 
ส ำรวจ กำรระดมสมอง และกำรสัมภำษณ์ เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำเครือข่ำย  
 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย แบ่งเป็น 3 ช่วง 
 ช่วงที่ 1 (2556-2557) เน้นแสวงหำเครือข่ำย สร้ำงสร้ำงจินตภำพ/ วิสัยทัศน์ควำมร่วมมือ 
สร้ำงควำมสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่ำงห้องสมุดสถำบันสมำชิก กำรประเมินเพ่ือสะท้อนผลกำร 
ด ำเนินงำนใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์ และระดมสมองของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรจำกแต่ละสถำบัน 
เพ่ือก ำหนดขอบเขตของเครือข่ำย และแผนกำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้น (2 ปี) และแผนระยะยำว  
(4 ปี) 
 ช่วงที่ 2 (2558-2559) เน้นกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในเครือข่ำย ก ำหนดกลยุทธ์ แผ่ขยำย 
กำรรับรู้และยอมรับในกำรด ำเนินกิจกรรม ใช้ทุกช่องทำงในกำรสื่อกลยุทธ์ภำยในกลุ่ม สร้ำงแกนน ำ 
ท ำเป็นตัวอย่ำง จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินเพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนใช้กำรระดม 
สมองของคณะกรรมกำร เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมของแผนกำร 
ด ำเนินงำนระยะสั้น และเป็นข้อมูลส ำหรับกำรต่ออำยุบันทึกควำมร่วมมือ 
 ช่วงที่ 3 (2560-2561) เน้นกำรปรับปรุงผลงำนที่ด ำเนินกำร ชื่นชมผลงำนที่เกิดขึ้น ผนึก 



ก ำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ กำรประเมินเพื่อสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนใช้กำรระดม 
สมองและกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร เพ่ือทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนระยะยำวและ 
ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมของแผนกำรด ำเนินงำนระยะสั้นในกำร 
ด ำเนินงำนแต่ละปี  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ตอนที่ 1 ด้ำนกระบวนกำรกำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำ 
เครือข่ำย ในช่วงเวลำ 2556-2561 ผลกำรศึกษำ เป็นดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 (2556-2557) เป็นขั้นตอนของกำรเริ่มต้น มีกำรแสวงหำเครือข่ำย สร้ำงจินตภำพ 
หรือวิสัยทัศน์ควำมร่วมมือ สร้ำงควำมสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เดินสำยพบปะห้องสมุดและแหล่ง 
เรียนรู้ภำยในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือสื่อสำรถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่ำยและเชิญชวนให้เข้ำร่วมเป็น 
สมำชิกเครือข่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
 1.  มีสมำชิกในครั้งแรก 9 สถำบัน เป็นกำรรวมกลุ่มหน่วยงำน (Networked  
Organization) ที่ปฏิบัติงำนหรือได้เกี่ยวข้องกับห้องสมุด หรือแหล่งสำรสนเทศ หรือหน่วยงำนที่ 
สนับสนุนสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ โดยใช้ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นที่ท ำกำรจ ำแนก 
เป็น 
  1.1  ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ 4 แห่ง คือ 1) มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
2) วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3) มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) วิทยำลัยบัณฑิต 
เอเชีย 
  1.2  ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำก่อนอุดมศึกษำ 3 แห่ง คือ 1) เทศบำลนครขอนแก่น  
ซึ่งมีโรงเรียนเทศบำลในสังกัด 9 แห่ง 2) วิทยำลัยเทคนิค 3) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
  1.3  ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 1 แห่ง ห้องสมุดประชำชนเฉลิม 
พระเกียรติ (กศน.) 
  1.4  ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำบูรณำกำร 1 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น 
 2.  ประชุมระดมสมองในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้น 
และระยะยำว โดยผู้บริหำรของสถำบันสมำชิกและคณะกรรมกำรเครือข่ำย และจัดท ำบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือ (2556-2559)  
 3.  แผนกำรด ำเนินงำนระยะสั้น คือ กำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้  
(สมำน ลอยฟ้ำ, 2551) 
 4.  แผนกำรด ำเนินงำนระยะยำว คือ กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร กำรแบ่งปันและใช้ 
ทรัพยำกรร่วมกัน กำรบริกำรวิชำกำรร่วมกัน  
 ช่วงที่ 2 (2558-2559) เป็นกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกสถำบันใน 
เครือข่ำย แผ่ขยำยกำรรับรู้และยอมรับในวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดขึ้น รวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เครือข่ำย 
ก ำหนดขึ้น ใช้ทุกช่องทำงในกำรสื่อสำรกลยุทธ์ และรับสมัครกลุ่มแกนน ำเพ่ือท ำเป็นตัวอย่ำง น ำ 
แผนกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 



1. สร้ำงแกนน ำในกำรด ำเนินกำร โดยขออำสำสมัครจำกห้องสมุดที่มีควำมพร้อมในด้ำน 
ทรัพยำกร บุคลำกร และกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ แตกต่ำงกันแต่ละประเภท ใช้กำรสมัครใจ 
ได้แก่ 1) ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2) ห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม 
อัธยำศัยอ ำเภอเมืองขอนแก่น และ 3) ห้องสมุดโรงพยำบำลขอนแก่น 
 2.  แปลงแผนพัฒนำเป็นกลยุทธ์สู่ด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดให้มีกำร 
ประชุมสัมมนำร่วมกันปีละ 4 ครั้ง และก ำหนดกำรสัมมนำ/ อบรมเพ่ือกำรส่งเสริมศักยภำพของ 
ผู้ให้บริกำรปีละ 2 ครั้ง เป็นกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนกำรด ำเนินงำนระยะสั้น 
 3.  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของห้องสมุดสถำบันสมำชิก โดยกำรหมุนเวียนไปประชุมสัญจรที่ 
ห้องสมุดสมำชิกเพ่ือเรียนรู้แหล่งบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของจังหวัดขอนแก่น แลกเปลี่ยน 
ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ที่ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
และแหล่งเรียนรู้ด้วยกัน 
 4.  ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และเพ่ิมบริกำรใหม่ โดยกำรเชิญชวน 
บุคลำกรของสถำบันสมำชิกให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกจัดขึ้น ได้แก ่ 
  4.1  กำรเชิญชวนให้บุคลำกรของเครือข่ำยเข้ำร่วมกำรอบรมกำรเตรียมบทควำมตีพิมพ์ 
ในวำรสำรนำนำชำติที่มีผู้เชี่ยวชำญจำกส ำนักพิมพ์มำเป็นวิทยำกร จัดโดยส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกแต่ละแห่งไม่ต้องจัดเอง 
  4.2  กำรร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกจัดขึ้น ท ำให้ 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศได้ศึกษำดูงำน และเรียนรู้ถึงกำรจัดบริกำรเชิงรุก  
กำรแสวงหำเครือข่ำยกับบริษัทเอกชน และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น กำรเปิดแหล่ง 
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยในห้ำงสรรพสินค้ำเซนทรัลที่จัดโดยห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Open House กำรเปิดห้องสมุดดอกคูนจัดโดยส ำนัก 
วิชำกำร เทศบำลนครขอนแก่น 
   1)  เปิดพื้นท่ีกำรเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของสถำบันสมำชิกเข้ำใช้ 
ด้วยกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม หรือคิดค่ำธรรมเนียมในรำคำพิเศษ 
   ภำพตัวอย่ำงกำรท ำกิจกรรมร่วมกันของห้องสมุดสถำบันสมำชิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  ออกบูธวิชำกำรแนะน ำแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น           

  



            พิธีเปิดแหล่งเรียนรูต้ำมอัธยำศัยของเทศบำลนครขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2  ประชุมสัญจรและศึกษำดูงำนห้องสมุดสมำชิกกำรอบรมพัฒนำบุคลำกร 
 
 ช่วงที่ 3 (2560-2561) ปรับปรุงผลงำนที่เริ่มเกิดขึ้น ชื่นชมควำมส ำเร็จของทีมงำน  
ผนึกก ำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพ่ือส่งต่อผู้ใช้ และกำรจัดเวที Show & Share ในกำรน ำเสนอ 
แนวกำรปฏิบัติงำนที่ดีให้สมำชิกเครือข่ำยได้เข้ำร่วม  
 1.  ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือช่วงที่ 2   
 2.  มีสมำชิกเพ่ิมอีก 1 แห่ง คือ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รวมจ ำนวนสมำชิก       
11 แห่ง 
 3.  กำรพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ กำรอบรมที่เก่ียวกับกำรพัฒนำหรือทบทวนองค์ควำมรู้ใน 
กำรปฏิบัติงำน หรือกำรบริกำรผู้ใช้ อำทิ กำรอบรมกำรพัฒนำระบบน ำชมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ในรูปแบบ 360 องศำ กำรใช้โปรแกรม Zotero ในกำรจัดกำรบรรณำนุกรม กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ห้องสมุด 
 4.  กำรพัฒนำบริกำร ได้แก่ จัดท ำฐำนข้อมูลรำยชื่อวำรสำรที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิก 
แต่ละแห่งบอกรับ จัดท ำฐำนข้อมูลภำพเก่ำเล่ำอดีตเมืองขอนแก่น กำรส่งเสริมกำรท ำรำยงำนและ 
กำรค้นคว้ำโดยส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น แนะน ำกำรค้นคว้ำให้กับสถำบันสมำชิกท่ีมี 
กำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ กำรให้ค ำแนะน ำกำรคัดเลือกและจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แก่ห้องสมุดวิทยำลัยพยำบำลฯ โดยส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 5.  สร้ำงภำพลักษณ์ของเครือข่ำย ฯ ได้แก ่ กำรจัดบริกำรวิชำกำรร่วมกัน โดยร่วมกันจัด 
กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดบ้ำนลูกรักซึ่งเป็นมูลนิธิที่สงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่ครอบครัวไม่พร้อมใน 
กำรดูแล ร่วมออกบูธในงำน TGTK Books Fair 2018 จัดโดยห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น ร่วมออกบูธในงำน KKUL Open House 2018 จัดโดย 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรน ำเสนอ Show & Share ทีเ่ป็นเวทีกำรน ำเสนอ 
แนวปฏิบัติงำนที่ดีในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในงำนมหกรรมจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
และบริกำรของห้องสมุด ที่ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี โดยมี 
ห้องสมุดเครือข่ำยบำงแห่งส่งผลงำนเข้ำร่วมน ำเสนอตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ 
 สรุปกำรศึกษำกระบวนกำรกำรสร้ำงเครือข่ำยได้ดังแผนภูมิที่ 1 กระบวนกำรด ำเนินงำน 
และแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ยั่งยืน 

  



 
แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย: เป้ำหมำยที่ชัดเจน กำรมีส่วนรว่ม ช่องทำงกำร 
ท ำงำนร่วมกัน กำรสื่อสำรที่ครอบคลุม ควำมสัมพันธ์ที่ด ีพัฒนำควำมสำมำรถ 

      ตำมศักยภำพและควำมช ำนำญที่มีอยู่ ควำมเท่ำเทียม และผลประโยชน ์
      (เอกชยั ศรีวิลำศ, 2556) 

 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กระบวนกำรด ำเนินงำนและแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ยั่งยืน  
 
