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บทคัดย่อ 
 Full Paper Access คือ บริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็ม 
ของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่จัดเก็บและบริกำรอยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย  
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
เพียงแคผู่้ใช้บริกำรท ำกำรสแกนสัญลักษณ์ QR Code ที่ติดอยู่บนตัวเล่ม ระบบจะจัดส่ง URL ส ำหรับ 
ดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของชื่อเรื่องนั้น ๆ ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร
ทันท ีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856 
(เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3) กำรจัดกำรข้อมูล 
ตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพ่ือให้บริกำร และ 4) กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจ 
ต่อกำรใช้บริกำร ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  
30 คน พบว่ำได้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79 
 
ค าส าคัญ: 
  เอกสำรฉบับเต็ม, คิวอำร์ โค้ด, วิทยำนิพนธ์, งำนวิจัย, ดำวน์โหลด 
 
Abstract 
  Full Paper Access is a service that provides full access to the full text  
of theses and research papers stored and saved in the theses and research report 
room, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla 
University, Pattani Campus. The user just scans the QR Code on the cover and  
the URL of the full text of that title will be sent to email or social network that the 
user needs immediately. The process of operation is divided into 4 parts:  
1) the study of the data of the field 856 (subfield u) in the library automation system; 
2) the development of the information system; 3) the management of the book and  
the preparation of the book service; and 4) public relations and evaluation of the 
service satisfaction. The results of the service satisfaction test with a sample of  
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30 people found that the satisfaction rating was at the highest level with a mean  
of 4.79 
 
Keywords: 
  Full Paper Access, QR Code, Theses, Research, Download 
 
บทน า 
   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
หลำกหลำย ประกอบด้วย หนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยนั้นได้จัดให้มีบริกำรอยู่ที่ห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย ชั้น 3 
อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ซึ่งมักจะมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกทีเ่ข้ำถึงตัวเล่มจริงบนชั้นโดยไม่ผ่ำนกำร
สืบค้น OPAC มำก่อน นอกจำกควำมล่ำช้ำในกำรค้นหำตัวเล่มแล้ว ยังเกิดควำมยุ่งยำกในกำรเข้ำถึง
เอกสำรฉบับเต็ม (Full paper) ของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่ำ หำกต้องกำรดำวน์โหลด
เอกสำรฉบับเต็มก็จะต้องกลับไปสืบค้นที่ OPAC หรือสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลอีกครั้ง หรือใช้วิธีถ่ำย
ส ำเนำเอกสำรเนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีบริกำรให้ดำวน์โหลดด้วย ปัญหำเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำของผู้ใช้บริกำรและท ำให้กำรใช้งำนสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยมีจ ำนวนลด
น้อยลง งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับบรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดที่เก่ียวข้องกับ 
กำรให้บริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจึงไดร้่วมกันคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรที่ให้ผู้ใช้สแกน  
QR Code ที่หน้ำปกวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยเพื่อเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มได้ทันท ีภำยใต้ชื่อโครงกำร 
Full Paper Access 
  
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำร
อยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
  2.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ 
  3.  เพ่ือให้วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง  
  4.  เพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u)  

 กำรศึกษำลักษณะกำรลงรำยกำรเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติท ำให้พบต้นทำงของเอกสำรฉบับเต็ม 4 แหล่ง ได้แก่ OAR-DCMS เดิม (dc.oas.psu.ac.th) 
จ ำนวน 1100 ชื่อเรื่อง, OAR-DCMS ใหม่ (dc.pn.psu.ac.th) จ ำนวน 15 ชื่อเรื่อง, TDC 
(tdc.thailis.or.th) จ ำนวน 85 ชื่อเรื่อง และ PSU Knowledge Bank (kb.psu.ac.th) จ ำนวน 268 
ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 1,468 ชื่อเรื่อง จำกข้อมูลนี้ท ำให้ได้แนวทำงในกำรใช้งำน URL คือ 



  -  กรณี OAR-DCMS เดิมและใหม ่ให้ใช้ URL ของชื่อเรื่องนั้นในระบบ OPAC เนื่องจำก
เอกสำรฉบับเต็มถูกแบ่งย่อยออกเป็นบทจ ำนวนหลำยไฟล์ 

  -  กรณี TDC และ PSU Knowledge Bank ให้ใช้ URL จำกเขตข้อมูลย่อย u ได้เลย 
เนื่องจำกจะต้องเชื่อมโยงไปยังระบบฐำนข้อมูลที่จัดเก็บต้นฉบับของชื่อเรื่องนั้นอีกทีหนึ่ง ในที่นี้ ก็คือ
ระบบ TDC และระบบ PSU Knowledge Bank 
  2.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 ทีมงำนประชุมหำรือเพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ Full Paper 
Access ที่ต้องกำรให้จัดส่ง URL จำกข้ันตอนที่ 1 ไปยังอีเมลของผู้ใช้บริกำรได้ ควำมสำมำรถทั่วไป
ของระบบ ได้แก่ 
    1)  รองรับกำรน ำเข้ำ (Import) ข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย 
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขท่ีบรรณำนุกรม ชื่อเรื่อง เลขเรียก ผู้แต่ง และ URL 
จำกเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ได้ 
   2)  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยใหม่ได้ 
   3)  สร้ำงสัญลักษณ์ QR Code ประจ ำชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยได้ 
   4)  ส่ง URL ส ำหรับดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยแต่ละชื่อ
เรื่อง ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้ต้องกำรได้ 

  5)  ตรวจสอบและนับจ ำนวนกำรเข้ำถึงเพ่ือดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยแต่ละชื่อเรื่องได้ 

 ผู้พัฒนำได้ใช้แนวทำงในกำรออกแบบระบบตำมหลักกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ 
(SDLC) ตั้งแตก่ำรวำงแผน ก ำหนดขอบเขตควำมเป็นไปได้และข้อจ ำกัดของระบบ สู่กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล หน้ำที่และควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งำน
ระบบกำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-based application technology) 
ผู้พัฒนำได้เลือกใช้โปรแกมภำษำ PHP และ JavaScript ท ำงำนร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
MySQL และซอฟต์แวร์ส ำหรับบริกำรเครื่องแม่ข่ำย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open source 
software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่ำใช้จ่ำย 

 



 
 

ภำพที่ 1  แสดง Context diagram ของระบบ Full Paper Access  
 

 
 

ภำพที่ 2  แสดงหน้ำจอ Back office ของระบบ Full Paper Access 
 

  3.  กำรจัดกำรข้อมูลตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพ่ือให้บริกำร 
 ในครั้งแรกจะท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจำกระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำสู่ฐำนข้อมูลระบบ Full Paper Access หลังจำกนั้นจึงจะเป็นกำรบันทึกข้อมูล
ตัวเล่มใหม่ตำมปกติ ขั้นตอนกำรท ำงำนมีดังนี้ 
   3.1  บรรณำรักษ์ได้รับตัวเล่มวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
ท ำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank (หรือ TDC) ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และระบบ Full Paper Access ตำมล ำดับ 



   3.2  ระบบ Full Paper Access ท ำกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดทรำบว่ำ
ขณะนี้ได้มีตัวเล่มใหม่เข้ำมำ 
   3.3  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดรับตัวเล่มจำกบรรณำรักษ์ จัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์  
QR Code ที่ได้จำกระบบ Full Paper Access ไว้บนปกหน้ำของตัวเล่มแล้วน ำขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร 
   3.4  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถำนะกำรติดสัญลักษณ์ QR Code  
ประจ ำตัวเล่ม 
 

 
 

ภำพที่ 3  แสดงกำรบันทึกข้อมูลตวัเล่มใหม ่



 
 

ภำพที่ 4  แสดงหน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมล ำดับเลขเรียก 
 

  
 

ภำพที่ 5  แสดงขั้นตอนกำรพิมพ์และตดิ QR Code ที่ปกหน้ำของตัวเล่ม 



   4.  กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 
 ท ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้ำจอประชำสัมพันธ์

ดิจิทัล และ Social network ของห้องสมุด รวมถึงจัดท ำป้ำยโฆษณำในลักษณะโฟมบอร์ดวำงไว้ใน
ต ำแหน่งที่มีผู้ใช้บริกำรสัญจรไปมำและภำยในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ เพ่ือดึงดูดควำมสนใจและเชิญชวนให้
เข้ำใช้บริกำร 

  ทีมงำนได้เชิญกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 30 คน มำทดลองใช้บริกำรระบบ Full Paper Access 
พร้อมท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ได้ผลตำมตำรำงที่ 1 

 

 
 
ภำพที่ 6  แสดงกำรจัดท ำกรำฟิกประกอบกำรประชำสมัพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  กำรพัฒนำระบบ Full Paper Access บริกำรช่วยกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยผ่ำน QR Code ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
ฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว เพรำะไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC 
หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ เกิดกำรใช้งำนวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยอย่ำงเต็มที่และ 
ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง 



  ผลประเมินจำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน ในประเด็น 
ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกประเด็น  
โดยค ำถำมในหัวข้อบริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (4.89) 
 
ตำรำงที่ 1  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร Full Paper Access ของผู้ใช้บริกำร 
 
 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ Full Paper Access สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำรสแกน QR Code ที่ตัวเล่ม 4.70 0.15 มำกที่สุด 
2.  กำรแสดงข้อมูลที่หน้ำจออุปกรณ์ 4.85 0.11 มำกที่สุด 
3.  กำรระบุที่อยู่อีเมลเพื่อจัดส่งลิงค์ดำวน์โหลด Full paper 4.82 0.12 มำกที่สุด 
4.  กำรแชร์ข้อมูลไปยัง Social network 4.67 0.17 มำกที่สุด 
5.  กำรได้รับอีเมลเพื่อดำวน์โหลด Full paper มีควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง และครบถ้วน 

4.81 0.12 มำกที่สุด 

6.  บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย 4.89 0.10 มำกที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.79 0.13 มากที่สุด 

  

 นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ทดลองใช้งำนระบบหลำยท่ำน คิดเห็นว่ำอยำกให้
ห้องสมุดขยำยขอบเขตกำรดำวน์โหลดเนื้อหำฉบับเต็มของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอ่ืน ๆ  
ที่สำมำรถเผยแพร่ได้เพ่ิมเติมอีกด้วย 
  ผลประเมินจำกกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร (บรรณำรักษ์ 
และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จ ำนวน 2 คน ในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน 
กำรท ำงำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 2) พบว่ำได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกประเด็น 
  



ตำรำงที่ 2  สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร 

 
 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Full Paper Access สรุปผลการประเมิน 
X SD แปลผล 

1.  กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
2.  กำรเข้ำถึงเมนูเพ่ือท ำงำนต่ำง ๆ 5.00 0.00 มำกที่สุด 
3.  กำรบันทึกและจัดกำรข้อมูลตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
4.  กำรสร้ำง QR-Code ประจ ำตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
5.  กำรค้นหำข้อมูลตัวเล่ม 5.00 0.00 มำกที่สุด 
6.  ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลตัวเล่ม 4.50 0.50 มำกที่สุด 
7.  ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรท ำงำนของระบบ 4.50 0.50 มำกที่สุด 
8.  ควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบในภำพรวม 5.00 0.00 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.88 0.13 มากที่สุด 
 