 ตอนที่  2 ด้ำนกำรด ำเนินกิจกรรมและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรของเครือข่ำย 
 เป็นกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนแต่ละช่วง เพ่ือใช้เป็นผลสะท้อนกำรด ำเนินงำนและ 
น ำมำใช้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป ส ำหรับบทควำมนี้ได้ด ำเนินงำนหลังจำกได้ 
ด ำเนินงำนในช่วงที่ 3 (2560-2561) ซึ่งเป็นช่วงที่กำรท ำงำนเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง มีควำมชัดเจน 
มำกยิ่งขึ้น เพ่ือน ำมำใช้เป็นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ในภำพรวมผลกำรศึกษำ พบว่ำ  
ทุกประเด็นมีควำมสอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนระยะยำว คือ กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ และกิจกรรมกำรแบ่งปันควำมรู้และ 
ประสบกำรณผ์ลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเครือข่ำย โดยส ำรวจและสัมภำษณ์จำกตัวแทนผู้ปฏิบัติงำน 
ทีเ่ป็นสมำชิกเครือข่ำย จ ำนวน 11 คน และผู้บริหำรสถำบันจ ำนวน 11 แห่ง ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
 
 

- สมำชิกเพิ่มขึ้น รวมเป็น 11 แห่ง
- มุ่งเน้นกิจกรรมที่ตอบ KPI ด้ำน              
กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรพัฒนำบริกำร
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของเครือข่ำย 

ช่วงที่ 3
ปรับปรุงผลงำน ผนึกก ำลัง  ขับเคลื่อน 
นวัตกรรม สร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำร

- แกนน ำสมัครใจ 3 สถำบัน
- แปลงแผนด ำเนินงำนสู่กำร
ปฏิบัติ : กำรประชุม อบรม 
สัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- หมุนเวียนไปประชุมสัญจรที่
ห้องสมุดสถำบันสมำชิก
- ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน  
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และเพิ่ม
บริกำรใหม่ 

ช่วงที่ 2
ก ำหนดกลยุทธ์  สร้ำงแกนน ำ 

น ำสู่กำรปฏิบัติ

- สมำชิก 9 สถำบัน 
- ผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรเครือข่ำย 
ประชุมระดมสมองในกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์   
- ร่วมก ำหนดแผนกำรพัฒนำ
ระยะสั้นและระยะยำว 
- จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ

ช่วงที่ 1
เร่ิมต้น  แสวงหำเครือข่ำย สร้ำง

ควำมเชื่อใจ

Feedback Feedback 

แผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ
 2562 

กำรสร้ำงทีม กำรพัฒนำบุคลกำร 

 

กำรพัฒนำบริกำร  กำรพัฒนำบุคลกำร  
กำรสร้ำงภำพลกัษณ ์

 



ตำรำงที่ 1  ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเครือข่ำย 
 

ความต้องการ จ านวน N=22 ร้อยละ 
ด้านบริการ   
จัดกิจกรรมบรจิำคและอภินันทนำกำรทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงสถำบัน
สมำชิก 

20 90.90 

พัฒนำกำรยืมระหว่ำงห้องสมดุในเครือข่ำย 18 81.81 
ร่วมกันท ำกิจกรรมบริกำรชุมชนในภำพของเครือข่ำย ฯ ให้มำกกว่ำที่เคย
เป็นมำ 

13 59.09 

ให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (ฟรี) 10 45.45 
พัฒนำคลังข้อมูลของเครือข่ำย  8 36.36 
ด้านพัฒนาบุคลากร   
ภำพลักษณห์้องสมุดและบรรณำรกัษ์ยุคใหม ่ 15 68.18 
เวทีน ำเสนอผลงำนของบุคลำกรหอ้งสมุด 15 68.18 
กำรจัดท ำเว็บไซตห์น่วยงำน 11 50.00 
กำรสร้ำง e-book ที่ถูกลิขสิทธ์ิ 7 31.81 
เทคนิคกำรสร้ำง Sticker line เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 5 22.72 
ด้านการสร้างภาพลักษณ ์   
พัฒนำเว็บไซต์ของเครือข่ำย 20 90.90 
กำรท ำกิจกรรมร่วมกัน 15 68.18 
กำรจัดท ำป้ำยชื่อเครือข่ำยตดิแสดงในห้องสมุดหรือเว็บไซต์แต่ละแหง่ 10 45.45 

 
 2  รูปแบบกำรพัฒนำห้องสมุดในเครือข่ำยหรือพัฒนำเครือข่ำย ได้แก่ กำรอบรม  
(ร้อยละ 95.45) กำรสัมมนำ (ร้อยละ 95.45) กำรศึกษำดูงำน (ร้อยละ 90.90) กำรกำรจัดกำรควำมรู้  
(ร้อยละ 45.45) น ำเสนอผลงำนวิชำกำรในเรื่องที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ 40.90) ตำมล ำดับ ปัญหำและ 
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน คือ ลักษณะบริบทของหน่วยงำนแตกต่ำงกัน ท ำให้มีผลต่อกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมบำงกิจกรรมที่จัดข้ึน 
 3  ควำมพึงพอใจของสมำชิกและแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดในเครือข่ำย พบว่ำ   
ในภำพรวมสมำชิกพึงพอใจในกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย และเห็นว่ำเครือข่ำยนี้เป็นประโยชน์ต่อ 
กำรด ำเนินงำนและสังคมร้อยละ 100 และเห็นว่ำแผนงำนกิจกรรมควรเน้นในกำรด ำเนินกำรในเรื่อง 
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร กำรพัฒนำบุคลำกร (ร้อยละ 81.81 เท่ำกัน) และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ 
ของเครือข่ำย (ร้อยละ 54.54) ตำมล ำดับ     
 4  ควำมคำดหวังในกำรด ำเนินงำน สมำชิกมีควำมคำดหวังต่อกำรด ำเนินงำนเครือข่ำย  
ดังนี้ 
  4.1  มีกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่องต่อเนื่อง มีกิจกรรมสม่ ำเสมอ และมำกพอ 
ที่จะท ำให้สมำชิกได้ท ำงำนร่วมกัน (ร้อยละ 63.63) 
 
 



  4.2  ก ำหนดระเบียบกำรบริกำรยืม-คืน ส ำหรับสมำชิกของห้องสมุดสถำบันที่ชัดเจน  
ส ำหรับกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำบัน โดยอำจยกเว้นค่ำบริกำร หรือให้บริกำรพิเศษในรำคำ 
สมำชิกเครือข่ำย (ร้อยละ 45.45) 
  4.3  จัดให้มีกำรแบ่งปันโครงกำรดี ๆ ที่ท ำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรเรียนรู้  
(ร้อยละ 27.27) 
  4.4  สมำชิกเครือข่ำย ฯ สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ร่วมกันได้ โดยเฉพำะด้ำน 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ และไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 22.72) 
 5.  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ สถำบันสมำชิกเห็นว่ำ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
เครือข่ำย คือ 
  5.1  กำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติแต่ละสถำบัน เป็นกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้นในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
ห้องสมุดและแหล่งสำรสนเทศ แนวคิดด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงห้องสมุดสถำบันสมำชิกในจังหวัด 
ขอนแก่น สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในมิติของกำรศึกษำ 
  5.2  นโยบำยที่ชัดเจนและกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนเครือข่ำย 
  5.3  กำรมีควำมช ำนำญในวิชำชีพเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงเดียวกัน ในกำรใช้ 
วิชำชีพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในกำรพัฒนำสังคม 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. .ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำย  
  1.1  กำรรักษำเครือข่ำยให้มีควำมยั่งยืน ควรมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้อย่ำง 
ต่อเนื่อง ได้แก่ 1) มีกำรจัดกิจกรรมร่วมที่ด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง 2) กำรรักษำสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง 
สมำชิกเครือข่ำย 3) ก ำหนดกลไกสร้ำงระบบจูงใจ 4) จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนเพียงพอ 5) ให้ควำม 
ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหำ 6) มีกำรสร้ำงผู้น ำรุ่นใหม่อย่ำงต่อเนื่อง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,  
2543) 
  1.2  ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควรมีกำรน ำเอำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพมำใช้อย่ำง 
เป็นระบบทั้งด้ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระยะเวลำ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ เพ่ือให้มั่นใจสมำชิก 
เครือข่ำยมีเข็มมุ่งอย่ำงเดียวกัน และเครือข่ำยยังสำมำรถด ำเนินงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ในบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรนวัตกรรมบริกำร  
  2.1  จำกควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบริกำรของเครือข่ำย พบว่ำ สมำชิกเครือข่ำย 
ต้องกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมวิชำกำรในชุมชน ซึ่งได้แก่ จัดกิจกรรมบริจำคและ 
อภินันทนำกำรทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงสถำบันสมำชิกซึ่งเป็นด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร 
สำรสนเทศ กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ และพัฒนำคลังข้อมูลของ
เครือข่ำย สอดคล้องกับกำรศึกษำของสมำน ลอยฟ้ำ (2551) ซึ่งได้จัดสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุด กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและห้องสมุดเฉพำะ
จังหวัดขอนแก่น  



จ ำนวน 15 แห่ง  ผลกำรสัมมนำพบว่ำ เครือข่ำยมีควำมต้องกำรในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  
ใช้ทรัพยำกร พัฒนำบุคลำกร จัดซื้อทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดหมวดหมู่ร่วมกัน ส ำหรับ 
กำรศึกษำครั้งนี้ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดซื้อทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดหมวดหมู่ 
ร่วมกัน เนื่องจำกกลุ่มผู้ใช้บริกำร และระบบกำรจัดหมวดหมู่แตกต่ำงกัน  
  2.2  ควำมร่วมมือบำงอย่ำงติดปัญหำด้ำนลิขสิทธิ์ จึงไม่สำมำรถให้บริกำรได้ หรือต้อง 
ด ำเนินกำรภำยใต้กฏหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์จำกฐำนข้อมูลที่ 
บอกรับจำกส ำนักพิมพ์ กำรบริกำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรเฉพำะส่วน ดังนั้น 
   2.2.1  กำรออกแบบควำมร่วมมือหรือนวัตกรรมบริกำรต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยและ 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
   2.2.2  กำรให้บริกำรแบบไม่มีลิขสิทธ์ควรเป็นทรัพยำกรที่ห้องสมุดพัฒนำเอง หรือ 
เป็นเจ้ำของข้อมูล เช่น ข้อมูลด้ำนจดหมำยเหตุ ฐำนข้อมูลที่เป็น In-House database 
  2.3  ควำมแตกต่ำงด้ำนบริบทมีผลต่อกำรพัฒนำบริกำร โดยเฉพำะบริกำรที่จัดท ำ 
ร่วมกัน ซึ่งลักษณะของห้องสมุดสถำบันสมำชิกมีควำมแตกต่ำงด้ำนทรัพยำกร บริกำร กลุ่ม 
ผู้รับบริกำร ระบบบริกำร บุคลำกร และงบประมำณ รวมถึงนโยบำยด้ำนบริกำรของแต่ละแห่งอำจ 
เป็นปัญหำในกำรพัฒนำบริกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดขึ้น ดังนั้นควำมร่วมมือ 
ในกำรให้บริกำร หรือพัฒนำนวัตกรรมบริกำรร่วมกัน อำจต้องพิจำรณำถึงศักยภำพและบริบทของ 
แต่ละสถำบันสมำชิก ตำมหลักกำรของกำรพัฒนำเครือข่ำย (ธิดำ โพธิพุกกณะ, โนรี ใจใส่, และ 
สมทรง หะยีเจ๊ะมะ, 2536) 
  กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรจึงไม่จ ำเป็นต้องเป็นมำตรฐำน หรือระเบียบกำรใช้บริกำร 
กลำง (รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, 2557) หำกบริกำรนั้นไม่สอดคล้องกับบริบทของห้องสมุดสถำบันสมำชิก  
ในควำมร่วมมืออำจเป็นในรูปแบบกำรให้บริกำรพิเศษส ำหรับสถำบันสมำชิก เช่น ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ท ำกำรปรับปรุงระเบียบกำรใช้บริกำรใหม่ปี 2561 โดยค่ำธรรมเนียม 
สมำชิกห้องสมุดประเภทสมำชิกควำมร่วมมือจะถูกกว่ำประเภทประชำชนทั่วไป (ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2561) 
  2.4  ปัจจัยในกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรร่วมกัน ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีกำรให้ 
บริกำรโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น แผนงำนในกำรพัฒนำระบบกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ใน 
กำรให้บริกำรร่วมกันของห้องสมุดสถำบันสมำชิกต้องค ำนึงถึง 1) นโยบำยกำรให้บริกำรของบริกำร 
นั้น ๆ 2) กำรลงทะเบียนของผู้ใช้ กำรอนุญำตสิทธิในกำรเข้ำใช้ และระบบกำรตรวจสอบกลั่นกรอง 
ผู้ใช้ 3) กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ใช้ เช่น ควำมสะดวก กำรสืบค้นข้อมูลเป็นต้น 4) กำรค ำนวนค้นทุน  
กำรคิดค่ำบริกำร (หำกมี) 5) กำรเชื่อมต่อด้ำนเทคนิคหำกเป็นกำรเชื่อมโยงระบบของหลำย ๆ สถำบัน 
เข้ำด้วยกัน (University of Groningen, 2018) 
 3.  กำรด ำเนินกิจกรรมต้องมีกำรประเมินผลและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพ่ือให้ทรำบ 
ปัญหำและอุปสรรค มีกำรทบทวนจุดหมำยและเป้ำหมำยอยู่เสมอ พิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง 
แผนพัฒนำระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้มั่นใจสถำบันสมำชิกในทิศทำงกำรด ำเนินงำน สอดคล้องกับ 
ผลกำรศึกษำของ สุวิมล โพธิ์กลิ่น และฉันทนำ จันทร์บรรจง (2549) ได้ศึกษำวิจัยพัฒนำรูปแบบ 
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนขนำดเล็ก  