  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.  เพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำรอยู่ใน
ห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
  2.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย 
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือท ำกำรยืม-คืน เพ่ือน ำไปถ่ำยส ำเนำ 
  3.  วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จ ำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง 
  4.  ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น 
  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด 
 บริกำร Full Paper Access จะสำมำรถช่วยเหลือนักวิจัยหรือผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรเข้ำถึง
วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจ ำนวนมำก โดยกำรดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มจำกกำรสแกน QR Code  
ที่ตัวเล่ม แทนกำรถ่ำยส ำเนำ หรือยืมออกซึ่งอำจถูกจ ำกัดสิทธิ์จ ำนวนกำรยืม ถือเป็นอีกหนี่งบริกำร
เชิงรุกทีช่่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทรัพยำกรประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยของห้องสมุด 
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและช่วยขับเคลื่อนงำนห้องสมุดให้สำมำรถด ำเนินภำรกิจไปได้อย่ำงรำบรื่นและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริกำร   
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บทคัดย่อ 
 
           “บริกำรน ำชมห้องสมุด” เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำรได้รู้จักบริกำร   
และทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนผัง    
ของห้องสมุด กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นข้อมูล กิจกรรมต่ำง ๆ และ                
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ดังนั้น ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ จึงได้พัฒนำ
บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมส ำนักหอสมุดและกำรก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำ   
ใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรสร้ำง       
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด โดยกระบวนกำรพัฒนำเริ่มต้นจำก 1) ขั้นตอน       
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของส ำนักหอสมุด เพ่ือร่วมกันก ำหนดจุดน ำชมที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม เนื้อหำที่จะใช้บรรยำยแต่ละจุด กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนของ
ผู้น ำชม สถำนที่ อำหำร เอกสำรแนะน ำห้องสมุด กำรแบ่งจ ำนวนผู้เยี่ยมชมที่เหมำะสมส ำหรับผู้น ำชม 
1 คนให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 2) ขั้นตอนกำรน ำชม 3) ขั้นตอนกำรประเมินและสรุปผล            
กำรให้บริกำร โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสรุปเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุง        
กำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ    
จำกผู้เข้ำเยี่ยมชมโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 90.78 โดยผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรต่ำงๆของห้องสมุดได้อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ 
 
ค าส าคัญ:  
 บริกำรน ำชมห้องสมุด, บริกำรห้องสมุด, ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ 
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Abstract 
           A Library tour is an important key service for library users to discover the 
services, facilities and resources that are provided in various types such as printed 
collections, audio visual materials, digital media and databases, library floor plans, 
borrowing rules, library rules and regulations, search tools, library events and 
activities, and librarian’s processes. Therefore, this project aims to improve the library 
tour service of Library Center Thaksin University more efficient by standardizing 
processes of the library tour service, improving librarians’ abilities and skills, 
standardizing library tour content, and creating good practice for the library tour. 
There are 3 main stages of the library tour service improvement. Firstly, librarians and 
staff share and exchange their knowledge and experiences 1) to highlight the 
attraction locations and the appropriate walking paths of the library, 2) to provide 
appropriate information of the visited locations, 3) to prepare well-trained library 
tour guides, meeting rooms, food and brochures, and 4) to define the maximum 
number of the users or visitors for each tour guide. Secondly, the librarians and the 
staff work together to create library tour procedures. Finally, they develop the 
service evaluation processes for collecting and evaluating feedbacks as well as 
exchanging information for future service improvement. As a result, the evaluation of 
the user satisfaction is at 90.78. The library tour service has improved the self-study 
and self-research skills of the users and, hence, engaged them to use the library 
more effectively. 
 
Keywords:  
 Library Tour Service, Library Service, Thaksin University Library   
 
บทน า 
           ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่ส ำคัญคือ กำรแสวงหำ กำรพัฒนำ
ระบบ กำรเผยแพร่และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังมีบทบำทส ำคัญ
ในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร ให้มีทักษะสำรสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
           บริกำรน ำชมห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำรน ำผู้เยี่ยม
ชมเดินชมอำคำรสถำนที่ พร้อมทั้งแนะน ำให้รู้จักบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ    
ที่มีให้บริกำรในส ำนักหอสมุด เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ ส ำนักหอสมุดจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรปรับปรุง  



พัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนทั้งในด้ำนของรูปแบบกำรน ำชม เนื้อหำที่ใช้ใน          
กำรบรรยำย และทักษะควำมสำมำรถของผู้น ำชม โดยใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด เพ่ือหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรท ำให้บริกำรน ำชมเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจครอบคลุมกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดอย่ำงถูกต้อง         
ทุกด้ำน ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเลือกใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม       
ตรงควำมต้องกำร สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นควำมประทับ และกลับมำใช้บริกำรซ้ ำอีก           
ในโอกำสถัดไป  
 
วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนำบริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบ  

 2.  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้มี 
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมส ำนักหอสมุดที่มีมำตรฐำนเดียวกัน 

 3.  เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 4.  เพ่ือสร้ำงแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
           กำรปรับปรุง พัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุด มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหลัก ดังนี้ 
 1. วำงแผนกำรจัดบริกำรน ำชม 
            2. กำรเตรียมควำมพร้อมของกำรน ำชมห้องสมุด 
           3. กำรจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด 
            4. กำรน ำชมห้องสมุด 
           5. กำรประเมินผลกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุด           

 1. การวางแผนการจัดบริการน าชม  
      1.1 กำรก ำหนดจุดน ำชม พ้ืนทีใ่ห้บริกำรของส ำนักหอสมุดทั้งหมดมีประมำณ 9,660 
ตำรำงเมตร แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีจุดให้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงจุดจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
จ ำนวนมำก จึงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อก ำหนดจุดน ำชม      
ที่เหมำะสม พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์หมำยเลขก ำกับอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้สำมำรถน ำชมส ำนักหอสมุด
ได้อย่ำงทั่วถึง ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1 จุดน ำชม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1  สัญลักษณ์ของจุดน ำชม และ กำรติดสัญลักษณ์ ณ จุดน ำชมต่ำง ๆ 

 

      1.2  ก ำหนดเนื้อหำบรรยำยในแต่ละจุดน ำชม โดยผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ผู้น ำชมท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรในแต่ละจุด จัดท ำเป็นเอกสำรส ำหรับผู้น ำชมใช้ในกำรทบทวนก่อนกำรน ำชม 
เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดได้อย่ำงครบถ้วน 
และเนื้อหำบรรยำยกำรน ำชมจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้งในกำรน ำชม 
 
 
 
 
 

ชั้น น าชม ชั้น น าชม 
1 จุดที่ 1 เครื่อง Self-check                

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก  
จุดที่ 3 Book return 

4 จุดที่ 7 ห้อง Sky view 
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหต ุ
จุดที่ 9  ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ 

2 จุดที่ 4 ช้ันวำรสำร  จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร ์
3 จุดที่ 5 ช้ันหนังสือ – OPAC 

จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 
 จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน ์

จุดที่ 12 ห้องมัลติมเีดีย 
5 จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ ์

จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ 
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือเยำวชน 
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 



ตำรำงที่ 2  ประเด็นกำรน ำชมต่อผู้เยี่ยมชมประเภทต่ำง ๆ 
 
 

 
 

ประเด็นน าชม 

ประเภทผู้เย่ียมชม 
นิสิต

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

นักเรียน/
นักศึกษา
สถาบันอืน่ 

 
บุคลากร 

ห้องสมุดอื่น 

ผู้บริหาร/ 
แขกของ

มหาวิทยาลัย 
แนะน ำผังของห้องสมุด √ √ √  
แนะน ำบริกำรของห้องสมุด √  √ √ 
แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ 
ในห้องสมุด 

√    

แนะน ำกำรจดัหมวดหมู่-กำรค้นหำหนังสือ    
ในห้องสมุด 

√ √   

แนะน ำกฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด √    
แนะน ำเครื่องมือในกำรค้นข้อมูลในห้องสมุด √ √   
ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ       
ของห้องสมุด 

√    

แนะน ำระเบียบกำรเข้ำใช้ห้องสมดุส ำหรับ
บุคลำกรภำยนอก 

 √   

แนะน ำบริกำรพื้นฐำนของห้องสมดุ  √   
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  เพื่อใหผู้้เยี่ยมชม       
ไดเ้ห็น สัมภำษณ์และสอบถำมถึงกระบวนกำร
ท ำงำน 

  √ √ 

กำรบริหำรงำนห้องสมดุ    √ 
ข้อมูลสถิติกำรด ำเนินงำนข้อมูล              
ตำมองค์ประกอบต่ำง ๆ 

   √ 

ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศ    √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงที่ 3  เนื้อหำบรรยำยแต่ละจุดน ำชม 

จุดน าชม เนื้อหาบรรยาย 
ชั้น 1 
จุดที่ 1 เครื่อง self-check - ผังของห้องสมุด 

- กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด 
- ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องสมุด 
- รูปแบบกำรยืม-คืน 
- สิทธ์ิกำรยืม 
- สำธิตกำรยมืด้วยเครื่อง self-check 
- บริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรยมืข้ำมวิทยำเขต, 
บริกำรยมืระหว่ำงห้องสมุด 
- บริกำรนิตยสำร หนังสือพิมพ์ 
- บริกำรถ่ำยเอกสำร 
- มุมหนังสืออำเซียน 

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก - กำรเข้ำใช้บริกำร : สแกนนิ้ว / ช ำระค่ำเข้ำใช้บริกำร 
- กำรตรวจหนังสือ 
- กำรตรวจสัมภำระ 

จุดที่ 3 Book return - สำธิตกำรคืนหนังสือ 
- เวลำเปิด-ปดิบริกำร 

ชั้น 2  
จุดที่ 4 ช้ันวำรสำร - บริกำรวำรสำร : กำรจัดเรียง กำรยืม-คืน 

- บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลำ 
- บริกำรจุลสำร : กำรยืม-คืน 
- บริกำรหนังสืออ้ำงอิง : กำรจัดเรยีง, กำรยืม-คืน 
- หนังสือตลำดหลักทรัพย์, มุมคณุธรรม 

ชั้น 3 
จุดที่ 5 ช้ันหนังสือ - OPAC - กำรจัดหมวดหมู่หนังสือภำษำไทย, ภำษำต่ำงประเทศ,     

กำรจัดเรียง ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน 
- สำธิตกำรค้นหำหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ OPAC 

จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม - วิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้ 
ชั้น 4 
จุดที่ 7 ห้อง sky view - ชมบรรยำกำศ 
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหต ุ - ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมลูที่ให้บริกำร 
จุดที่ 9  ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้ - ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมลูที่ให้บริกำร 

- สิทธ์ิกำรยืม 
จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร ์ - กำรขอใช้บริกำร ระยะเวลำกำรใช้ 
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน ์  - ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีให้บริกำร 

- แนะน ำกำรขอใช้บริกำร 
- สิทธ์ิกำรยืม 

จุดที่ 12 ห้องมัลติมเีดีย - แนะน ำกำรขอใช้บริกำร 



ตำรำงที่ 3  (ต่อ) 

 
 2. การเตรียมความพร้อมของการน าชมห้องสมุด 
       ในกำรน ำชมห้องสมุดมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 4  กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ 

 
 3. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมส านักหอสมุด 
      เมื่อส ำนักหอสมุดได้รับกำรติดต่อขอเข้ำเยี่ยมชม ส ำนักหอสมุดจะพิจำรณำแบ่งกลุ่มจ ำนวน         
ผู้เข้ำเยี่ยมชม เพ่ือให้ผู้น ำชมสำมำรถดูแลและให้บริกำร ตลอดจนให้ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำนักหอสมุด    
แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงทั่วถึง และผู้เยี่ยมชมมีโอกำสซักถำมระหว่ำงกำรน ำชมได้อย่ำงเต็มที่ 
 