ที่พบว่ำ องค์ประกอบของกระบวนกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำย ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ 
สภำพแวดล้อมและปัญหำ กำรระบุจุดหมำยหรือเป้ำหมำย กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ กำรประเมินผล  
และกำรรำยงำนผล 
 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด 
 1.  สถำบันสมำชิกแต่ละแห่งได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นกำรประสำนพลังจำกภำยนอกมำ 
ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดของตนเอง เช่น กำรบริกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง ท ำให้ 
สมำชิกห้องสมุดสถำบันมีทำงเลือกในกำรใช้พื้นที่กำรเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่นเพ่ิมมำกข้ึน  
 2.  สถำบันสมำชิกได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และเกิด 
กำรเรียนรู้ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริกำร 
 3.  บุคลำกรห้องสมุดมีแหล่งพัฒนำบุคลำกรโดยไม่ต้องเสียค่ำเดินทำงไปรำชกำร 
ต่ำงจังหวัดในกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมที่เครือข่ำยจัดขึ้น เช่น กำรอบรมกำรเตรียมบทควำมตีพิมพ์ 
ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 
 4.  บุคลำกรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีโอกำสในกำรท ำงำนกับหน่วยงำน 
วิชำชีพจำกภำยนอก ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ มุมมอง สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ 
พัฒนำสมรรถนะกำรท ำงำนได้ดีขึ้น 
 5.  จังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ำยสนับสนุนกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน เชื่อมต่อ 
ควำมเป็นเมืองขอนแก่นน่ำอยู่และเป็นพ้ืนฐำนของระบบกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก โดยเฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คนเป็น 6 คน  
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย 
ออทิสติก) ได้เปิดท ำกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
แบบเรียนรวมส ำหรับเด็กออทิสติก ทั้งนี้ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers เข้ำร่วมท ำงำนห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนนโยบำยที่ 
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน 
ลูกค้ำของส ำนักหอสมุด เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดหรือ 
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงส ำนักหอสมุดเองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก  
ยินดีและพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน (Autism  
friendly library) กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษนั้น จะด ำเนินกำรโดยกำรมีส่วนร่วม 
และสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงส ำนักหอสมุดและโรงเรียน ฯ โดยมีทีม 3M และครูผู้ดูแลห้องสมุดเป็น 
ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
 
ค ำส ำคัญ:   
 ห้องสมุดออทิสติก 
 
Abstract 
 The situation and trends of people as Autistic On average, 1,000 Thai 
children are 6 and they are increasing every year. In 2002 The Demonstration School 
of Khon Kaen University Special Education (Autistic Research Centre) was eatablish to 
be a research and development center for special education for children with 
autism. From 2016, The Khon Kaen University Library create policy of the Library for 
all generation for support Khon Kaen University community and making network with 
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Satit School Library. They give 3 Managers team to participate in Autistic Research 
Centre Library to management the library and achieve common goals together. 
 
Keyword: 
 Autistic Library 
 
บทน ำ 
 สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก พบว่ำ ทั่วโลกมีอยู่ประมำณ 35 ล้ำนคน 
ขณะที่ประเทศไทยคำดว่ำมีประมำณ 3.7 แสนคน และจำกสถิติปี 2555 เฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คน 
เป็น 6 คน ซึ่งถือเป็นอัตรำส่วนที่สูงมำก และเพ่ิมข้ึนทุกปี คำดว่ำทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้  
ประมำณ 300,000 คน ในจ ำนวนนี้ยังเข้ำถึงบริกำรน้อยมำก ประมำณร้อยละ 10 หรือปีละเพียง 
30,000 กว่ำคนเท่ำนั้น กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ก ำหนดให้บุคคลออทิสติก 
เป็นประเภทควำมพิกำรด้วย เพื่อจะได้รับสิทธิบริกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ซึ่งพบว่ำมีคนเป็น  
ออทิสติกมำแสดงตนขอมีบัตรประจ ำตัวผู้พิกำรประมำณ 4,000 รำย ท ำให้เครือข่ำยผู้ปกครอง 
บุคคลออทิสติกได้เสนอ “4 กลไกหลักตำมออทิสติกโรดแมป” ถึงนำยกรัฐมนตรี โดยขอให้กระทรวง  
สำธำรณสุขท ำ “โครงกำรน ำร่องจัดตั้ง” แผนกพิเศษออทิสติก“ ในโรงพยำบำลศูนย์ฯ โรงพยำบำล 
จังหวัดฯ และโรงพยำบำลอ ำเภอฯ” ในขอบเขตทั่วประเทศ และให้กระทรวงศึกษำธิกำรท ำโครงกำร 
น ำร่องจัดตั้งและพัฒนำห้องเรียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ “ห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติก” และ “ห้องเรียน 
สอนเสริมกำรศึกษำพิเศษ” ในโรงเรียนเด็กปกติทั่วไปในชุมชนในสังกัดหรือในก ำกับดูแล (คิดโซน  
(ของ) วัยทีน, 2560) 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง ร.ร. สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
พิเศษแบบเรียนรวมส ำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) เพ่ือท ำกำร  
ศึกษำวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
ส ำหรับเด็กออทิสติก 2) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำแบบเรียน 
รวมส ำหรับเด็กออทิสติกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ในกำรจัด 
กำรศึกษำของเด็กออทิสติกไปสู่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำและสำธำรณชนที่สนใจ และได้ให้
ควำมส ำคัญแก่กำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นบุคคลพิเศษเพ่ือให้มีควำมสำมำรถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  
และสร้ำงเสริมพัฒนำกำรให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้เป็นปกติและเพ่ือสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ 
ของบุคลำกรในศูนย์วิจัย ฯ จึงได้จัดห้องสมุดเพ่ือให้เป็นแหล่งจัดเก็บ จัดกำร รวบรวมทรัพยำกรที่ 
เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของศูนย์ ฯ  
 ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนที่ท่ีทุกคนสำมำรถเข้ำมำใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้โดยอิสระ ตำมควำมสนใจใฝ่รู้ของแต่ละคนที่มีควำมสนใจหรือควำมชอบ 
ที่ต่ำงกันและยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำ เป็นช่องทำงที่ช่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้เป็นอย่ำงดี 



 พรมณี หำญหัก (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) กล่ำวว่ำ “ส ำหรับศูนย์วิจัยออทิสติก
เรำให้ควำมส ำคัญของห้องสมุดเพรำะว่ำห้องสมุดถือเป็นศูนย์ปัญญำของนักเรียนออทิสติก ของ
อำจำรย์ ของผู้ปกครอง เพรำะว่ำที่นี้ก็เป็นแหล่งที่ให้ควำมรู้ทั้งผู้ปกครอง อำจำรย์และนักเรียน และก็
มีหนังสือให้บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเอง เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในแต่ละ
ด้ำน ตั้งแต่เด็กเล็กสุดจนถึงเด็กท่ีเรียนรวมในระดับที่เก่งสุดก็มีหนังสือที่หลำกหลำยให้เด็กได้เลือก
ศึกษำ และเรียนรู้ตำมศักยภำพและควำมสนใจของเด็ก” 
 อำพร ตรีสูน (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกัน 
คุณภำพ ซึ่งเป็นครูผู้ดูแลห้องสมุดได้ให้สัมภำษณ์เก่ียวกับห้องสมุดว่ำ “ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ  
ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ่ำนนอกเวลำและหนังสือเสริมบทเรียนให้กับนักเรียน เด็กท่ีกลุ่มเรียนรวมเขำ 
จ ำเป็นต้องมีกำรอ่ำนหนังสือเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และก็สรุปเนื้อหำ 
ใจควำมส ำคัญ ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ้ำงอิงเยอะ และหนังสือสั้น ๆ มีภำพประกอบให้เขำมำอ่ำนและ 
จับใจควำม เขำสำมำรถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหำบนห้องเรียนรวม ส ำหรับห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
ของเรำก็เปิดให้บริกำรห้องนี้ใช้เป็นทั้งพ้ืนที่ห้องจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นห้องที่เด็กเข้ำมำ  
รีแล็กซ์ หำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ และอีกอย่ำงหนึ่งเรำมีหนังสือมำซัพพอร์ดในองค์ควำมรู้ด้ำน 
กำรศึกษำพิเศษมำ ได้กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นอำจำรย์และผู้ปกครองหรือหน่วยงำนที่เรำต้องกำรองค์ 
ควำมรู้ ห้องสมุดเรำจะจัดหำหนังสือประเภทนี้เขำมำเยอะพอสมควร และเป็นหนังสือภำพ ภำพใหญ่  
เล่มใหญ่ ภำพสวย สีสันสวยงำม น่ำสนใจ มำซัพพอร์ดเด็ก และเข้ำใจเนื้อหำได้เข้ำใจเร็ว เพรำะเด็ก 
พวกนี้สมำธิสั้น พูดมำก อ่ำนเยอะ และจะลืมเร็ว แต่ถ้ำมีภำพประกอบกำรจดจ ำเขำจะดีขึ้น”  
 ทรัพยำกรห้องสมุด ประกอบไปด้วย หนังสือประเภทต่ำง ๆ อำทิเช่น หนังสือภำพ หนังสือ 
อ้ำงอิง หนังสือเกี่ยวกับออทิสติก หนังสือควำมรู้ทั่วไป รำยงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ และสื่อกำรสอน ฯลฯ 
ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิเศษ และอุปกรณ์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำกำรเด็กพิเศษ ที่บุคลำกรในศูนย์ได้ 
พัฒนำ จัดท ำ และใช้จริงในกำรเรียนกำรสอน และนอกจำกห้องสมุดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ เด็ก 
พิเศษ ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ นักศึกษำฝึกงำน และผู้ดูงำน ฯลฯ ยังใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร 
สอนด้วย 
 
 
 
 
 

   

ภำพที่ 1  สภำพห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ และพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดเด็กพิเศษ 



 เด็กพิเศษและกำรอ่ำน 
 กำรอ่ำน ถือเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยพัฒนำสมองของเด็ก รวมไปถึงเด็กพิเศษอย่ำง 
กลุ่มเด็กออทิสติกด้วย (พัชรี บอนค ำ, 2559) กำรอ่ำนนอกจำกให้ควำมสุขและควำมเพลินเพลินแล้ว 
ยังช่วยปลูกฝังสร้ำงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้วัยเด็ก ดังนั้นกำรอ่ำนจึงเป็นฐำนของภูมิปัญญำ 
อันส ำคัญท่ีจะช่วยให้เด็กออทิสติกเรียนรู้และเข้ำกับสังคมได้ และกำรอ่ำนส ำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพำะ 
ในกลุ่มเด็กท่ีมีควำมบกพร่อง เป็นกำรเปิดโลกของกำรเรียนรู้ ข้อมูล ภำษำและกำรสื่อสำรส ำหรับพวก 
เขำ ซ่ึงเด็กออทิสติกแต่ละวัยแต่ละกลุ่มก็มีควำมชื่นชอบและวิธีอ่ำนหนังสือที่แตกต่ำงกันไป เช่นเดียว 
กับเด็กทั่วไป แต่ควำมบกพร่องในบำงเรื่อง ท ำให้มีควำมยำกล ำบำกในกำรอ่ำน (ยงยศ โคตรภูธร, 
2551) กำรอ่ำนส ำหรับเด็กพิเศษจะต้องใช้เทคนิคเพ่ือช่วยส่งเสริมกำรอ่ำน เด็กพิเศษมีโอกำสที่จะได้ 
ประโยชน์จำกกำรอ่ำน โดยต้องเปิดโอกำสให้เด็กได้เข้ำถึงหนังสือตั้งแต่ก่อนที่จะหัดอ่ำน สร้ำง 
บรรยำกำศกำรอ่ำนให้น่ำรื่นรมย์ สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟัง พยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำนกับกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี ใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภำพที่ดีในครอบครัว  
และแนวคิดท่ีว่ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดี คือประสบกำรณ์ท่ีท ำให้ผู้เรียนต้องใช้ประสำทสัมผัส 
หลำยด้ำนรวมกัน หรือใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม เด็กพิเศษแต่ละกลุ่มจึงควรมีสื่อส่งเสริมกำร 
อ่ำนที่เหมำะสมแตกต่ำงกันไปตำมควำมบกพร่อง  เพ่ือให้เด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสด้ำนอ่ืน ๆ มำช่วยใน 
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน เช่น เด็กออทิสติกควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น เช่น Pop up หรือ 
หนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้องเยอะมำก เพ่ือให้เด็กเห็น 
ภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) “กำรอ่ำนหนังสือภำพ” สุดใจ พรหมเกิด 
(พัชรี บอนค ำ, 2559) เผยว่ำ จำกกำรศึกษำในกลุ่มเด็กออทิสติกได้พบว่ำ “หนังสือ” สำมำรถเป็น 
เครื่องมือในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กออทิสติกได้ ถึงแม้จะไม่ใช่หนังสือเฉพำะก็ตำม แผนงำน 
สร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึง 
ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรอ่ำน จึงได้ร่วมมือกับสถำบันรำชำนุกูล ได้พัฒนำหนังสือภำพส ำหรับกลุ่ม 
เด็กออทิสติกข้ึนมำ เพื่อแก้ปัญหำและช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น 
และในกำรท ำหนังสือเพ่ือเด็กออทิสติก จะมีหลักกำรเดียวกันกับกำรท ำหนังสือให้เด็กอำยุแรกเกิด 
จนถึง 3 ปี คือ กำรใช้ “ภำพ” เป็นตัวหลักในกำรสื่อสำร เช่น ภำพคน ภำพสัตว์ ภำพผลไม้ หรือภำพ 
สิ่งของต่ำง ๆ และเน้นกำรร้อยเรื่องให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำย พร้อมกับสอดแทรกตัวหนังสือไปทีละนิด 
โดยเป็นประโยคสั้น ๆ โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำนช้ำ ๆ ซ้ ำ ๆ เป็นท ำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ท ำ 
เช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจ และจดจ ำได้ง่ำยขึ้น ทั้งนี้ในหนังสือภำพแต่ละเล่มที่จัดท ำข้ึน เนื้อหำภำยใน 
หนังสือจะเกี่ยวกับพ้ืนฐำนกำรใช้ชีวิต เช่น กำรสวัสด ีขอบคุณ กิจวัตรประจ ำวัน หรือจะเป็นกำรสร้ำง 
ควำมอดทน เป็นต้น และปัจจุบันยังมีสื่อที่ช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย อำทิเช่น โปรแกรม 
ซอฟแวร์ และ DVD ที่ช่วยให้เด็กเรียนสะกดค ำ ฟังเสียง นับพยำงค์ นวัตกรรมที่ใช้เพลงและกำร 
เคลื่อนไหวร่ำงกำยเข้ำมำส่งเสริมกำรอ่ำน สื่อที่สมบูรณ์แบบช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กพิเศษใน 
ด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็กได้  
(ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ในขณะที่ควำมต้องกำรของผู้ป่วยออทิสติกและเด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำน 
สติปัญญำมีเพ่ิมมำกข้ึน ห้องสมุดในอนำคตควรเพ่ิมกำรจัดโปรแกรมเพ่ือกำรเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพ่ือให้ 
เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับวรรณกรรมในรูปแบบและลักษณะที่เหมำะสมที่สุดกับพวกเขำ ห้องสมุด 



หลำยแห่งได้พัฒนำโปรแกรมที่ใช้ตำรำงภำพเพ่ือให้เด็ก ๆ รู้ว่ำก ำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป กำรใช้พรม 
ตำรำงปูพื้นหรือเบำะส ำหรับรองนั่ง และกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงที่แม้กระทั่งเด็กทั่วไปยังสำมำรถ 
สนุกไปกับกิจกรรมเหล่ำนี้ได้ และสมำชิกในชุมชนยังได้รับประโยชน์จำกกำรสร้ำงพ้ืนที่ครอบคลุม 
ควำมต้องกำรของทุกคนอีกด้วย (TeachThought Staff, 2016) 
 ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้ให้บริกำรตำมควำม 
เหมำะสม เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และนอกจำกหนังสือภำพนิทำน  
สื่อกำรสอนส ำหรับเด็กท่ีหลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ 
พิเศษ รำยงำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำพิเศษ หนังสืออ้ำงอิง หนังสือต ำรำควำมรู้ทั่วไป วำรสำร รวมถึง 
สื่ออิเล็กทรอนิคใหม่ ๆ ที่มีควำมทันสมัย มีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วย 
เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะบุนวม กลม นุ่ม สีสันสดใส ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือและสืบค้นข้อมูลแบบสบำย ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย 
ออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอ้ือตอกำรแสวงหำควำมรูและสงเสริมนิสัยรักกำรอำน 
ส ำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ 
 2.  เพ่ือจัดกิจกรรมสนองกับควำมตองกำรและควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลได 
อยำงเหมำะสม 
 3.   เพ่ือสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำงส ำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยขอนแกนและระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำร 
หองสมุด กำรสงเสริมกำรเรียนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษฯ ได้บริหำรจัดกำรห้องสมุดเองในช่วงแรก โดยมีบุคลำกรของ 
ฝ่ำยเป็นผู้ดูแล และจัดสรรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษไว้ให้บริกำรเบื้องต้น แต่ 
เป็นระบบ Manual ไม่ได้เผยแพร่ ใช้ทรัพยำกรร่วมกันเองในฝ่ำยโดยบริกำรแก่นักเรียนเด็กพิเศษ 
ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ และนักศึกษำฝึกงำน ฯลฯ และตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซ่ึงเป็นบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้หมุนเวียน 
สลับกันไปร่วมท ำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำน 
ที่ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน 
นั้น และเป็นลูกค้ำของส ำนักหอสมุดเองด้วย เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิต ฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำร 
ส ำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงส ำนักเองไม่ได้กีดกัน 
หรือแบ่งแยก ยินดี และพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน 
(Autism friendly library) 
 วิธีด ำเนินกำร 
 1.  ส ำนักหอสมุดน ำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรในลักษณะทีมข้ำมสำยงำนโดยใช้ 
บุคลำกรที่มีอยู่จ ำนวนจ ำกัด แต่ให้ได้ผลงำนที่มำกข้ึนสำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรใหม่ ๆ ได้ 



อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรแก่โรงเรียนในเครือข่ำยได้ อีกท้ังยังเป็นกำรพัฒนำ 
คุณภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซ่ึงเป็นบุคลำกรได้หมุนเวียนสลับกันไป 
ร่วมท ำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่สำมำรถสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำนที่ 
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation และเพ่ือสร้ำงทีมงำนเฉพำะกิจด ำเนิน 
โครงกำรให้ต่อเนื่อง และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
เข้ำมำจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรให้บริกำร และยังส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนอีกทั้งสร้ำงสรรค์ 
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ อีกทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำม 
รำบรื่น และท ำให้กำรท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และในกำรหมุนเวียนไปท ำงำนห้องสมุด 
ต่ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge sharing) และประสบกำรณ์ระหว่ำง 
3M และบุคลำกร อำจำรย์ที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนสำธิตฯ อย่ำงเป็นระบบ ครั้งนี้ท ำให้เกิดประโยชน์ 
ในแง่กำรจัดกำรควำมรู้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงทีมข้ำมสำยงำน กำรสร้ำงกิจกรรมกลุ่มคุณภำพ 
นวัตกรรม  
 ทีม 3M มีบทบำทกำรท ำงำน ดังต่อไปนี้ 
 
บทบำทกำรท ำงำนสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำน บทบำทกำรประสำนงำนโดย 3M 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2  กระบวนกำรท ำงำนของ 3M   
 
 2.   ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับห้องสมุดโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือกันและกันระหว่ำงห้องสมุด และ 
เมื่อโครงกำรบรรลุผลจะท ำให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเป็นประโยชน์ร่วมกัน อำทิเช่น 