ตำรำงที่ 5  กำรจัดแบ่งกลุ่มของผู้เยี่ยมชม 
 

จ านวนผู้ขอเยี่ยมชม จ านวนผู้น าชม รายละเอียด 
ไม่เกิน 15 คน  1 คน เยี่ยมชมส ำนักหอสมุด เวียนตำมจดุที่ก ำหนดไว ้ 
16 - 30 คน  2 คน แบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม 

แยกกันเยี่ยมชมส ำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่ก ำหนดไว ้
 กลุ่มที่ 1 จะเริม่เยี่ยมชม จำกช้ัน 1 
         กลุ่มที่ 2 จะเริม่เยี่ยมชม จำกช้ัน 5   

มำกกว่ำ 31 คน  2-4 คน 2-4 คน แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่ม ๆ แยกกันเยี่ยมชม
ส ำนักหอสมุด เวียนตำมจดุที่ก ำหนดไว ้              

จุดน าชม เนื้อหาบรรยาย 
ชั้น 5 
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ ์ - สิทธ์ิกำรยืม 
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือ
เยำวชน 

- กำรจัดหมวดหมู ่กำรจัดเรียง 
 

จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ - ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี ... – 2536 
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม - แนะน ำวิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้ 

ด้าน รายละเอียด 
ผู้น ำชม ศึกษำท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ใช้ในกำรบรรยำยกำรน ำชม ฝึกปฏิบัติกำรน ำชม

ห้องสมุด เพื่อให้ผู้น ำชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์ จ ำนวนคนเยี่ยมชมจ ำนวนมำก 
มีควำมมั่นใจ คล่องแคล่วในกำรบรรยำยเนื้อหำ ลดควำมประหม่ำ มคีวำมพร้อม    
ในกำรน ำชมอยู่เสมอ 

สถำนท่ี ควำมสะอำดห้องประชุม ห้องน้ ำ โต๊ะ เก้ำอี้ มีปริมำณเพียงพอ วีดิทศัน์แนะน ำ
ห้องสมุด เครื่องเสียง 

วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ เอกสำรแนะน ำส ำนักหอสมดุ ของที่ระลึก อำหำร เครื่องดืม่ 



 4. การน าชมห้องสมุด 
      เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด รวมถึงได้รับข้อมูล   
กำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดอย่ำงครบถ้วน ขั้นตอนกำรน ำชมห้องสมุด      
จึงมีดังนี้  
 
ตำรำงที่ 6  ขั้นตอนกำรน ำชมห้องสมุด 
 
     

ล าดับ ขั้นตอน 
1.  ผู้น ำชมกล่ำวแนะน ำตนเอง กล่ำวต้อนรับผูม้ำเยีย่มชม 
2.  น ำชมไปตำมล ำดับเส้นทำงที่ได้ก ำหนดไว้ โดยในแต่ละจุดน ำชมจะจัดล ำดับกำรน ำชมของแต่ละกลุ่ม

ไม่ให้เวลำทับซ้อนกัน และผู้น ำชมจะบรรยำยเนื้อหำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ     
และบริกำรตำมที่ได้ก ำหนดกันไว ้

3.  ก่อนจบกำรน ำชม เชิญชวนให้ผู้เยีย่มชมกลับมำเยี่ยมชมห้องสมดุอีกในโอกำสถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  บรรยำกำศกำรน ำชม 

 
 5. การประเมินผลการให้บริการน าชมห้องสมุด 
      กำรประเมินผลกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุดใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ดังแสดง          
ในภำพที่ 3 เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปมำเป็นแนวทำง ปรับปรุง พัฒนำ      
กำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภำพที่ 3  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
           ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรบริกำร  
น ำชมห้องสมุดตำมกระบวนกำรข้ำงต้น ท ำให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ       
เป็นระบบมำกขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุดได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชมที่มีศักยภำพ        
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรน ำชมห้องสมุดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จุดน ำชมแต่ละจุดมีเนื้อหำ
ส ำหรับบรรยำยกำรน ำชมชัดเจน เพ่ือให้ผู้น ำชมสำมำรถให้ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศแก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงครบถ้วน มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบรรยำยให้เหมำะสมตำมประเภทผู้
เข้ำเยี่ยมชม ซึ่งผลจำกกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรน ำชมท ำให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้เข้ำเยี่ยมชมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบรรยำยของวิทยำกร มีควำมพึงพอใจร้อยละ 90.43           
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำในกำรบรรยำย ร้อยละ 92.17 รูปแบบกำรน ำชม ร้อยละ 91.30  
ระยะเวลำกำรน ำชม ร้อยละ 90.43 กำรบริกำร/ กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 
89.56 สรุปโดยรวมควำมพึงพอใจผู้เยี่ยมชมอยู่ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 90.78   

 ส ำนักหอสมุดควรมีกำรพัฒนำบริกำรน ำชมห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงสมบูรณ์รอบด้ำน  
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวคิดต่อยอดในกำรปรับปรุง พัฒนำวีดีทัศน์น ำชมส ำนักหอสมุด  ทั้งใน 
รูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งเสริมบุคลำกรให้มีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพิ่มมำกข้ึนด้วย  
กำรจัดกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้รองรับกับผู้มำเยี่ยมชมส ำนักหอสมุดทั้งชำวไทยและ   
ชำวต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ควรปรับปรุง และพัฒนำนวัตกรรมบริกำรน ำชมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ



ที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริกำรและทรัพยำกรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็น
กำรสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้มำเยือน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จัก           
อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกด้ำน 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 

 1.  จัดบริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณทีเ่ป็นระบบมำกยิ่งข้ึน 
 2.  ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำชม
ส ำนักหอสมุด ที่มีแนวปฏิบัติที่ได้มำตรฐำนเดียวกัน 
 3.  ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด       
อย่ำงครบถ้วนเป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้ง รวมทั้งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่    
และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด 
 4.  มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรน ำชมส ำนักหอสมุด 
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Special Night: อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  
Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives 

 
 

จันทร์จิรา  ไชยศักดิ์, ณชญาดา  ภิราษร 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
e-mail: chanchira.cha@mfu.ac.th 

 
 
บทคัดย่อ 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุดและบริเวณใกล้เคียง โดยการจัดอาหารว่าง
และเครื่องดื่มให้บริการฟรีวันละสองรอบในช่วงที่ห้องสมุดเปิดให้บริการเที่ยงคืน ทั้งการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเฉลี่ย วันละ 2,400 บาท ปีละ 216,000 บาท ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดงบประมาณใน                
การจัดอาหารว่าง ในปี 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ได้หาภาครี่วม เพ่ือเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารว่าง                
ให้นักศึกษา ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า  Special Night โดยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาท ิสมาคม
นักศึกษาเก่า ส านักวิชา ส านักงานฯลฯ รับเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารว่างพิเศษ 
ที่ต่างจากรายการอาหารว่างปกติท่ีห้องสมุดจัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สามารถจัดกิจกรรม
เสริมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมหน่วยงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษา
ได้อีกด้วย  
  การจัดกิจกรรม Special Night ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน มีการจัดทั้งหมด จ านวน 8 ครั้ง  
พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวระดับมากที่สุด  
(X=4.65) โดยให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะท าให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และรู้สึกขอบคุณท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ก าลังใจแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด ส าหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้
ความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและหน่วยงาน                  
ในมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ดี  
และช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน  ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้เป็นตัวกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งยังช่วยให้ศูนย์บรรณสารฯ 
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาอาหารว่าง ในแต่ละรอบได้  
 
ค าส าคัญ:  
  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, กิจกรรมห้องสมุด  

 



Abstract 
         The Learning Resources and Educational Media Center of Mae Fah Luang 
University has been supporting the students who use the service in Mae Fah Luang 
University library by providing snack and drink for free twice a day until midnight.  
We offer this service for both periods of the year. One during the mid-year exam  
and the other one is at final exam. This special support costs the university budget 
2,400 baht per day and 216,000 bath per year. This year, we are trying to get more 
sponsors be creating a project called “Special Night”. There will be MFU Alumni, 
faculties, departments etc. 

These departments who join in for the snack and drink sponsoring this year 
will get to present their departments to the students too. The Special Night activity 
has started since 2017 until now, it has been 8 times for the special event. The 
students gave the best feedback to it ( x =4.65). They said it’s good opportunity to 
get to know the other departments in Mae Fah Luang University. The students also 
feeling thankful for the great supporting. All of sponsors believe that it’s a great way 
to create a nice relationship between the departments and students in long term. 
The Learning Resources and Educational Media Center is very glad to be the 
connection of the university. Bringing the caring and understanding from these 
departments to the students. 
  
Keywords:  
  Customer Relationship Management, Library Activity 
 
บทน า 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  
โดยมอบหมายให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ก าลังใจนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด โดยการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้บริการฟรีแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด
ได้รับประทาน ในช่วงที่ห้องสมุเปิดให้บริการเที่ยงคืนระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาค โดยจัด
ให้บริการวันละสองรอบ เวลา 19.00 น. และ 21.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 2,400 บาทต่อวัน  
ปีละ 216,000 บาท ต่อมาในปี 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมชื่อว่า “Special 
Night” ในแต่ละรอบของการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
จัดสนับสนุนอาหารว่าง พร้อมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองที่บริเวณหน้าห้องสมุด 
ทัง้นี้ในปี 2560-ปัจจุบัน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Special Night ดังนี้  
 
 
 



ตารางที่ 1  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Special Night  
 
ครั้งที ่ วันที่ หน่วยงานที่

สนับสนุน 
ธีมงาน/ 

อาหารว่าง 
กิจกรรมเสริม ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1 1 มี.ค. 2560 ส านักงานให้
ค าปรึกษา 

ข้าวต้มมัดและ
ผลไม ้

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
“สูตรลับ (A) 
ฉบับรุ่นพี”่ 

ระดับมากทีสุ่ด              
(X =4.71)                
ผู้ตอบ 275 คน 

2 2 พ.ค. 2560 หน่วย 
ความร่วมมือ 
ทางวชิาการ
ฝรั่งเศส 

Crepe @ 
Library/ เครป 
ป๊อบคอร์น  

สาธิตและ 
ร่วมท าขนม
สไตลฝ์รั่งเศส 

ระดับมากทีสุ่ด                
(X=4.63)   
ผู้ตอบ 270 คน 

3 25ต.ค. 2560 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย          
แม่ฟ้าหลวง 

Sandwich 
Time/ 
แซนด์วิชและ
โอวัลตินเย็น 

ประชาสัมพันธ์ 
สิทธิและ
ประโยชน์ของ 
การเป็น
สมาชิก
สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ 

ระดับมากทีสุ่ด              
(X=4.65)   
ผู้ตอบ 253 คน 

4 1 ธ.ค. 2560 ส่วนพัฒนา
นักศึกษา 

น้ าเต้าหู้  
ปาท่องโก๋ 

Mini 
Exhibition 
“อย่าคิดว่า 
ไม่เป็นไร..
ปลอดภัย 
ไว้ก่อน” 

ระดับมากทีสุ่ด               
(X=4.66)                  
ผู้ตอบ 266 คน 

5 6 มี.ค. 2561 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

Thai 
Dessert/ 
ขนมและ 
น้ าสมุนไพรไทย 

บุพเพสันนิวาส 
: รู้จักขนมและ 
น้ าสมุนไพร
ไทย 

ระดับมากทีสุ่ด               
(X=4.62)            
ผู้ตอบ 258 คน 

6 8 พ.ค. 2561 สมาคม 
นักศึกษาเก่า 

Baking 
Time/  
ขนมปังปิ้ง 
กาแฟ 
โอวัลตินเย็น 

รับสมัครน้อง ๆ 
ช่วยงาน MFU 
Coming 
Home 

ระดับมากทีสุ่ด               
(X=4.63)               
ผู้ตอบ 270 คน 

  



ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 
ครั้งที ่ วันที่ หน่วยงานที่

สนับสนุน 
ธีมงาน/ 

อาหารว่าง 
กิจกรรมเสริม ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

7 29 ก.ย. 2561 สวน
พฤกษศาสตร์ 

Healthy 
Drink/  
น้ าเก๊กฮวย  
น้ าล าไย           
ขนมไทย 

Know your 
Botanical 
Garden 

ระดับมากทีสุ่ด                    
(X=4.65)               
ผู้ตอบ 241 คน 

8 24 ต.ค. 2561 ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ 

Cupcake & 
Juice/ คัพเค้ก
และน้ าผลไม้ 

ประชาสัมพันธ์
โครงการ                 
“มีสติ 
รู้สึกตัว” 

ระดับมากทีสุ่ด                
(X=4.69)                 
ผู้ตอบ 264 คน 

 
 
 ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์บรรณสารฯ จะท าการรายงานการจัดกิจกรรมแก่
มหาวิทยาลัย และในการจัดทุกครั้ง จะบันทึกภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางในโซเชียล
มีเดีย โดยพบว่า มีหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  บรรยากาศกิจกรรม Special Night 1 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  บรรยากาศกิจกรรม Special Night 2 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจแก่นักศึกษา 
ที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด โดยการสนับสนุนอาหารว่าง  
  2.  เพ่ือให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  3.  เพ่ือให้ศูนย์บรรณสารฯ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการอาหารว่างในแต่ละรอบ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
        ในการจัดกิจกรรม Special Night ศูนย์บรรณสารฯ ได้สัญจรและน าเสนอกิจกรรม
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยก่อนงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือให้หน่วยงาน 
สามารถวางแผนกิจกรรมและงบประมาณท่ีจะใช้ในการท ากิจกรรมดังกล่าว จากนั้นจะท า 
การประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบวันเวลา 
ที่จะด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จะเป็นผู้ประสานการจัดสถานที่และเตรียมการ                  
ในส่วนเกี่ยวข้อง และเมื่อวันจัดกิจกรรมจะมีตัวแทนของหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและร่วมแจก 



อาหารว่าง พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้ก าลังใจแก่นักศึกษา โดยศูนย์บรรณสารฯ จะท าการเก็บภาพ
บรรยากาศ ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอาหารว่าง ผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและนักศึกษา ทั้งนี้ในแต่ละครั้ง 
ที่มีการจัดกิจกรรมจะท าการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือน า 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
           จากการจัดกิจกรรม Special Night ตั้งแต่ปี 2560 จ านวน 8 ครั้ง ศูนย์บรรณสารฯ  
มีการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจในรูปแบบ สถานที่ ระยะเวลาการจัดกิจรรมภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (X=4.65)   
ทั้งนี ้นักศึกษาให้ความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี ้มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มจุดตั้งโต๊ะบริการอาหารว่างให้ 
มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เวลาเข้าคิวยาวในการรับประทานแต่ละครั้งและควรจัดให้บ่อยขึ้น ในด้านของ
หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้รู้จัก
หน่วยงานตนมากข้ึน ทั้งนี้อยากให้ศูนย์บรรณสารฯ เสนอธีมจัดงานในแต่ครั้งให้หน่วยงานเลย  
โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับใช้ในครั้งต่อไป  
 กิจกรรม Special Night ดังกล่าว สามารถเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้ห้องสมุดที่สนใจน าไป           
ขยายผลต่อตามบริบทของห้องสมุดตน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา หน่วยงาน      
ที่ให้การสนับสนุนและห้องสมุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จ ำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ (2) ศึกษำ
เปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในช่วง
ปีงบประมำณ 2559-2560 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ส ำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยำย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีอัตรำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉลี่ย 8.20 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ
ที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือ คณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.88 ครั้งต่อเล่ม เมื่อจ ำแนกตำม
สำขำวิชำ พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มำกที่สุด มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 59.8 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร        
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 50.95 ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 39.50 ครั้งต่อเล่ม 
ในปีงบประมำณ 2560 สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำกที่สุด    
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 48.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 37.76 
ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำคณิตศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 27.13 ครั้งต่อเล่ม และจ ำแนกตำม
หมวดหมู่หนังสือพบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือ   
หมวด 800 (วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 (ประวัติศำสตร์
และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
15.35 ครั้งต่อเล่ม ในปีงบประมำณ 2560 หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือหมวด 800 
(วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
16.11 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 900 (ประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 14.43 ครั้ง  
ต่อเล่ม 

    



ค าส าคัญ: 
 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ, หอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 
Abstrarct 

 The purposes of this research were to study (1) the use of information 
resources of the clients at Rajabhat Phuket University Library, classifieds by faculty, 
program and classes (2) to compare the use of information resources of clients  
classified by universities, The total number of books and e-books from the Fiscal  
Year 2016 to 2017. The Research instrument was a frequency record form  
constructed by the researcherusing Microsoft Excel. The research data were  
analyzed with the descriptive statistics for percentile and mean. 

 The findings found that the Information resources usage was 8.20 times per 
a book. The level of Information resources usage was very high regarding the faculty 
of education 15.88 times per a book. The fiscal year 2016, the level of Information 
resources usage was very high regarding the Information science program 15.88 times 
per a book, the Thai for Communication program was 50.65 times per a book, and 
the Thai Education program was 39.50 times per a book. The fiscal year 2017, the 
level of Information resources usage was very high regarding the Thai for 
Communication program 48.05 times per a book, the Thai for Communication 
program was 37.76 times per a book, and the program of mathematics was 27.13 
times per a book. 

 The fiscal year 2016, the level of Information resources usage was very high  
regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 40.41 times per a book, the class 900 
(History and Geography) was 30.10 times per a book, and the classes 400 (Language) 
was 15.35 times per a book. The fiscal year 2017, the level of Information resources 
usage was very high regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 17.05 times per a 
book, the class 400 (Language) was 16.11 times per a book, and the classes 900 
(History and Geography) was 14.43 times per a book. 

 
Keyword:  
  The Use of Information Resources, Rajabhat Phuket University Library 
 
บทน า 

 ในปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกข้ึน 
ซึ่งได้ผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจ ำนวนมำก ในขณะที่ห้องสมุดมีงบประมำณสถำนที่เก็บ
และบุคลำกรจ ำนวนจ ำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเล่ม      



ทุกฉบับ ท ำให้จ ำเป็นต้องเลือกทรัพยำกรบำงรำยกำรที่เหมำะสม และตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด หอสมุดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงต้องค ำนึงถึงควำมส ำคัญในกำรเลือก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร กระแสควำมนิยม
ควำมเคลื่อนไหวของตลำดหนังสือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทำงในกำรเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ที่ทันสมัย รวมถึงคุณภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพแตกต่ำงกันจ ำเป็นต้องเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ดีทีสุ่ด และมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณของห้องสมุด 
ที่ได้รับจ ำนวนจ ำกัด จึงจะต้องเลือกด้วยควำมรอบคอบ เพ่ือให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบถ้วนทุก
สำขำวิชำ สมดุลกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงคุ้มค่ำ    
มำกที่สุด (รีนำ ศรีวรสำร, 2556)  
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรท ำำหน้ำที่เป็นแหล่งกลำงในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
ของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และ 
เป็นแหล่งค้นคว้ำเพ่ิมเติมส ำหรับนักศึกษำนอกชั้นเรียน ตลอดจนเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัย และได้มีพัฒนำกำรและเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรสำรสนเทศมำ 
อย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะท่ีเป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
สำรสนเทศเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมงำนบริกำรของห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นสื่อที่บันทึกข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมคิด ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ถ้ำห้องสมุด
มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ดี ในเวลำที่ 
ผู้ใช้ต้องกำรจะช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถน ำสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง (อริศรำ สิงห์ปัน, 
2558, หน้ำ 8) 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย เป็นแหล่งให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดหำรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
และได้มีกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น 
จึงต้องค ำนึงถึงงบประมำณเป็นหลักส ำคัญในกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำร
แก่ผู้ใช้มีผลต่อกำรจัดสรรงบประมำณและในกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุด  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในปีงบประมำณ 2558-2560 
ที่ผ่ำนมำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในพิจำรณำ
อย่ำงเป็นระบบ และด ำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศตลอดปีงบประมำณให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรศึกษำกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศในห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะสำมำรถ
น ำมำพัฒนำงำนและก ำหนดนโยบำยงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต จ ำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ 
 2.  เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ หนังสือที่จัดหำมำให้บริกำรในห้องสมุด ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 หนังสือภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวนทั้งหมด 2,923 เล่ม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกฐำนข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัย
สร้ำงข้ึนส ำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 1.  ล ำดับที่ 
 2.  เลขเรียกหนังสือ 
 3.  จ ำนวนเล่ม 
 4.  ปีงบประมำรที่จัดซื้อ 
 5.  คณะ 
 6.  สำขำวิชำ 
 7.  จ ำนวนครั้งที่ยืม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ดึงข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกระบบฐำนข้อมูล KOHA Modul Circulation 
และ Modul Cataloging  
 2. ตรวจสอบควำมถูกต้องที่ด ำเนินกำรจัดหำ น ำมำแยกตำมคณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่
ของหนังสือ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเครำะห์กำรใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำม
ปีงบประมำณ 
 2.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 

 3.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมคณะ 
 4.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 5.  หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือท่ีให้บริกำร 
 

สูตรกำรหำควำมคุ้มทุนในกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

 อัตรำกำรใช้ 
งบประมำณกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 



สูตรกำรหำอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ต่อครั้ง 

 

 

 ผลการศึกษา 
 1.  การวิคราะห์การใช้งบประมาณส าหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตาม

ปีงบประมาณ                     
 
ตำรำงที ่1  กำรใช้งบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 
 

ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) จ านวนหนังสือที่จัดซื้อ (เล่ม) 
2559 327,267.70 1,333 
2560 418,235.45 1,590 
รวม 745,503.15 2,923 

 
 จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือท่ีใช้ไปกับกำรจัดซื้อหนังสือ             
ทั้ง 2 ปีงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณค่ำหนังสือในปีงบประมำณ  2559  มีกำรจัดซื้อหนังสือ 
จ ำนวน 327,267.70 บำท และปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 418,235.45 บำท รวมงบประมำณ 
ทั้ง 2 ปี จ ำนวน 745,503.15 บำท 
 เมื่อเปรียบเทียบงบประมำณกำรจัดซื้อหนังสือในแต่ละปี พบว่ำงบประมำณในปี 2560  
มีสัดส่วนกำรใช้งบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ร้อยละ 27.79 ซึ่งจ ำนวนหนังสือท่ีจัดซื้อทั้ง 2 ปี 
งบประมำณนั้นสอดคล้องกับงบประมำณในกำรจัดซื้อดังนี้ ในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวนหนังสือ 
ที่จัดซื้อมำกกว่ำจ ำนวนหนังสือท่ีจัดซื้อในปีงบประมำณ 2559 
 2.  การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามปีงบประมาณ  
 
ตำรำงที ่2  กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมปีงบประมำณ 
 
ปีงบประมาณ รายจ่ายตาม

งบประมาณ (บาท) 
จ านวนหนังสือ 
ที่จัดซื้อ (เล่ม) 

จ านวน 
การใช้ (ครั้ง) 

อัตราเฉลี่ย 
การใช้ 

2559 327,267.70 1,333 12,367 9.27 
2560 418,235.45 1,590 11,345 7.13 
รวม 745,503.15 2,923 23,712 8.20 