Step 1
• รับเร่ือง

Step 2
• สง่ตอ่ ส่ือสาร

Step 3
• แก้ปัญหา



กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำย  
กำรแบ่งปันทรัพยำกร กำรบริกำรห้องสมุด กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และร่วมท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรในอนำคต 
 3.   กำรท ำงำนเป็นทีม ในกำรท ำงำนเครือข่ำยครั้งนี้ 3m เป็นเพียงหนึ่งทีมในส่วนโครงกำร 
ใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมประสำนงำน ทีมพัฒนำทรัพยำกร ทีมเทคนิค และอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่ให้ 
โอกำสเครือข่ำยได้เข้ำไปมีส่วนร่วมคือ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรที่ได้เข้ำไปมีส่วน 
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต และได้เห็นควำมส ำเร็จของห้องสมุดในกำรน ำระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เข้ำมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนห้องสมุด ท ำให้เห็นคุณค่ำของทีมงำนที่ร่วม 
แรงร่วมใจ และกำรที่ทีม 3M ได้รับโอกำสที่ดีในกำรท ำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยกำรไปปฏิบัติงำนห้องสมุด 
โรงเรียน ท ำให้ค้นพบว่ำ กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์กำรท ำงำนในห้องสมุดขนำดใหญ่  
ถ่ำยทอดไปสู่ห้องสมุดที่มีควำมแตกต่ำงทั้งขนำดของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนจำกผู้ใหญ่เป็นเด็ก 
และระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น เป็นควำมท้ำทำย สร้ำงควำมกระตือรือร้น และเติมพลังในกำรท ำงำน 
ต่อไป 
 4.  ขยำยโอกำสให้เกิดเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ิมมำกข้ึน ที่จะท ำงำนร่วมกันในลักษณะเครือข่ำยห้องสมุดที่เหนียวแน่น 
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 5.  กำรบริหำรงำนห้องสมุดตำมแนวควำมคิดของหลักกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำร 
ครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 กำรร่วมกันวำงแผน (Planning) ศึกษำและ 
วิเครำะห์งำนห้องสมุดพร้อมก ำหนดทิศทำงและวำงแผนกำรท ำงำน ขั้นที่ 2 กำรร่วมกันปฏิบัติตำม 
แผน (Doing) ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำน ขั้นที่ 3 กำรร่วมกันตรวจสอบ (Checking)  
วิจัยประเมินกำรปฏิบัติงำน ท ำสถิติ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน ขั้นที่  4  กำรร่วมกันปรับปรุง (Action) 
โดยประเมินจำกกำรวิเครำะห์ข้อดี ข้อเสียของกำรด ำเนินงำนห้องสมุดและวำงแผนงำนห้องสมุดเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนครั้งต่อไป 
 กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ 
 เปิดกำรใช้งำนห้องสมุดอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Walai Auto Lib โดย 
มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 
 1.  จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ำย   
 2.  ผู้ใช้บริกำรที่เป็นสมำชิกของห้องสมุด ผู้ปกครองหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำขอยืม  
ขอส ำเนำทรัพยำกรหรือขอเข้ำใช้ห้องสมุดได้    
 3.  สำมำรถยืมคืนด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 4.  สำมำรถสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง 
 5.  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  
และท ำให้กำรท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 6.  เกิดเครือข่ำยห้องสมุดที่ให้ช่วยเหลือระหว่ำงกันและกันทั้งส ำนักหอสมุดกับห้องสมุด 
รร. และระหว่ำงห้องสมุด รร. ด้วยกันเอง   
 7.  กำรท ำงำนเป็นทีมของเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนสำธิต ที่ประสบควำมส ำเร็จ  



มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำประสงค์ มำจำกกำรร่วมมือในทุกทีม ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ทีม 3M 
และส ำนักหอสมุด 
 8.  เป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำน ำไปสู่กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ตลอดชีวิต 
 9.  กำรขยำยเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ิมมำกข้ึน 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ นั้น ได้จัดสถำนที่ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็น 
เด็กพิเศษ โดย 1) เป็นพ้ืนที่เฉพำะเป็นสัดส่วน สำมำรถใช้สถำนที่เพ่ืออ่ำนหรือท ำกิจกรรมได้เต็มที่ 
เหมำะสม 2) ใช้ภำพและสัญลักษณ์ ด้วยแถบสี และภำพเพ่ือสื่อสำร 3) ทรัพยำกรหลำกหลำย อำทิ 
หนังสือภำพ สื่อกำรสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

   
 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ เป็นสถำนที่ทั้งห้องฝึกทักษะ และยังเป็นสถำนที่ท่ีนอกจำก 
เด็กพิเศษแล้วนักเรียนสำธิตทั่วไปสำมำรถเข้ำมำรับบริกำรได้เช่นเดียวกัน ท ำให้ไม่เกิดควำมแปลกแยก 
ระหว่ำงเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ  
 
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 สืบเนื่องมำจำกห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษมีสภำพเป็นห้องสมุดเฉพำะให้บริกำร 2 ส่วน 
คือ บุคคลพิเศษ และบุคคลทั่วไป นอกจำกนั้นแล้วยังไม่มีบุคลำกรห้องสมุดดูแลเฉพำะ มีเพียงครูที่ท ำ
หน้ำที่สอนด้วยและดูแลห้องสมุดไปพร้อม ๆ กัน ท ำให้เกิดภำระงำนมำกและให้เวลำกับภำระงำนหลัก
คือกำรสอนมำกกว่ำ ดังนั้น เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอ้ือตอกำรแสวงหำควำมรู้และสงเสริมนิสัยรัก 
กำรอำนส ำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จึงได้วำงแผนและด ำเนินกำร
น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ดูแลห้องสมุดท ำงำน 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพขึ้น ในส่วนกำรจัดกิจกรรมตอบสนองควำมตองกำรและ 
ควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลไดอยำงเหมำะสม เนื่องจำกเด็กออทิสติกนั้นมีพฤติกรรมไม่สนใจ
ใคร ชอบปลีกตัว รักสันโดษ สนใจคนอ่ืนน้อย หรือไม่สนใจเลย ยำกท่ีจะสบตำกับคนอ่ืน ชอบที่จะใช้
เวลำอยู่คนเดียว เล่นแบบใช้จินตนำกำรได้น้อย ด้วยเหตุดังกล่ำวกำรส่งเสริมกำรอ่ำนจะต้องใช้เทคนิค
หลำกหลำย เช่น สร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำนให้สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟังพยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำน
กับกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี  ควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น 
เช่น Pop up หรือหนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้อง 



เยอะมำก เพ่ือให้เด็กเห็นภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำน
ช้ำ ๆ ซ้ ำ ๆ เป็นท ำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ท ำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำยขึ้น (พัชรี 
บอนค ำ, 2559) และปัจจุบันยังมีสื่อท่ีช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำยและช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
ของเด็กพิเศษในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็ก
ได้ (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้
ให้บริกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และ
นอกจำกหนังสือภำพนิทำน สื่อกำรสอน ส ำหรับเด็กที่หลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีกำร
จัดสภำพแวดล้อมที่ผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วยกำรตกแต่งด้วยภำพ สีอ่อนหวำนอบอุ่น มีเฟอร์นิเจอร์  
น่ำใช้ดูสบำย ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือ กำรสนับสนุนกำรใช้ห้องสมุดด้วยกำรอ่ำนนี้จะเป็นขยำยโอกำส
ส ำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคล
ทั่วไปเพ่ือลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคมทั่วไปได้อย่ำงดี 
 ในส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดนั้นกำรสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำง 
ส ำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแกน และเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุด
โรงเรียนที่มีถึง 7 แห่งด้วยกันครั้งนี้ จะก่อใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำรหองสมุด กำรสงเสริม 
กำรเรียนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
อีกด้วย 
 อภิปรำยผล  
 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรอ่ำน ท ำให้เด็กพิเศษเกิดพัฒนำกำรที่ดี โดยพบได้
จำกกำรวิจัยหลำกหลำยผลงำน เช่น งำนวิจัยของอุทัยวรรณ จันทหำร (2549) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เด็กออทิสติก วัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนอ่ำนหนังสือมีควำมถี่เพ่ิมมำกข้ึน เนื่องจำกเด็กเข้ำใจ
ค ำศัพท์หรือประโยคที่อ่ำนท ำให้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลินกำรอ่ำน จนเกิดเป็นนิสัยรักกำรอ่ำนข้ึน   
อีกตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน คือ ที่จังหวัดล ำปำง หลังจำกหญิงสำวซึ่งป่วยเป็นออทิสติกตั้งแต่ก ำเนิด 
อำยุ 22 ปีเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนรักกำรอ่ำน ห้องสมุดย่ำมวล พบว่ำ จำกเดิมท่ีอ่ำนและเขียนหนังสือ
ไม่ได้ หลักจำกนั้น 3 ปี มีพัฒนำกำรดีขึ้นทั้งในกำรอ่ำนและกำรเขียน (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 
และจำกกำรด ำเนินงำนผลิตหนังสือภำพเพ่ือเด็กออทิสติกของแผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน 
สุดใจ พรหมเกิด (พัชรี บอนค ำ, 2559) อธิบำยว่ำ เมื่อพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้น ำหนังสือภำพไปใช้ 
กับลูกท่ีเป็นออทิสติก สำมำรถท ำให้เด็กปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ภำยใน 2-3 สัปดำห์ เช่น ควำม 
ก้ำวร้ำวลดลง รู้จักเข้ำสังคมมำกข้ึน สำมำรถสื่อสำรได้ดีกว่ำเดิม และรู้จักรอคอยมำกข้ึน เป็นต้น  
หนังสือภำพช่วยพัฒนำสมอง กำรมองเห็น ได้ยิน กำรแปลสัญลักษณ์ ท ำให้เด็กเก็บคลังค ำศัพท์ได้ 
มำกขึ้น จะส่งผลให้เด็กสำมำรถสื่อสำรในสิ่งที่ตนเองต้องกำรได้ และยังสร้ำงควำมรัก ควำมผูกพันให้ 
เกิดสำยใยในครอบครัว นอกจำกตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในข้ำงต้นแล้วยัง 
มีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในอีกหลำยรูปแบบและประสบควำมส ำเร็จ ดังนั้น จะเห็นได้ 
ชัดว่ำกำรอ่ำนนั้นเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เด็กออทิสติกเกิดพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ซึ่งในห้องสมุด 
ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในข้อนี้เป็นอย่ำงมำก  
 



 ข้อเสนอแนะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส ำนักหอสมุดนั้น กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของ
ส ำนักหอสมุด ใช้รูปแบบทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ด้วยกำรจัดกลุ่มงำน และ
จ ำนวนคนให้เหมำะสมจึงจะท ำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพสูงสุด หรือหำกเกิดปัญหำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที และยังสำมำรถน ำโมเดลกำรบริหำรจัดกำรนี้กับงำนในส่วนอื่น ๆ 
อีกด้วย ซึ่งกำรพัฒนำกำรบริกำรด้วยกำรน ำทีม 3M เข้ำมำปฏิบัติในหน้ำงำนจริงสำมำรถเป็นตัวอย่ำง
กำรปฏิบัติงำนที่ดีได้ และเป็นโมเดลกำรพัฒนำบริกำรที่ยั่งยืนได้ เห็นได้จำกกำรหมุนเวียนบุคลำกรที่
ช ำนำญงำนห้องสมุดอยู่แล้ว หมุนเวียนไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมท ำงำนในหน่วยงำนที่ยังไม่ช ำนำญ
นัก นอกจำกโรงเรียนสำธิตจะได้ประโยชน์ในกำรได้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น ส ำนักหอสมุดเองยังได้
ผลงำนในกำรบริกำรชุมชน และต่อยอดไปถึงสร้ำงลูกค้ำในอนำคตได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำคนน้อยได้
งำนมำกประสบผลส ำเร็จ จึงเป็นกำรยิงนกนัดเดียวได้ประโยชน์หลำยประกำร อีกท้ังในกำรท ำงำน 
3M ยังได้ประยุกต์กำรบริหำรงำนห้องสมุดด้วยกระบวนกำรครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
เพ่ือให้ห้องสมุดมีกำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรด ำเนินกำร 
 2.  ด้วยปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่ศึกษำในโรงเรียนสำธิต ฯ ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษที่สำมำรถเรียน
รวมกับนักเรียนทั่วไปในห้องเรียนคู่ขนำน อีกท้ังนักเรียนดังกล่ำวบำงคนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อใระดับ
อุดมศึกษำได้ด้วย ซึ่งนอกจำกเข้ำใช้ห้องสมุดในโรงเรียนตนเองได้แล้วยังสำมำรถเข้ำใช้บริกำร
ส ำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย และพบด้วยว่ำได้เข้ำใช้บริกำรอยู่
โดยตลอด ซ่ึงโดยที่ทำงส ำนักหอสมุดรวมถึงห้องสมุดคณะ ฯ เองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก ยินดีและ
พร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษ (Autism friendly library)  
ด้วยเช่นกัน แต่ยังมีกำรให้บริกำรที่เหมำะสมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมต่อบุคคลพิเศษน้อย 
จึงควรเพ่ิมควำมรู้และสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ ๆ ต่อไป 