 
 จำกตำรำงที่ 2 เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 
กับกำรใช้ ในภำพรวม พบว่ำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไป เป็นเงิน 745,503.15 บำท จัดหำหนังสือ

จ ำนวนหนังสือ (เล่ม) 
จ ำนวนกำรใช้ (ครั้ง) 



ได้ทั้งหมด 2,923 เล่ม มีจ ำนวนกำรใช้ทั้งหมด 23,712 ครั้ง โดยมีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.20 ครั้งต่อเล่ม 
โดยแสดงให้เห็นว่ำช่วงปีงบประมำณ 2559 มีจ ำนวนกำรใช้ทั้งหมด 12,367 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
9.27 ครั้งต่อเล่ม ท ำให้เห็นถึงสถิติจ ำนวนกำรใช้หนังสือมำกกว่ำปีงบประมำณ 2560 โดยมีจ ำนวน
กำรใช้ทั้งหมด 11,345 ครั้ง และมี  อัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 7.13 ครั้งต่อเล่ม  
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามคณะ 
 
ตำรำงที ่3  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมคณะ (ปีงบประมำณ 2559-2560) 
 

 
 

คณะ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวนการ
ใช้ (คร้ัง) 

อัตรา
เฉลี่ย 
การใช้ 
ต่อคร้ัง 

จ านวน
หนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน
การใช้ 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ย 
การใช้ ต่อ

คร้ัง 

1. คณะครศุำสตร ์ 296 6125 20.70 378 4187 11.07 
2. คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

306 3904 12.75 450 3774 8.38 

3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 352 1017 2.89 411 1897 4.61 
4. คณะเทคโนโลย ี
กำรเกษตร 

78 222 2.84 86 176 2.04 

5. คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

269 1056 3.92 221 1176 5.32 

6. วิทยำลัยกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ 

32 43 1.34 44 135 3.06 

รวม 1,333 12,367 7.40 1,590 11,345 5.74 
 
 จำกตำรำงที่ 3 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้

หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 7.40 ครั้งต่อเล่ม   
โดยคณะที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 20.07 ครั้งต่อเล่ม 
รองลงมำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.75 ครั้งต่อเล่ม คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.92 ครั้งต่อเล่ม  คณะวิทยำกำรจัดกำร มีอัตรำ 
เฉลี่ยกำรใช้ 2.89 ครั้งต่อเล่ม คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.84 ครั้งต่อเล่ม และ
วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 1.34 ครั้งต่อเล่ม 
 ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้หนังสือใน
ภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 5.74 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ 
ทีม่ีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.07 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.38 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำกำรจัดกำร      
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.61 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.32 ครั้ง



ต่อเล่ม วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.06 ครั้งต่อเล่ม และคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.04 ครั้งต่อเล่ม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา  
 
ตำรำงที ่4  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมสำขำวิชำ (ปีงบประมำณ 2559-2560) 

 
 

สาขาวชิา 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

จ านวนหนังสือ 
(เล่ม) 

จ านวน 
การใช้ (ครั้ง) 

อัตราเฉลีย่ 
การใช้ต่อครั้ง 

จ านวนหนังสือ
(เล่ม) 

จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

อัตราเฉลีย่ 
การใช้ต่อครั้ง 

1. เคมี 6 300 50 10 115 11.50 
2. ชีววิทยำ 22 187 8.50 14 156 11.14 
3. วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม 

25 17 0.68 31 331 10.67 

4. สำธำรณสุขศำสตร์ 37 191 5.16 26 155 5.96 
5. คหกรรมศำสตร์ 32 146 4.56 36 103 2.86 
6. เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

24 49 2.04 11 37 3.36 

7. วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

30 69 2.30 17 53 3.11 

8. เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

21 9 0.42 25 164 6.56 

9. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 26 85 3.26 11 41 3.72 
10. เทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม 

19 3 0.15 13 21 1.61 

11. บัญชีบัณฑิต 16 221 13.81 11 249 22.63 
12. กำรตลำด 45 53 1.17 49 141 2.87 
13. กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์

45 149 3.31 80 730 9.12 

14. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 82 3.03 9 105 11.66 
15. กำรจัดกำรกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

39 36 0.92 74 155 2.09 

16. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรประชุมและ
นิทรรศกำร 

8 47 5.87 4 70 17.50 

17. กำรจัดกำรธุรกิจ
โรงแรม 

43 15 0.34 34 48 1.41 

18. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรบิน 

29 22 0.75 20 46 2.30 

19. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 

45 212 4.71 47 212 4.51 

20. นิเทศศำสตร์ 30 180 6 44 141 3.20 
21. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงทะเล 

6 36 6 2 120 60 

 



ตำรำงที่ 4  (ต่อ) 

 
สาขาวชิา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
จ านวนหนังสือ

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
22. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
(นำนำชำติ) 

26 7 0.26 42 15 0.35 

23. ธุรกิจศึกษำ  25 262 10.48 39 128 3.28 
24. กำรจัดกำรพืชสวน
และภูมิทัศน ์

23 3 0.13 27 20 0.74 

25. กำรจัดกำร
ทรัพยำกรเกษตรเพื่อ
กำรท่องเท่ียว 

11 4 0.36 26 34 1.30 

26. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ 

8 88 11 8 33 4.12 

27. กำรจัดกำรพืชสวน
ประดับ 

19 71 3.73 17 48 2.82 

28. วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

17 56 3.29 8 41 5.12 

29. ภำษำจีนเพื่อกำร
สื่อสำร 

7 113 16.14 11 82 7.45 

30. ภำษำไทยเพือ่กำร
สื่อสำร 

22 1121 50.95 18 865 48.05 

31. ภำษำอังกฤษ 35 987 28.20 30 361 12.03 
32. นวัตกรรม       
กำรออกแบบ 

25 171 6.84 24 100 4.16 

33. ศิลปกรรม 21 186 8.85 12 150 12.50 
34. ศิลปะกำรจัดกำร
แสดง 

18 96 5.33 39 386 9.89 

35. สำรสนเทศศำสตร์ 5 299 59.8 26 585 22.50 
36. กำรพัฒนำชุมชน 33 364 11.03 30 402 13.40 
37. รัฐประศำสนศำสตร์ 75 439 5.85 174 752 4.32 
38. นิติศำสตร์ 65 128 1.96 86 91 1.05 
39. กำรศึกษำปฐมวยั 96 585 6.09 138 602 4.36 
40. คอมพิวเตอร์ศึกษำ 33 345 10.45 36 243 6.75 

41. ดนตรีศึกษำ 12 311 25.91 16 107 6.68 

42. พลศึกษำ 24 255 10.62 5 128 25.60 
43. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 21 805 38.33 40 390 9.75 
44. สังคมศึกษำ 54 1070 19.81 86 800 9.30 
45. ภำษำไทย 26 1027 39.50 25 944 37.76 
46. คณิตศำสตร์ 13 650 50 15 407 27.13 
47. ภำษำอังกฤษศึกษำ 15 287 19.13 22 144 6.54 
48. ฟิสิกส์ 13 250 19.23 5 102 20.40 
49. วิชำชีพครู 16 278 17.37 17 192 11.29 

รวม 1,333 12,367 12.31 1,590 11,345 10.53 



 จำกตำรำงที ่4 แสดงให้เห็นว่ำในช่วงปีงบประมำณ 2559 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ จ ำนวน 
1,333 เล่ม มีจ ำนวนกำรใช้ 12,367 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.31 ครั้งต่อเล่ม 
 ในช่วงปีงบประมำณ 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภท หนังสือ จ ำนวน 1,590 เล่ม มีจ ำนวน  
กำรใช้ 11,345 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 10.53 ครั้งต่อเล่ม  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามหมวดหมู่หนังสือ  
 
ตำรำงที ่5  ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือ  
              (ปีงบประมำณ 2559-2560) 
 

 
 จำกตำรำงที่ 5 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่  
ในปีงบประมำณ 2559 พบว่ำกำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง  
มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 13.48 ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือหมวด 800  
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้ง 
ต่อเล่ม หมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.60 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.75 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.21 ครั้ง 
ต่อเล่ม หมวด 600  มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.78 ครั้งต่อเล่ม หมวด 100  มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.68 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.57 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 700 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.41 
ครั้งต่อเล่ม  
 ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่ ในปีงบประมำณ 2560 
พบว่ำ กำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจ ำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 9.60 
ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจ ำนวนกำรใช้มำกท่ีสุดคือหมวด 800 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้ง
ต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 16.11 ครั้งต่อเล่ม หมวด 900 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 

 
หมวดหมู่
หนังสือ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวนการใช้ 

(ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
จ านวนหนังสือ 

(เล่ม) 
จ านวน 

การใช้ (ครั้ง) 
อัตราเฉลีย่ 

การใช้ต่อครั้ง 
000 119 663 5.57 99 542 5.47 
100 80 455 5.68 144 501 3.47 
200 38 236 6.21 23 274 11.91 
300 291 2,547 8.75 452 2,436 5.38 
400 81 1,244 15.35 62 999 16.11 
500 98 1,235 12.60 123 1,250 10.16 
600 390 2,257 5.78 431 2,469 5.72 
700 145 640 4.41 120 762 6.35 
800 34 1,374 40.41 57 972 17.05 
900 57 1,716 30.10 79 1,140 14.43 
รวม 1,333 12,367 13.48 1,590 11,345 9.60 



14.43 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.91 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้  
10.16 ครั้งต่อเล่ม หมวด 700    มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 600 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
5.72 ครั้งต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.47 ครั้งต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 
5.38 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 100 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.47 ครั้งต่อเล่ม 

  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 อภิปรายผล 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต มีข้ันตอน            
ในกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ แบ่งออกเป็นรำยไตรมำสและแต่ละไตรมำส 
มีระยะเวลำในกำรจัดซื้อจัดหำไม่เท่ำกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำออกให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีระยะเวลำในกำรใช้น้อย นอกจำกนี้จ ำนวน
นักศึกษำแต่ในแต่ละปีมีจ ำนวนแตกต่ำงกัน อำจเป็นเพรำะมีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต และยังมีปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้มีกำรเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มีจ ำนวนน้อย จึงท ำให้ทำงบรรณำรักษ์จ ำเป็นต้องคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำ 
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีให้บริกำรในหอสมุดเกิดกำรใช้งำนอยู่ในระดับน้อย 
 ข้อเสนอแนะ 
 หอสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  
ควรมีกำรจัดหำสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกยิ่งขึ้น เพรำะปัจจุบันเริ่มให้ควำมสนใจกับ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือที่ให้บริกำรในหอสมุด 
   ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 1.  เป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดหำและเลือก
รูปแบบของท รัพยำกรสำรสนเทศให้คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำร 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือส ำรวจกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 
รายการอ้างอิง 
กรรณิกำร์ ยุทธครำม และภรณี ศิริโชติ. (2557). การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดของ 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 เข้ำถึงได้จำก http://ejournal.kku.ac.th/information/article/view/196 
เกวลิน จริยำรัตนกูล. (2557). การใช้สารสนเทศของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์. เข้ำถึงได้จำก 
http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 

http://ejournal.kku.ac.th/information/article/view/196


ชญำภรณ์ กุลนิติ. (2553). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 
ดวงใจ กำญจนศิลป์ และคณะ. (2556). ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและ  
          สื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. เข้ำถึงได้จำก   
          sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4156/1/55-02-05.pdf 
นัทธมน เชยชุ่ม. (2549). ศึกษาการให้บริการและต้นทุนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลาง  
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. เข้ำถึงไดจ้ำก   
        www.journal.kmutnb.ac.th/web_old/journal/292910255019480.pdf 
ไพบูลย์ ตรีน้อยวำ. (2542). งานเทคนิคของห้องสมุด. สงขลำ: คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
        สถำบันรำชภัฎสงขลำ 
รีนำ ศรีวรสำร. (2556). การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ. เข้ำถึงได้จำก 
         nunsriworasarn3.blogspot.com/2013/03/acquisition.html 
ลักขณำ มณีพันธุ์. (2550). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการห้องสมุด 2. ภูเก็ต:  
        คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎภเูก็ต 
ศิริพร พูลสุวรรณ. (2542). การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ. นครรำชสีมำ: คณะมนุษยศำสตร์และ 
 สังคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฎนครรำชสีมำ 
สุมน ถนอมเกียรติ. (2541). การใช้ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยี 
 ทำงกำรศึกษำ ฝ่ำยเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
อริศรำ สิงห์ปัน. (2558). กำรศึกษำสภำพกำรใช้ ปัญหำและควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 ส ำนักหอสมุดของนักศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปี 2558. เข้ำถึงได้จำก 
 https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/135/141 
อำภรณ์ ไชยสุวรรณ, บุญเพ็ญ ชูทอง และจริยำ รัตนพันธุ์. (2558). ความคุ้มทุนของทรัพยากร 
 สารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. เข้ำถึงได้จำก  
         https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/download/26/30  
อ ำไพวรรณ ทัพเป็นไทย. (2553). สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร ์
 