3.  กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่ห้องสมุดฝ่ำย 
กำรศึกษำพิเศษในครั้งนี้ เป็นกำรขยำยโอกำสส ำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์ 
ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคลทั่วไปเพ่ือลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคม 
ทั่วไปได้อย่ำงดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดพัฒนำกำรในกำรใช้ชีวิตปกติได้ 
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด ได้จัดท าคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและ 
จัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ โดยน าความรู้และประสบการณ์จากการบริหารจัดการสารสนเทศระดับชาติ 
ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา “คลังความรู้ดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ผลของการจัดการความรู้ที่ส านักหอสมุดถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของ 
ส่วนงาน 4 วิทยาเขต ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  
และร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตามมาตรฐานที่ส านักหอสมุดก าหนด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักใน 
การจัดท าคลังความรู้ คือ รวบรวมและจัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย ท าให้ส านักหอสมุดบรรลุ
วิสัยทัศน์ในเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นฐานความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ สามารถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ 
ทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชุมชน รวมทั้งสามารถขยายผลการเผยแพร่ผลงาน
ให้ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตามนโยบาย Digital University และ  
World Class University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ:  
 คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การจัดการความรู้, การถ่ายทอดความรู้, 
  กระบวนการจัดการความรู้ 

Abstract 
 The Office of University Library, Kasetsart University developed the  
Kasetsart University Knowledge Repository (KUKR) to collect and preserve the  
university's academic paper, opened to public and practical for cite references either  
in national or international level. The knowledge and experience from information  
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management in national level as a Thai National AGRIS Centre has been applied to  
the development of "Kasetsart University Knowledge Repository" The results of the  
knowledge management that Office of University Library, Kasetsart University had  
been share to the staff of the 4-campus, enabling the staff to perform their  
information management correctly and submit bibliographic information according to  
standards set by the Office of University Library, Kasetsart University, which is in  
accordance with main objective of KUKR in collecting and storing the university's  
academic paper. As a result, the library achieved as stated in its vision to be a  
University Repository, which could be used for cite reference. Opening to publish,  
the knowledge storing could be useful to institutes, universities and to community.  
In addition, KUKR help extending the use of academic paper for cite reference in  
both national and international level in accordance with the policy of Digital  
University and World Class University of Kasetsart University. 
 
Keyword:  
 Kasetsart University Knowledge Repository, Knowledge transfer,  
Knowledge management, Knowledge process 
 
บทน า 

ตามนโนบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัย 
วิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และส านักหอสมุดขานรับนโยบายจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี (2557-2560) โดยเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในระยะแรก ส านักหอสมุดได้จัดท าโครงการน าร่องในการจัดท า 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี แห่งการสถาปนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ท าการรวบรวมผลงานของผู้ท าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย  
คณาจารย์และนักวิจัยอาวุโสที่มีชื่อเสียง จ านวน 107 ท่าน และได้น าความรู้และประสบการณ์จาก 
การบริหารจัดการสารสนเทศระดับชาติในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติมา 
ประยุกต์ใช้ในการขยายผลจากฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น “คลังความรู้ 
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคลขององค์กร  
รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้ 
ดังกล่าวที่มีไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการด าเนินการของ 
องค์กร (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, n.d.) จากการพัฒนาคลังความรู้ของ 
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ส านักหอสมุดใช้การจัดการความรู้โดยถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการจัดการสารสนเทศในระดับฝ่าย จากหัวหน้างานสู่ผู้ปฏิบัติงาน และใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็น 



เครื่องมือในการจัดการความรู้ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล และติดตาม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถ 
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ส านักหอสมุดสามารถรวบรวมและจัดเก็บ 
ผลงานของมหาวิทยาลัยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังติดปัญหาเรื่องการรวบรวมผลงานที่ส าคัญ คือ  
ผลงานจากคณะ ส านักและสถาบัน จากบทเรียนที่ผ่านมา ส านักหอสมุดเห็นแล้วว่าไม่สามารถ 
ด าเนินงานโดยล าพังได้ จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยด าเนินงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใน 
มหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานของ 4 วิทยาเขต มีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูล เพ่ือจัดเก็บใน 
คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริหาร 
จัดการสารสนเทศระดับชาติ มาประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดความรู้การจัดการสารสนเทศผ่านการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติ จัดท าเป็นเอกสารคู่มือ คลิปวีดีโอที่เข้าใจง่าย ชุดความรู้ที่ใช้ได้กับทุกส่วนงาน อีกทั้งยังได้ 
จัดเก็บและเผยแพร่เพ่ือการแบ่งปันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานใน 
บางเขนและวิทยายาเขต ได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 
 กระบวนการจัดการความรู้ที่ส านักหอสมุดถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน 4  
วิทยาเขต ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตาม 
มาตรฐานที่ส านักหอสมุดก าหนด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดท าคลังความรู้ คือ รวบรวม 
และจัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย ท าให้ส านักหอสมุดบรรลุวิสัยทัศน์ในเป็นคลังความรู้ของ 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง 
การอ้างอิงทางวิชาการ สามารถเผยแพร่เพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย และ 
ระดับชุมชน รวมทั้งสามารถขยายผลการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับ 
นานาชาติตามนโยบาย Digital University และ World Class University ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือถอดบทเรียนการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  ขยายผลการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทุกส่วนงานใน 4   
วิทยาเขต 
 3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิด 
ความยั่งยืน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ส านักหอสมุดโดยฝ่ายสารสนเทศ ได้ถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการสารสนเทศใน 
ระดับชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้น าบทเรียน 
และประสบการณ์ในการจัดการสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใพัฒนางานคลังความรู้ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การจัดหาความรู้ (Knowledge acquisition) การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องการ 
รวบรวมผลงานและการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานสากล ส านักหอสมุดจึงน าองค์ความรู้ที่เป็น 



มาตรฐานเดียวกันกับการจัดการสารสนเทศด้านเกษตรมาใช้ ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการให้บริการข้อมูล  
เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ 

1.1.1  ระบบการจัดการและบริการคลังความรู้ เป็นไปตามมาตรฐาน DSA (Data  
Seal of Approval) ในเรื่องของการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล และมาตรฐาน CIARD Initiative ใน 
เรื่องของการจัดการคลังความรู้งานวิจัยด้านการเกษตรในรูปดิจิทัล 

1.1.2  โครงสร้างข้อมูลและการลงรายการเป็นไปตามมาตรฐาน Dublin Core และ 
 AgMES (Agricultural Metadata Element set) 

1.1.3  การจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ผลงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และ 
ประกาศคุ้มครองสิทธิในการน าไปใช้ประโยชน์ ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 

  1.2  ตั้งทีมด าเนินงานจัดการความรู้โดยให้บุคลากรของส านักหอสมุดที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน มาผ่าน 
กระบวนการจัดการความรู้ แล้วถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน 
 2.  การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge storage and retrieval) ส านักหอสมุดได้ 
น าองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนมาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ กลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ และจัดเก็บ 
ในรูปแบบเอกสารคู่มือการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นคู่มือแสดงขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกข้อมูล  
การบันทึกข้อมูล ตลอดจนการขออนุญาตสิทธิ์การเผยแพร่ จัดท าสื่อคลิปวีดีโอที่เข้าใจง่าย  
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้ทันที จัดท าชุดความรู้ที่ประกอบด้วยเอกสารคู่มือ ซีดีไฟล์  
Template ส าหรับการบันทึกข้อมูล ใบน าส่งผลงาน สลิปหมายเลขระเบียน เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และเป็นตัวอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสามารถด าเนินงานต่อได้ด้วยตนเอง เอกสารคู่มือและ 
สื่อวีดีโอถูกบันทึกและเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพ่ือให้ 
ผู้ปฏิบัติงานน ากลับมาเรียนรู้ใหม่ ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา  
 3.  การใช้ความรู้ (Knowledge usage/ utilization) เป็นการถ่ายทอดความรู้การจัดการ 
สารสนเทศ ทั้งการคัดเลือก การรวบรวม การลงรายการ การบันทึกข้อมูล การจัดระบบงาน และ 
การตรวจสอบข้อมูล จากคณะท างานของส านักหอสมุด สู่ผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติงานของทุกส่วน 
งานของบางเขน และถอดบทเรียน จากการถ่ายทอดความรู้ในส่วนของบางเขน สู่วิทยาเขต ทั้งใน 
การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้วิทยาเขตสามารถน าไปปฏิบัติงานต่อ 
ได้ เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ 
ปฏิบัติได้จริง ประกอบกับการน าระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ เพื่อให้ค าแนะน าและตอบปัญหาได้ทันท่วงที  
ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินงานได้ 
อย่างถูกต้อง 
 4.  กระจายการ/ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge transfer/ distribution/ sharing)  
ส านักหอสมุดได้ใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล โดยสร้างกลุ่มไลน์  
“คลังความรู้ มก.” เพ่ือให้มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานทั้งเทคนิคการ 
ด าเนินงานหรือการแก้ปัญหาของแต่ละส่วนงาน ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือรายงาน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc/


ความก้าวหน้า หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 5.  การสร้างความรู้ใหม่ (New knowledge creation) ความร่วมมือที่เกิดข้ึนจาก 
กระบวนการพัฒนาคลังความรู้ถูกน ามาถอดบทเรียน และท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดกลไกในการ 
ท างาน ถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานของส านักหอสมุดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานใน 4  
วิทยาเขต เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นต้นแบบในการจัดท าคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยได้  
 

 
 
ภาพที่ 1  วงจรการจัดการความรู้ของการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผลลัพทธ์จากการถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  1.1  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คือ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องชัดเจน  
เพ่ือมาก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ การได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ 
เกิดกลไกการท างาน การมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน การถ่ายทอด 
ความรู้ ผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย พร้อมใช้ และเรียกดูได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ น าระบบพี่เลี้ยง               
มาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการความรู้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาในทันที สรุปบทเรียน และ
ขยายผลสู่วิทยาเขต 
  1.2  ผลจากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ สามารถพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานสร้างสรรค์ประมาณ 1 แสนรายการ (ส านักหอสมุดบันทึก  
77,230 รายการ และ 24 ส่วนงานบันทึก 14,551 รายการ) เป็นคลังความรู้เดียว ใช้ร่วมกันทั้ง 
มหาวิทยาลัย และบันทึกผลงานครั้งเดียวเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นการท างานที่ไม่ซ้ าซ้อน และประหยัด 

Knowledge 
Acquisition

Knowledge 
Storage and 

Retrieval

Knowledge 
Usage/Utiliz

ation

Knowledge 
Transfer/Dis
tribution/Sh

aring

New 
Knowledge 
Creation



งบประมาณของมหาวิทยาลัย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท (ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนงาน 
ละ 1 ล้านบาท เป็นอย่างน้อย หากพัฒนาคลังความรู้แยกเป็นรายส่วนงาน)  
  1.3  เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลงสู่การปฏิบัติจริง โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ระหว่างผู้ปฎิบัติงานภายในส านักหอสมุด และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานส านักหอสมุด 
กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน รวมถึงมีการจัดการความรู้ ในส่วนของส านักหอสมุด จัดท าเป็นคู่มือ  
เอกสาร และสื่อความรู้ ให้บริการบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพ่ือให้ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 