 

http://www.journal.kmutnb.ac.th/web_old/journal/292910255019480.pdf
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/download/26/30


Give and take อ่านไปไม่สิ้นสดุ 
Give and take: the happiness of sharing 

 
ฐิติชญาณ์  ก๋าค า, ลัญฉ์พิชา  พิมพา 

 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

                                   e-mail: thitichaya@gmaejo.mju.ac.th; 
lanpicha@gmaejo.mju.ac.th 

 
 
บทคัดย่อ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจ ำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ที่ผ่ำนมำบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพ่ือให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรใน 
วงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือบริจำคบำงส่วนไม่เหมำะสมที่จะน ำออกให้บริกำรในห้องสมุด เช่น  
เป็นกำรถ่ำยส ำเนำจำกต้นฉบับ มีกำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจ ำนวนมำก หรือมีเนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับกำรเรียนกำรสอน จึงน ำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับกำรออก 
ร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน เลือกสรร และน ำหนังสือที่ตรงกับ 
ควำมต้องกำรกลับไปอ่ำนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมยังสำมำรถบริจำคบริจำคเงินหรือ
หนังสือ เพื่อน ำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีควำมต้องกำรหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน 
 ในกำรจัดกิจกรรมมีผู้สนใจและมำเลือกหนังสือมำกกว่ำ 300 คน โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนเล่ม 
และผลสรุปของกิจกรรมในครั้งนี้ สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กว่ำ 2,000 เล่ม 
ผู้ใช้บริกำรมคีวำมพึงพอใจร้อยละ 95.63 นอกจำกนี้ยังได้รับเงินบริจำคท้ังสิ้นจ ำนวน 4,003 บำท  
(สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจ ำนวนนี้ได้น ำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนมอบให้แก่โรงเรียน 
วัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพ่ิมเติมโดยกำรให้
ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และด ำเนินกำรจัดห้องสมุดให้กับทำงโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ:  
 หนังสือบริจำค, กำรส่งเสริมกำรอ่ำน, หนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำร, บริกำรวิชำกำร,  
กำรแบ่งปัน 
 
Abstract 
 Maejo University Library received a donation of books from organizations 
and individuals. Each year, more than 3,000 books management is important to 



perform consistently. The book has a variety of content such as academic book, 
semi-academic book and entertainment, these books can be selected to serve on 
the library, and valuable for broader service users. However, with some donated 
books unsuitable to be taken out to service in the library such as a copy from the 
original, a write down in the book, or are not consistent with the content of teaching. 
So these books, out on display in a format similar to the book shop. User can read, 
choose books that meet their needs and take the book out. The participants can 
donate money or books to provide schools with books and school supplies. 
 The event has attracted more than 300 people with an unlimited number 
of book to take out. The conclusion of this event, pass books donated to participants 
are more than 2,000 copies, the user were satisfied with the percentage 95.63 also 
received donations totaling 4003 Baht (Four Thousand and Three Baht) this amount 
was used to purchase the book, and school supplies to give to Wat Phrabat Udom 
School, Fang District, Chiang Mai province. And outreach to the community by 
educating basic library science and organized a library for the school. 
 
Keywords:  
 donated book, reading promotion, book selective, academic 
service, sharing 
 
บทน า 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจ ำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ซึ่งบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพื่อให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำง 
 นอกเหนือจำกกำรคัดเลือกเพ่ือบริกำรในห้องสมุดแล้ว ยังมีประเด็นปัญหำที่ต้องด ำเนินกำร
กับหนังสือบริจำคท่ีเหลือจำกกำรคัดเลือกแล้ว ที่ผ่ำนมำพบปัญหำ คือ 1) ได้รับหนังสือชื่อเดียวกัน 
เป็นจ ำนวนมำก ในบำงครั้งได้รับมำกกว่ำ 50 เล่ม 2) หนังสือบำงเล่มมีเนื้อหำหรือรูปเล่มลักษณะ 
ที่ไม่สำมำรถให้บริกำรในห้องสมุดได้ เช่น เป็นต ำรำวิชำกำรที่ถ่ำยส ำเนำจำกต้นฉบับ หนังสือท่ีมี 
กำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจ ำนวนมำก และ 3) หนังสือที่มีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 
เช่น หนังสือธรรมะ ที่มีผู้บริจำคมำอย่ำงสม่ ำเสมอ จึงน ำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบ 
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน และเลือกสรร
หนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถน ำกลับไปอ่ำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และไม่มี
ข้อจ ำกัด เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ นักศึกษำสำมำรถ
บริจำคเงินเป็นจ ำนวนตำมที่ต้องกำร เพ่ือน ำไปต่อยอดในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพ่ือบริจำคให้กับ
โรงเรียนที่ยังขำดแคลน ซึ่งจะไม่เป็นภำระให้กับผู้รับหนังสือ เนื่องจำกเป็นหนังสือใหม่ที่ตรงกับ 



ควำมต้องกำรของผู้รับอย่ำงแท้จริง หรือบริจำคเป็นหนังสือ ต ำรำ ที่ยังคงสภำพดีมำแลกเปลี่ยนกัน 
เพ่ือให้รุ่นน้องได้น ำมำใช้ในกำรศึกษำ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะท ำให้ “กำรให้และกำรรับ ส่งต่อไป 
ไม่สิ้นสุด” 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือบริหำรจัดกำรหนังสือบริจำคให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำรักกำรอ่ำน 
 3.  เพ่ือสร้ำงสรรค์บรรยำกำศสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 1.  จัดมุมหนังสือแจกฟรี เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร และบุคคลภำยนอก ได้มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำรมำรถ
คัดเลือกหนังสือท่ีตนเองต้องกำรได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนเล่ม และไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำ 
ที่จัดแสดง โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมประสงค์ เพ่ือน ำไปต่อยอด
ในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพ่ือบริจำคให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำร โดยมีขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1.1  กำรคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจำคเพ่ือน ำไปจัดแสดง โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก
หนังสือที่มีฉบับซ้ ำ มีเนื้อหำไม่เหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย หนังสือเก่ำ หนังสือที่เป็น
ฉบับส ำเนำ และหนังสือที่มีรอยขีดเขียนเพ่ือเตรียมน ำไปบริจำค จ ำนวนกว่ำ 2,000 เล่ม 

 

 

 
 
 
 



  1.2  กำรจัดมุมหนังสือแจกฟรี โดยกำรน ำหนังสือที่ได้รับบริจำค จัดแสดงในรูปแบบ 
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ มีกำรแบ่งตำมเนื้อหำ เช่น หนังสือเรียนภำษำอังกฤษ 
หนังสือธรรมะ หนังสือเศรษฐศำสตร์ หนังสือนิติศำสตร์ กฎหมำยกำรเมืองและกำรปกครอง หนังสือ
ทั่วไป เป็นต้น เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ โดยมีน ำหนังสือที่เตรียมไว้มำเพ่ิมเติมทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง 

 

 

  
 
  1.3  ผู้ใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอก มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยสำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเองต้องกำรได้
ไมจ่ ำกัดจ ำนวนเล่ม และไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำที่จัดแสดงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

 
 
 
 

 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมต้องกำร ในกล่องรับบริจำคที่เตรียมไว้                   
และในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริจำคเงินเป็นจ ำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) และน ำ
หนังสือมำบริจำคเพ่ือน ำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติมจ ำนวน 10 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  1.5  กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม โดยผลสรุปควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 95.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  กำรบริจำคหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
ด้ำนหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน คือ โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.1  ติดต่อไปยังครูผู้รับผิดชอบในกำรรับบริจำคหนังสือ ของวัดโรงเรียน 
วัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกำรแจ้งแสดงควำมประสงค์รับบริจำคผ่ำนเฟซบุ๊ค 
เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้น 



  2.2  น ำเงินที่ได้รับไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนวัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนในระดับ 
ประถมศึกษำจนถึงระบบมัธยมศึกษำ 
 

 
 
  2.3  เดินทำงน ำหนังสือ ประกอบไปด้วย หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจำคและมีเนื้อหำ
เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด และหนังสือรวมทั้งอุปกรณ์กำรเรียนที่จัดซื้อด้วยเงินบริจำค 
น ำไปบริจำคให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยำยน 2561 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.4  กำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพ่ิมเติม โดยกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
และด ำเนินกำรจัดชั้นหนังสือและสภำพภูมิทัศน์ให้กับห้องสมุด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรจัดกิจกรรมได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำและอำจำรย์เป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วม
มำกกว่ำ 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก  
และมีผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.63 สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่
ผู้ใช้บริกำรกว่ำ 2,000 เล่ม มีนักศึกษำน ำหนังสือมำมอบให้ห้องสมุดเพ่ือน ำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ิมเติมจ ำนวน 10 เล่ม เพรำะมองเห็นถึงประโยชน์จำกกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมีผู้บริจำคเงิน 
เป็นจ ำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจ ำนวนนี้น ำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน 
มอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในกำรปฏิบัติงำนพบว่ำ หนังสือที่น ำมำจัดมุมหนังสือฟรี มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงแก้ไข 
คือ กำรน ำวำรสำรที่ได้รับบริจำคและเป็นฉบับซ้ ำมำจัดแสดงเพ่ิมเติมจำกหนังสือ มีข้อเสนอแนะ คือ 
ต้องกำรให้จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจ ำ เนื่องจำกเห็นว่ำหนังสือแต่ละเล่มจะได้มีกำรใช้ประโยชน์ 
ในวงกว้ำง สำมำรถสนับสนุนหนังสือใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลนได้เป็นอย่ำงดี มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์จำกกิจกรรมนี้โดยฝ่ำยงำนวำรสำรจะน ำวำรสำรและนิตยสำรที่ได้รับบริจำคมำร่วมกิจกรรม
ในครั้งถัดไป 
 จำกกำรจัดกิจกรรม Give and take อ่ำนไปไม่สิ้นสุด ในครั้งนี้ ท ำให้ทรำบว่ำ หนังสือ 
และวำรสำรที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด หนังสือที่มีฉบับซ้ ำมำกเกินไป หรือ 
แม้กระทั่งหนังสือเก่ำมำก ไม่สำมำรถน ำออกให้บริกำรได้ทั้งหมดเหล่ำนี้ ยังมีผู้ใช้บริกำรบำงกลุ่มท่ีมี
ควำมต้องกำรหนังสือเหล่ำนั้นอย่ำงคำดไม่ถึง กำรน ำหนังสือมำบริจำคนั้น ผู้ใช้สำมำรถน ำหนังสือ 
ไปอ่ำนและแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนได้อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำรห้องสมุด ยังได้รับ
หนังสือบริจำคอีกด้วยเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำวิชำ และยังเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
หนังสือให้กับผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ประชำชนในชุมชนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งท ำให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงที่ตั้งไว้ และนอกเหนือจำกนี้ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ มีควำมสุขกับกำรเป็นผู้ให้และกำรเป็นผู้รับ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะท ำให้ “กำรให้
และกำรรับ ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด”  
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บทคัดย่อ 
 การให้บริการ Journal Current Contents ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นบรกิารที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็ม  
ของวารสารที่บอกรับในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ ซ่ึงระบบได้รับ 
การออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหา 
บนเว็บไซต์แบบเปิดเผยรหัส (open source) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้อย่างตรงตามความต้องการ  
ทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้วารสาร ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 
             ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้น าระบบการให้บริการ Journal Current Contents 
ไปใช้งานจริงพร้อมกับศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  อาจารย์ นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความสนใจใช้บริการดังกล่าว 
เพ่ิมมากข้ึน ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ท าให้การใช้
วารสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: 
 วารสารฉบับปัจจุบัน, ระบบบริการวารสารฉบับปัจจุบัน, บทความวารสาร 
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ABSTRACT 
 Journal Current Contents is an online service of the Learning Resources and 
Educational Media Center, Mae Fah Luang University. It is for users who need to 
reach subscribed printed version of journals in electronic format through online.  
The system was designed and developed using WordPress which is open-source 
content management system. The purpose is to facilitate users to get access to  
full-text journal article which meet their needs; both promote the use of journals  
to make our journal subscriptions more cost-effective. 
             The user satisfaction of using Journal Current Contents service was studied 
using online Google form. The highest level of satisfaction was found among faculty, 
researchers and staff of the university who are the main target group. They are more 
interested in using this service because it is convenient, rapid and accurately meet 
their needs. The use of journals is more effective. 
 