   

ภาพที่ 2  การจัดการความรู้ในส่วนของส านักหอสมุด 
 
 นอกจากนี้ การถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ 
สารสนเทศในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 ครั้ง นั้น พบว่า ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ตารางท่ี 1) และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมอีกเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจในการจัดการสารสนเทศมากข้ึน ส านักหอสมุดจึงจัดการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ครั้ง เรื่อง 
เจาะประเด็นปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 
เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 42 คน เพื่อทบทวนความเข้าใจขั้นตอนการท างาน และ 
ยกประเด็นปัญหาที่พบจากการบันทึกข้อมูล พร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าตัวอย่างที่ถูกต้องใน 
การบันทึกข้อมูลเพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นต้นแบบ สรุปเป็นประเด็นปัญหาที่พบ น าขึ้นแสดงในเว็บไซต์ 
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพ่ือให้ทุกส่วนงานได้ศึกษา ทั้งผู้ที่เข้าอบรมและไม่ได้เข้าอบรม  
สามารถดูข้อมูลเป็นตัวอย่างได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kukr.lib.ku.ac.th/de/doc
http://kukr.lib.ku.ac.th/de/doc
http://kukr.lib.ku.ac.th/de/doc
http://kukr.lib.ku.ac.th/de/doc
http://kukr.lib.ku.ac.th/de/doc


ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ครั้งท่ี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความพึงพอใจ 
1 การฝึกอบรมเบื้องต้น เพื่อเตรียมการจัดการสารสนเทศในคลังความรู้ดิจิทลั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หลังพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรูด้ิจิทัล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วันท่ี 25 มกราคม 2559 โดยมีผู้เขา้ร่วมฝึกอบรม 48 คน 

4.07     
(ระดับดี) 

2 การฝึกอบรมรวมทุกส่วนงานในบางเขนวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
114 คน 

4.10    
(ระดับดี) 

3 การฝึกอบรมรายส่วนงาน  

1.  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ วันท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยมีผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 19 คน 4.08    
(ระดับดี) 

2.  คณะเกษตร วันท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยมผีู้เข้าร่วมฝึกอบรม 36 คน 4.13    
(ระดับดี) 

 
 จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกิด 
จากการมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลของทุกส่วนงานในบางเขน เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ  
รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินงานอย่างมีระบบ ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง ท าให้     
การพัฒนาคลังความรู้ประสบความส าเร็จและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จนท าให้ส านักหอสมุดได้รับรางวัล 
ดีเยี่ยม ในการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2559  
ประเภทที่ 2 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน : แนวปฏบิัติที่ดี และมีแนวคิดท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
และกระจายความรู้การจัดการสารสนเทศลงสู่วิทยาเขต เพ่ือจัดท าคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 2.  ผลลัพทธ์จากการขยายผลลงสู่วิทยาเขต 
 ส านักหอสมุด บางเขน ด าเนินงานพฒันาคลังความรู้ดิจิทัล มก. ภายใต้แผนบูรณาการ 
เครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต โดยน ากระบวนการจัดการความรู้เช่นเดียวกับท่ีถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงานของบางเขน ถ่ายทอดลงสู่ทีมงานห้องสมุดของวิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา  
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลจากการจัดการความรู้ พบว่า ห้องสมุด 3 
วิทยาเขต สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามล าดับขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ และบันทึก 



ข้อมูลได้ตรงตามมาตรฐานที่ส านักหอสมุด บางเขนก าหนด เห็นได้จากจ านวนผลงานการบันทึกข้อมูล 
ที่มเีข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
 

  
 
ภาพที่ 3  จ านวนผลงานที่วิทยาเขตบันทึกเข้าระบบ 
 
 นอกจากนี้ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน ยังจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการ 
สารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดย 
เชิญทีมงานของส านักหอสมุด บางเขน เป็นวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดความรู้การจัดการสารสนเทศให้กับ 
ทีมงานของส่วนงานในวิทยาเขตก าแพงแสน แต่ยังไม่มีการรายงานผลการบันทึกข้อมูลจากส่วนงาน 
ของวิทยาเขตก าแพงแสนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมผลงาน 
 

  
  
 3.  ผลลัพธ์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ให้เกิดความยั่งยืน 
 การน าองค์ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงสู่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 วิทยาเขต และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
ก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจน รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนงาน  
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จ านวนผลงานที่วิทยาเขตบันทึกเข้าระบบ



ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมและการประสานงาน    
อย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน เข้าถึงและเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหา อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
ถ่ายทอดความรู้ ผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย พร้อมใช้และเรียกดูได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ มีเนื้อหา 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง สรุปบทเรียน มีการพัฒนาต่อเนื่องตาม 
วงจร PDCA ปรับปรุงการท างาน แก้ปัญหาในทันที สรุปบทเรียน ให้เห็นความส าเร็จและความ 
ล้มเหลว กระบวนการเหล่านี้เป็นกลไกที่ท าให้การพัฒนาคลังความรู้ประสบความส าเร็จ และเกิด   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
 
ภาพที่ 4  ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ประสบความส าเร็จ ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน การน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์การจัดการสารสนเทศลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน 4 วิทยาเขต จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และบันทึกข้อมูลตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด เกิดกระบวนการ 



รวบรวมและบันทึกผลงานเพ่ือสร้างคลังความรู้ระดับส่วนงาน ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย 
ได้ อีกท้ังต้องมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งระบบบันทึกข้อมูลให้มีความพร้อมใช้ ทุกหน่วยงานสามารถ 
เข้าระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการจัดการระบบงาน ขั้นตอนการด าเนินงานทีช่ัดเจน  
สามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ 
ส าคัญคือ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทีใ่ห้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้การบันทึกข้อมูลเข้าคลังความรู้ มก. เป็น KPI ของ                     
ทุกหน่วยงาน ส่งผลท าให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1.  เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการคลังความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรต่าง ๆ 
 2.  เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบพ่ีเลี้ยงและ   
การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้  

 3.  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคลังความรู้ขององค์กร 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาคุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน
ให้แก่บุคลากรและด าเนินงานตามนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เข้าร่วม
เป็น 1 ใน 7 ภาคีน าร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลส ารวจความสุข
ของบุคลากรในปีที่ผ่านมา (2560) ด้วยแบบส ารวจ HAPPIMOMETER และในปี 2561 ได้ด าเนิน
โครงการ Happy Library We Mahidol จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ 
ตามเกณฑ์ HAPPIMOMETER ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี น้ าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และ
สังคมดี จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการพบว่า ผลลัพธ์เกินค่าเป้าหมายในทุกกิจกรรม     
ความพึงพอใจของบุคลากรไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 73.81   
ของบุคลากรทั้งหมด และผลคะแนนความสุขโดยเฉลี่ยของปี 2561 ทั้ง 9 มิติสูงขึ้นกว่าปี 2560 
นอกจากนั้น หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วมตอบ
แบบส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2561 
ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ฯ มุ่งหวังเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสุขให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความส าคัญของ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างานและสุขภาวะองค์กร 
 

ค าส าคัญ:  
 ความสุขคนท างาน, แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER 
 
 
 



Abstract 
 The quality development of an organization is meant to be sustainable and  
incline with the well-being and the happiness of employees. Realizing the  
significance of “Happy University” policy of Mahidol University, Mahidol University  
Library and Knowledge Center took part in as one of the seven associates in the  
scheme Happy University policy and hosted activities to motivate the personnel  
about quality of living, both physical and mental health. Based on the survey  
analysis of HAPPINOMETER in 2017 and hosted activities Happy Library We Mahidol  
for development happiness six dimensions that was focused during the project:  
Happy Relax, Happy Soul, Happy Heart, Happy Body, and Happy Money of  
HAPPINOMETER and the outcome result from hosting Activities, the rate of  
satisfactory level is not lower from 4.00 Plus, 73.81 percent of the participants and  
the average score of happiness in 2018 in all 9 dimensions are higher than the  
previous year and is ranked the 2nd (medium-sized level) from the responses  
entailing the bond, satisfaction and happiness of the personnel at Mahidol University  
in 2018. For future projects, MU Library and Knowledge Center targets itself to  
become the model for other units that are interested in hosting activities to promote  
the values of university. 
 
Keywords:  
 Happy Workplace, HAPPINOMETER, Happy Library  
 
บทน า 
 บุคลากรถือเป็นอัตราก าลังที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา 
คุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร ซึ่งการมุ่งหวังให้ 
บุคลากรอยู่ดีมีสุขนั้น ควรมีแนวทางหรือเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง (อารี จ าปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และสุภาณี ปลื้มเจริญ, 2561, หน้า 3) 
ผู้บริหารของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Sustainable ORGANIZATION) กลยุทธ์ที่ 4 (เสริมสร้างความสุขคนท างานและ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนตามเกณฑ์ HAPPINOMETER) และด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร โดยอาศัย
เครื่องมือ HAPPINOMETER ซึ่งจัดท าโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล       
ในลักษณะของแบบส ารวจที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตและความสุขรอบด้านอย่างครบถ้วนทั้ง 9 มิติ 
ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 



สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันองค์กร 
(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2555, หน้า 30)  
 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ เริ่มด าเนินการจัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขของส่วนงาน 
ในปี 2557 ได้จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ด าเนินโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน R2H – 
Happy University เป็นประจ าทุกปี ในระยะแรก กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Format  
จิต Delete อารมณ์ กลุ่มพัฒนาทักษะศิลปะ และกลุ่ม Happy Day Happy Hours: แฮบปี้ดี๊ดี  
แฮบปี้วันจันทร์ By D.I.Y. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จ านวน 33 โครงการ ที่ครอบคลุม 
ครบทั้ง 9 มิติ ในปี 2560 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับเลือกจากศูนย์วิจัยความสุขคนท างาน 
แห่งประเทศไทย (TCHS) ให้เป็นตัวอย่างองค์กรต้นแบบที่เป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นสถานที่ 
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตามคะแนน HAPPINOMETER ของหอสมุดและ 
คลังความรู้ ฯ ที่ได้รับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในปี 2561 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ  
จึงได้ปรบัรูปแบบการด าเนินงาน และมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสุขให้คนใน 
องค์กร เพื่อให้มีผลคะแนน HAPPINOMETER ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลคะแนนความสุข HAPPINOMETER เฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ ก าหนดนโยบายเข้าร่วมเป็น 1 ใน 7 ภาคีน าร่อง 
ในโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขคนท างานและ 
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ในปี 2561 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2561) 
 2.  แสวงหาและคัดเลือกผู้น ากิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการประสานงาน  
มีความรู้ความสามารถ ความชอบและความถนัดในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ตามเกณฑ์  
HAPPINOMETER รวมทั้งน าผลคะแนนจากแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER ในปี  
2560 (ตามภาพที่ 1) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 



 
 
ภาพที่ 1  ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ ประจ าปี 2560 
 
 
 3.  ผู้น ากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่ 
บุคลากรในที่ท างาน ตามขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินงานของ 7 ภาคีน าร่อง ฯ เป็นเวลา 6 เดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการ “Happy Library We Mahidol” 
 4.  ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตาม ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผ่อนคลายดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จิตวิญญาณด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 

น้ าใจดี 
ปริมาณ น าสมุดไปบรจิาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม 
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

สุขภาพดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
สุขภาพเงินด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
สังคมด ี ระดับความสุข ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

กิจกรรม 6 มิต ิ
ระยะเวลา มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการส ารวจฯ ปี 2561 สูงกว่า ปี 2560 

 
 5.  ให้บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ ทุกคน ตอบแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง  
HAPPINOMETER ที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจและแจ้งให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยทราบทาง 
อีเมล์เป็นประจ าทุกปี และประกาศผลปลายเดือนสิงหาคม 2561 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  คัดเลือกบุคลากรมาท าหน้าที่ผู้น ากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ที่มีศักยภาพใน                 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี 



น้ าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และสังคมดี โดยเป็นมิติที่มีผลคะแนนต่ า สมควรได้รับการปรับปรุง 
หรือเป็นมิติที่เมื่อจัดกิจกรรมแล้วสามารถส่งเสริมและมีผลต่อการพัฒนาอีก 3 มิติที่เหลือ ได้แก่ 
ครอบครัวดี ใฝ่รู้ดี การงานดี  
 2.  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 
  2.1  ผ่อนคลายดี (Happy Relax) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากมีคะแนนต่ าสุด และเมื่อพัฒนาแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ผู้น ากิจกรรม                  
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดนตรี และได้จัดกิจกรรมในระยะ 6 เดือน  
จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม “Happy Relax : ดนตรีไทย...ออเจ้าใดว่าเชย” เชิญวงดนตรี 
ไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาบรรเลงสด ให้แก่บุคลากรหอสมุดและ 
คลังความรู้ ฯ และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม 2) กิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด”                   
เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีและขับร้อง จัดแสดงดนตรีให้แก่บุคลากร  
นักศึกษา ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคคลทั่วไป รับชมทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และบางครั้ง 
มีนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีมาร่วมแสดงด้วย 3) กิจกรรม “Happy Relax : ฝกึทักษะ 
ทฤษฎีดนตรีสากลและวิธีการใช้เสียงเบื้องต้น” เพ่ือสอนความรู้ทฤษฎีทางดนตรีให้กับบุคลากร     
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมบนเวทีส าหรับการจัดกิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด” 
ในครั้งถัดไป  
  2.2  จิตวิญญาณดี (Happy Soul) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้ เนื่องจากใน       
ปี 2560 ได้คะแนนความสุข ฯ เฉลี่ยสูงสุด โดยพื้นฐานบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ                  
มีอุปนิสัยชอบการเข้าวัดท าบุญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นที่สนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 6 เดือน มีการจัดกิจกรรมจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม                       
“ทัศนาจรเติมบุญ...ตามรอยพุทธศาสนา” น าบุคลากรไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรถโดยสาร ขสมก. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสไหว้พระ ท าบุญ พร้อมทั้งศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันเก่าแก่ของประเทศไทย 2) โครงการ “รวมใจเข้าวัดท าบุญ
...น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑” ณ วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี สักการะหลวง
พ่อขาว พร้อมเวียนเทียนรอบมณฑป และทัศนศึกษาวัดเจดีย์หอย 3) โครงการ “จุลศักราช ๑๓๘๐ 
แล้วหนอ...ออเจ้า” จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
และพบปะสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
  2.3  น้ าใจดี (Happy Heart) ผู้น ากิจกรรมเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
และมีจิตสาธารณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะ 6 เดือน ได้แก่ กิจกรรม “Happy Heart: ใหส้มุดด้วยใจ 
ศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม  
อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Library/ Green Office ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดท ามือ” น ากระดาษท่ีใช้แล้ว  
1 หน้า ซึ่งขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้ ฯ น ามาประดิษฐ์                 
สมุดท ามือ กิจกรรม “ฝึกทักษะพื้นฐานด้านศิลปะในการออกแบบและวาดภาพบนปกสมุดท ามือ” 



โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาให้ความรู้และสอนทักษะการวาดภาพแก่บุคลากร นักศึกษา  
และบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบปกสมุดท ามือ                   
เมื่อจบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการน าสมุดท ามือพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน  
ไปมอบให้แก่ “โครงการจิตอาสาสมุดเพ่ือน้องเปเปอร์เรนเจอร์” ณ บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนที่จะน าไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์
การเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
  2.4  สุขภาพดี (Happy Body) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีใจรักการออกก าลังกาย  
มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ และดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ อันดับแรกในการด าเนิน 
กิจกรรมคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกก าลังกายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร                      
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม 1) “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกก าลังกาย” 
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมสาธิตเทคนิคพ้ืนฐาน 
ในการออกก าลังกายท่ีถูกวิธี 2) “Happy Body ออกก าลังกายหลังเลิกท างาน” โดยจัดอย่างต่อเนื่อง 
และมีความหลายหลายตามความสนใจของกลุ่มบุคลากร เช่น ปั่นจักรยานแรลลี่ เต้นแอโรบิก  
Zumba Dance เดินวิ่ง Jogging เบา ๆ และโยคะ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจ 
และเห็นประโยชน์ที่จะออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาเรื่อง Office Syndrome  
ของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
  2.5  สุขภาพเงินดี (Happy Money) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรทางด้านทรัพยากร 
บุคคล การเงินและพัสดุ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to be  
เศรษฐีพอเพียง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้ 
ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)” โดยนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดอบรม 
การให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการท างาน  
โดยเจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากร               
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง 
ความ ส าคัญในการให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน (Financial literacy) แก่นักศึกษาและ
บุคลากร และก่อตั้ง Investment Center ภายในอาคารของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก SCB ให้เป็นศูนย์รวมความรู้และการให้ค าแนะน าด้านการบริหาร
การเงิน การออมและการลงทุนครบวงจร นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรม Health...Food 
Good…Product @Library mini market เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้ความสามารถด้าน                    
การประกอบอาหาร พืชผัก และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสินค้ามือสองจากบ้านของ
ตนเอง มาจ าหน่ายให้แก่บุคลากรด้วยกันในราคาย่อมเยา โดยก าหนดวันจัดกิจกรรม คือทุกวันที่ 1 
และ 16 ของทุกเดือน หลังจากจบโครงการมีการจัดการประชุมกลุ่มบุคลากรที่น าสินค้ามาจ าหน่าย 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นผ่านไลน์กลุ่มส าหรับรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 



  2.6  สังคมดี (Happy Society) ผู้น ากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสร้างความร่วมมือของบุคลากรในการส่งต่อความสุขได้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้เข้าร่วม 
เครือข่าย “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” จึงด าเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาเพ่ือพลังแผ่นดิน ร่วมสร้าง 
รอยยิ้ม จากงาน D.I.Y BY Mahidol Library” โดยจัดกิจกรรมย่อย 1) ตุ๊กตามือบีบออกก าลังกาย 
ส าหรับผู้สูงอายุมอบให้โรงพยาบาลในอ าเภอพุทธมณฑล/ สามพราน 2) สมุดคัดลายมือ ก-ฮ ส าหรับ 
เด็กเล็กมอบให้มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 3) สบู่ท ามือ มอบให้มูลนิธิหลวงตาน้อยเพื่อคนพิการ  
เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และส่งต่อความสุขสู่ชุมชน/ สังคมภายนอกได้ 
 3.  ผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิต ิ
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์
ผ่อนคลายดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.45 
จิตวิญญาณด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 4.74 

น้ าใจดี 
ปริมาณ น าสมุดไปบรจิาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม น าสมุดไปบรจิาค 130 เล่ม 
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.55 

สุขภาพดี  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.44 
สุขภาพเงินด ี ความพึงพอใจ ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.45 
สังคมด ี ระดับความสุข ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ระดับ 4.62 

กิจกรรม 6 มิติ 
ระยะเวลา มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการส ารวจฯ ปี 2561 สูงกว่าปี 2560 สูงกว่าทุกมิต ิ
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกกิจกรรมมีผลลัพธ์ที่เกินจากค่าเป้าหมาย การประเมินผลกิจกรรม 
โดยวัดจากความพึงพอใจบุคลากรที่เข้าร่วมเฉลี่ยมากกว่าระดับ 4.00 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  
73.81 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ นอกจากนี้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ยังเป็น                     
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมน้ าใจดี ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น ากิจกรรม 
“Happy Heart: ให้สมุดด้วยใจศิลปะ” ไปปฏิบัติในส่วนงาน เป็นต้น 
 4.  สรุปผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER                 
ในปี 2561 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ (ตามภาพที่ 2) 
 



 
 
ภาพที่ 2  ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ ประจ าปี 2561 

 
 ผลคะแนนความสุขภาพรวมอยู่ในระดับ 65.6 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ใน 
ระดับ“มีความสุข” และมีค่าคะแนนในแต่ละมิติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในทุกมิติ  
 จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบส ารวจ ฯ เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากหลาย 
สาเหตุดังนี้ รูปแบบการส่งแบบส ารวจความสุข ฯ ให้บุคลากรส่งมาในรูปแบบอีเมล์ซึ่งบุคลากรบางคน 
ไม่ได้ตรวจสอบทุกวัน การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง บุคลากรอาจไม่เข้าใจว่าต้องท าอะไร เป็นต้น  
หอสมุดและคลังความรู้ ฯ จึงด าเนินการสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ต่าง ๆ เช่น ไลน์ และคณะท างาน เป็นต้น และขอความร่วมมือให้บุคลากรตอบแบบสอบถามใน 
รูปแบบกระดาษ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าบุคลากรทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลการส ารวจ ฯ และส่งกลับมายัง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ Happy Library We Mahidol ในการรวบรวมและด าเนินการจัดส่งไปยัง 
มหาวิทยาลัยเพื่อประมวลผลดังนั้น จากการที่บุคลากรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น 
อย่างดี ท าให้หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับรางวัลล าดับที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วม 
ตอบแบบส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  
2561 
 5.  น าผลคะแนนที่ได้ในปี 2561 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า        
มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงขึ้น และความสุขโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้ง 9 มิต ิ(ตามตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  ผลการตอบแบบส ารวจความสุข ฯ ของบุคลากรหอสมุด ฯ ในปี 2559-2561 
 

ปี จ านวน
ผู้ตอบ 

สุขภาพ
ดี 

ผ่อน
คลายดี 

น้ าใจ
ดี 

จิตวิญ 
ญาณดี 

ครอบ 
ครัวดี 

สัง 
คมด ี

ใฝ่รู้ดี สุขภาพ
เงินด ี

การ
งานด ี

ความสุข
ภาพรวม 

2560 94 65.7 54.2 68.1 70.3 66.2 60.1 62.5 62.0 64.1 63.7 
2561 103 67.0 54.9 70.9 73.2 69.4 61.1 65.7 62.6 65.9 65.6 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ ฯ จะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาและ 
คัดเลือกผู้น ากิจกรรมให้ครบทั้ง 9 มิติตามเกณฑ์ HAPPINOMETER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานและ 



ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้มี 
ความหลากหลายตามความสนใจของบุคลากรทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย ทั้งนี้  
เพ่ือให้การเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน และการเสริมสร้างสุขภาวะขององค์กร  
ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 
 กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยการเอ้ือเฟ้ือข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคณะท างาน  
เสริมสร้างความสุขคนท างานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณนายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร หัวหน้าโครงการ Happy Relax นายวนาพล  
แช่มสุขี หัวหน้าโครงการ Happy Body นางสาวสุทธิณี ฝุน่ครบุรี หัวหน้าโครงการ Happy Money  
นายอวิรุทธ์ ศรีโชติ หัวหน้าโครงการ Happy Heart และนางสาวปิยธิดา เทพวงค์ หัวหน้าโครงการ 
จิตอาสาพลังแผ่นดิน Happy Society นางวราภรณ์ เอนอ่อน ผู้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร และคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สุดท้าย  
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ Happy Library We Mahidol 
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