Keywords: 
 Journal Current Contents, Journal Current Contents Service, Journal article 
 
บทน า 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานบริการ 
ทางวิชาการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดหา  
และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทุกรูปแบบ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558) วารสาร
เป็นหนึ่งในทรัพยากรสารนิเทศท่ีทางศูนย์บรรณสารฯ จัดหา และให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มี
ก าหนดการพิมพ์ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้บอกรับวารสารในรูปแบบตัวเล่ม 
(Print) และอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกส านักวิชา
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) จัดเก็บและให้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุด
เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางการเข้าใช้
บริการของห้องสมุดที่หลากหลายมากขึ้น การใช้บริการวารสารในรูปแบบตัวเล่มจึงถูกลดบทบาทลง
อย่างน่าเสียดาย 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่มให้เกิดความคุ้มค่า และอ านวย
ความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
จึงได้ให้บริการ Journal Current Contents เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบ และเข้าถึงวารสาร
และบทความได้อย่างตรงตามความต้องการ ผ่านระบบบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 
ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากวารสารได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



 การให้บริการ Journal Current Contents ดังกล่าว พบว่า ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บทความ จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ทีมี่ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
และตรงกับความต้องการ โดยไม่จ ากัดเวลา โอกาส และสถานที่ ท าให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการวารสาร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ให้เกิดความคุ้มค่า  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) และบทความวารสาร
ทีต่้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  งานบริการเอกสารและวารสาร ท าการจัดหา และตรวจรับวารสารแล้วเสร็จ ท าการ 
ลงรายการและบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ติดบาร์โคด้ เลขหมู่ และลิงค์สถานะวารสาร 
  2.  เจ้าหน้าที่งานวารสาร คัดแยกวารสาร ออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหา 3 สาขา คือ 

  2.1)  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.2)  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.3)  ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  3.  เจ้าหน้าที่งานวารสารท าการสแกนหน้าปก และสารบัญ วารสารฉบับปัจจุบัน โดยใช ้
เครื่องสแกนเนอร์ Laser Jet (hp/ Model: GRLYB-0206) โดยก าหนดให้เป็นไฟล์ .jpg หรือ .jpeg 
เท่านั้น พร้อมทั้งก าหนดขนาดความละเอียดของไฟล์ คือ 1200 x 1606 Pixel ด้วยโปรแกรม 
Photoshop เพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมเมื่อแสดงบนเว็บไซต์ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  หน้าจอแสดงสแกนหน้าปกและปรับขนาดที่ด้วยโปรแกรม Photoshop 



  4.  เจ้าหน้าที่งานวารสาร เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบ (WordPress) เพ่ือน า
รูปภาพหน้าปก หน้าสารบัญ พร้อมรายละเอียดปีพิมพ์และฉบับพิมพ์ของวารสาร ขึ้นแสดงยังเว็บไซต์
บริการออนไลน์ “Journal Current Contents Service”  
  เว็บไซต์/ ระบบของบริการ Journal Current Contents ออกแบบและพัฒนาโดย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ประจ าศูนย์บรรณฯ โดยน าโปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) แบบเปิดเผยรหัส (open source) มาใช้ในการจัดแสดงข้อมูล 
ของวารสารที่บอกรับ และสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ส าหรับรับค าขอใช้บริการ  ใช้ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ PHP ร่วมกับ HTML5 และ JAVA Script (JQuery Library) ในการพัฒนาระบบ  
และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ท างานบนเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ CentOS Linux 
7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2  หน้าจอแสดงการเข้าระบบปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ (admin) 
 

  5.  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ หัวข้อบริการออนไลน์:                     
Journal Current Contents Service   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3  หน้าจอแสดงเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ และช่องทางการใช้บริการ Journal Current  
                  Contents Service 
 
  6.  เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเลือกบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service   
จะแสดงหน้าจอหลักของบริการ จะปรากฏหน้าปกวารสารให้เลือก ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4  หน้าจอหลักบริการ Journal Current Contents Service 

 
  7.  ผู้ใช้บริการ สามารถขอใช้บริการโดยคลิกเลือก Request Article และกรอก
รายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการให้ครบ ดังภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
ภาพที่ 5  หน้าจอ Request Article เพ่ือขอบทความวารสารฉบับเต็ม 
 
 8.  เมื่อผู้ใช้บริการ กรอกรายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการครบถ้วน 
และคลิก Submit ระบบจะท าการส่งค าร้องขอบทความไปยังอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบ 
และด าเนินการจัดส่งบทความวารสารฉบับเต็มให้ผู้ใช้บริการในล าดับต่อไป ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6  หน้าจออีเมล์แจ้งเตือนการขอใช้บริการของเจ้าหน้าที่ 



  9.  หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนค าร้องขอบทความฉบับเต็มจากผู้ใช้บริการทาง
อีเมล์แล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการสแกนบทความวารสารฉบับเต็ม เป็น PDF ไฟล์ ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ แล้วท าการจัดส่งไฟล์บทความ พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ Journal 
Current Contents  ไปยังผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในแบบค าร้องขอใช้บริการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ทดลองเปิดใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current 
Contents Service เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ให้บริการเฉพาะอาจารย์ 
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ 
ได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า มีผู้เข้ามาทดลองใช้บริการและ 
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 20 คน เมื่อจ าแนกตามประเภท พบว่า ผู้ใช้บริการ 
ประเภทอาจารย์ มากที่สุดจ านวน 9 คน (ร้อยละ 45) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่น ๆ 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 30) และนักวิจัย  จ านวน 5 คน (ร้อยละ 25) ตามล าดับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service  
 
  ผู้ทดลองใช้บริการ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการออนไลน์: Journal Current 
Contents Service โดยล าดับที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวม  เฉลี่ย 4.90 ระดับ
รองลงมาคือ ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความต้องการ เฉลี่ย 4.80  และล าดับสุดท้ายคือ ระยะเวลา
ในการด าเนินการมีความเหมาะสม เฉลี่ย  4.70 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 

9
45.00%
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อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่นๆ



ตารางที่ 1  ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service 
 

 
 ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้บริการ Journal Current Contents ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น 
หากห้องสมุดมีบุคลากรที่เพียงพอ สามารถรับผิดชอบบริการ Journal Current Contents ได้ 
โดยไม่กระทบภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ ในล าดับต่อไปควรให้บริการครอบคลุมสมาชิกทุกประเภท
ของห้องสมุด เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print)  
ให้เกิดความคุ้มค่า และอ านวยความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับบทความวารสาร จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม 
(Print) ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ  
 2.  เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นการให้บริการเชิงรุก ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
 3.  เป็นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) อย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 

  
รายการอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2558). แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 

  แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2558. เชียงราย: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง. 

 

ข้อมูล X 
 

SD 
 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.  ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

2.  ระยะเวลาในการด าเนินการมีความ
เหมาะสม 

4.70 0.47 มากที่สุด 

3.  การอ านวยความสะดวกและการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 

4.75 0.44 มากที่สุด 

4.  ขั้นตอนและรูปแบบบริการมีความ
เหมาะสม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ในภาพรวมระดับใด 

4.90 0.30 มากที่สุด 

รวม 
 

4.78 0.43 มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย และศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการสารสนเทศ  
ด้านผู้ให้บริการ และด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ    
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 333 คน แบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนและสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้มีจ านวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Dependent T-test  ผลจากการวิจัยพบว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่อง           
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน
เท่านั้นที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ จะต้องน ามาปรับปรุง เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี           มีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรืออีกนัย
หนึ่งคือ    การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ทั้งสองกลุ่มนี้ได้ 
 
ค าส าคัญ:  
 ความคาดหวัง, การรับรู้, การสนับสนุนการวิจัย 
 
 



 

Abstract 
 This research aims to study the expectation, perception and the differences between 

expectation and perception of Suranaree University of Technology researchers on the supports 
from the Center for Library Resources and Educational Media in information resources 
management, information service, staff service and facility for research. Questionnaires were used as 
a tool for data gathering from 333 instructors, graduate and undergraduate students and supporting 
staff of Suranaree University of Technology. A total of 320 questionnaires (96.09 %) were complete 
and able to use for analysis. The data was analyzed for statistical significance using social science 
analysis software and Dependent T-test. The results indicated that the supports from the Center for 
Library Resources and Educational Media can respond to the expectations of instructors and 
supporting staff in only the compilation and publishing from Suranaree University of Technology 
Intellectual Repository in completely of digital form, that had statistical significance less than 0.05 
which must be improved to be able to respond the expectation of instructors in the future. For 
graduate and undergraduate students, the expectations were significantly different from 
perceptions in all aspects at the 0.05 level. In the other words, the support provided by the Center 
for Library Resources and Educational has not responded to the expectations of both groups. 
 
Keyword:  
 Expectation, Perception, Research Support 
 
บทน า  
           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักเพ่ือการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น          
การจัดการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการวิจัยและการเรียนการสอน (Garner, 2006) 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย      
การเพ่ิมจ านวนการเผยแพร่และการได้รับการอ้างถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเพ่ิมจ านวน       
การจดสิทธิบัตร จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 
จัดบริการสารสนเทศและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังจะเห็นได้ว่าห้องสมุด       
กับการวิจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น นักวิจัยไม่สามารถท าวิจัยที่ดีได้หากขาดห้องสมุด (พรชนิตว์      
ลีนาราช, 2554) อย่างไรก็ดี ห้องสมุดยังจ าเป็นต้องท าหน้าที่ให้ดีกว่าเดิม โดยสร้างบทบาทของห้องสมุดและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ชัดเจน พัฒนาหรือจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกเพ่ือให้การบริการของห้องสมุด
เป็นบริการที่อยู่ในใจของผู้ใช้บริการ ไม่ใช่บริการชั้นสองที่รอให้บริการเมื่อมีการร้องขอเหมือนเช่นอดีต   
(ภาษิณี ปานน้อย, 2554) ในแต่ละขั้นตอนของการท าวิจัย เริ่มตั้งแต่การก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย นักวิจัย
ต้องแสวงหาสารสนเทศ  โดยการอ่านแนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ  เพ่ือน ามาก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโจทย์และค าถามวิจัยในทุกแง่มุม และสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งในการท าวิจัยต้องใช้สารสนเทศจ านวนมากและหลากหลายรูปแบบ (วราภรณ์ จันทคัต, 2555) 



 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องสามารถช่วยเหลือนักวิจัยในการค้นสารสนเทศที่ต้องการและปรับเปลี่ยนบทบาท              
การด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ การเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือให้เกิด
การวิจัยคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตของการวิจัย ได้แก่ การช่วยนักวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
และการช่วยเพ่ิมความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (บงกช ศิริวัฒนมงคล, 2544;   
สมาน ลอยฟ้า, 2550) การด าเนินบทบาทดังกล่าวนับเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยวิจัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นห้องสมุดแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง
รวมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในการท าวิจัย โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง
คุณภาพการบริการสารสนเทศเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศทางการวิจัยและ
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศของกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการสารสนเทศนั้น Parasuraman, Zeithaml, and Berry 
(1985) ได้เสนอแบบจ าลอง SERVQUAL (Service Quality) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการจากความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับบริการจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการ โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริการที่คาดหวัง (Expectation service) กับระดับการบริการ    
ที่ได้รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ปัจจุบันในการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการเป็นเพียงภาพรวมของการบริการ ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่สามารถ
น ามาปรับปรุงพัฒนางานการบริการสนับสนุนการท าวิจัยได้อย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพ       
การบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ส าหรับน ามาพิจารณา    
หาวิธีการลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นจากความคาดหวังของผู้ใช้ให้แคบที่สุดเท่าที่จะท าได้ อันจะน าไปสู่          
การจัดบริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยและพัฒนาการบริการสนับสนุนการท าวิจัย  
แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ รวมถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 333 คน ได้รับ
กลับคืนและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ จ านวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
96.09 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
 



 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
        ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยแต่ละประเภททีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดต่อการสนับสนุน 
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในแต่ละด้าน จ าแนกตามประเภทของผู้วิจัย ได้ดังนี้ 
 
           ความคาดหวัง การรับรู้ 
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    
อาจารย ์ เครื่องมืออ านวยการความสะดวก   

ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One 
search) และฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลมุใน
สาขาวิชาที่ท่านท าวิจัย 

�̅�= 4.60 เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสบืค้น     
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search)   

�̅�= 4.20 

บัณฑิตศึกษา หนังสือต าราภาษาอังกฤษ             
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท าวิจัยมีเพียงพอ 

�̅�= 4.48 หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง    
กับการท าวิจัยมเีพียงพอ 

�̅�= 3.70 

ปริญญาตร ี หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยมีเพยีงพอ 
และเครื่องมืออ านวยการ          
ความสะดวกในการสืบค้นครั้งเดียว
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search) 

�̅�= 4.18 หนังสือต าราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง    
กับการท าวิจัยมเีพียงพอ และเครื่องมือ
อ านวยการความสะดวกในการสืบค้น   
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ (One search) 

�̅�= 3.50 

บุคลากร    
สายสนบัสนุน 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล
จากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน 

�̅�= 4.80 เครื่องมืออ านวยการความสะดวก           
ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล      
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One 
search)   และการน าเสนอรายช่ือ
ฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชาที่ให้  
บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ  

�̅�= 4.80 

ด้านการบริการสารสนเทศ    
อาจารย ์ บริการรวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญ  

ในสาขาวิชาต่าง ๆ   ในมหาวิทยาลยั 
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย 

�̅�= 4.30 บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

�̅�= 4.30 

บัณฑิตศึกษา บริการรวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย 

�̅�= 4.34 บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
บริการแนะน า/อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote 
เป็นต้น 

�̅�= 3.58 

ปริญญาตร ี บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและ
สืบค้นฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์

�̅�= 4.27 บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
บริการแนะน า/ อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote 
เป็นต้น 

�̅�= 3.58 

  



 

 ความคาดหวัง การรับรู้ 
ด้านการบริการสารสนเทศ    
บุคลากร   
สายสนบัสนุน 

บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและ
สืบค้นฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ 
ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล บริการ    
ให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจยั และบริการ
แนะน า/ อบรมการใช้โปรแกรม        
การวิเคราะห์ข้อมลู 

�̅�= 4.60 การฝึกอบรมการสืบค้นข้อมลู �̅�= 4.50 

ด้านผู้ให้บริการ    
อาจารย ์ ความสุภาพและให้บริการแก่นักวิจยั

ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อม        
ในการให้บริการ และให้บริการด้วย
ความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน 

�̅�= 4.60 ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 4.60 

บัณฑิตศึกษา ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 4.56 ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ �̅�= 3.92 
ปริญญาตรี ความพร้อมในการให้บริการ ให้บริการ

ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการ  
ทุกคน และสามารถให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม 

�̅�= 4.26 มีความพร้อมในการให้บริการ �̅�= 3.73 

บุคลากร   
สายสนบัสนุน 

ความพร้อมในการให้บริการ �̅�= 4.70 ความพร้อมในการให้บริการ และบริการ
ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน 

�̅�= 4.60 

ด้านการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย   
อาจารย ์ สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ 

และมีประสิทธิภาพ 
�̅�= 4.50 จัดพื้นที่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกบั  

การค้นคว้าวิจัย 
�̅�= 4.40 

บัณฑิตศึกษา สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ 
และมีประสิทธิภาพ 

�̅�= 4.64 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบคน้
สารสนเทศ 

�̅�= 3.74 

ปริญญาตร ี เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้              
ในการสืบค้นสารสนเทศ 

�̅�= 4.24 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบคน้
สารสนเทศ 

�̅�= 3.64 

บุคลากร    
สายสนบัสนุน 

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้              
ในการสืบค้นสารสนเทศ 

�̅�= 4.60 สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ    
และมีประสิทธิภาพ 

�̅�= 4.70 

 
 จากผลวิจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า  
 
 
 
 



 

 พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
อาจารย ์ - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับ         

การตีพิมพ์บทความวิจยั (0.50)  
- บริการให้ค าแนะน าการใช้งานและสบืค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (0.20) 

- วารสารฉบับพมิพ์มีเพียงพอ  
- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมใน
สาขาวิชา ที่ท่านท าวิจัย 
- เสนอแนะรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร 
- การน าเสนอรายช่ือฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชา    
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (-0.50) 
เท่ากัน 

บัณฑิตศกึษา - - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-1.10)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-1.06)  
- สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมดุ และ               
มีประสิทธิภาพ (-1.02)  

ปริญญาตรี - - บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.98)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.97)  
- บริการให้ค าแนะน า/ ปรึกษาแหล่งข้อมูล               
เพื่อการท าวิจัย  (-0.74)  

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสบืค้นครั้งเดียว
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ ใหบ้ริการ      
(One search)  
 

- บริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.50)  
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.3)  

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- การน าเสนอรายช่ือฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชา
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (0.50)  
- วารสารฉบับพมิพ์มีเพียงพอ และฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมในสาขาวิชา        
ที่ท่านท าวิจัย (0.20) เท่ากัน 

สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการเขียนรายการ
อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (-0.2) 

 
 นั่นหมายถึงว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองความคาดหวัง ผู้วิจัยกลุ่มต่าง ๆ  จะมีความพึงพอใจในเรื่องนั้น ในขณะเดียวกัน เรื่องที่ผู้วิจัย         
ไม่พึงพอใจ ห้องสมุดจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่มีช่วงห่างมากที่สุด
ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ โดยอาจารย์มีความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหา
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ท าวิจัย การน าเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจ าแนก       
ตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และเพ่ิมช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ    
ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนต่างมีความต้องการเรื่องการบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสาร
ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ 



 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของอาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุนต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุน 
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากร       
สายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่องการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจาก        
คลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05  ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่      
ศูนย์บรรณสาร ฯ จะต้องน ามาปรับปรุง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่ส าหรับ
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เท่ากับ 0.00   ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
มีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแตกต่างจากการรับรู้     
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามากกว่าการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      
หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนอง           
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 
 อภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยเมื่อพิจารณา   
ตามประเภทของผู้วิจัย พบว่า ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังต่อการสนับสนุน         
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนการวิจัยของ
ศูนย์  บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้  
มีเพียงเรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส.     
อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่อาจารย์มีความคาดหวังที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 โดยเป็นเรื่องที่          
ศูนย์บรรณสารฯ จ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่า นักวิจัยมีความต้องการให้           
ศูนย์บรรณสารฯ จัดบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ต้องการให้
บรรณารักษ์สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมถึง     
จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี กล่ าเพชร, รวีวรรณ ข าพล, 
จุฑารัตน์ ปานผดุง, และประทุมรัตน์ รัตน์น้อย (2560) ที่พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มีความต้องการให้ส านักวิทยบริการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บรรณานุกรมและรายการอ้างอิง การรวบรวมรายชื่อวารสารและเกณฑ์การตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์      
ความคาดหวังและการรับรู้พิจารณาเฉพาะบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริการ ทั้งนี้         
ยังมีอีกหลายบริการที่นักวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างมีความคาดหวังในระดับ       
มากที่สุดที่ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมเติม ได้แก่      
บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือก
เผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของค าถาม
ปลายเปิดของการวิจัยครั้งนี้ ที่มีความต้องการให้ผลงานวิจัยเป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน 



 

นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรียังมีความคาดหวังในเรื่องบริการห้องค้นคว้าส าหรับนักวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญชลี กล่ าเพชร และคณะ (2560) พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีต่างมีความต้องการให้ส านักวิทยบริการจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ/วิจัยรายบุคคลด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           1.  การให้ความส าคัญกับการบริการที่นักวิจัยมีระดับความคาดหวังมากที่สุดก่อน ซึ่งถือว่าเป็น   
สิ่งที่ต้องน ามาใช้พิจารณาวางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือตอบสนองสิ่งที่นักวิจัยคาดหวังให้ได้เร็ว
ที่สุด ได้แก่ ความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหาฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมสาขาวิชาที่ท าวิจัย การน าเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพ่ิมช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัย การบริการให้ค าแนะน าการเลือกวารสารส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์ 
เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ รวมถึงบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่มีให้บริการแต่มีความคาดหวัง
ในระดับมากต่อบริการเหล่านั้น ได้แก่ บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย 
การพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสนับสนุนการวิจัยโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การ
บริการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามตรวจสอบผลการขอใช้บริการได้ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
บริการเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เป็นต้น 
 2.  การพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรณารักษ์เรื่อง          
การช่วยเหลือการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การแนะน าอบรมการใช้โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อวารสารในสาขาวิชาต่าง ๆ  พร้อม Impact Factor เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 3.  การประสานกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง สัญญาณ 
Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งห้องสมุด รวมถึงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนให้เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรปรับเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ หรือ 
Focus Group เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
 2.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี 
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บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 71 คน นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพ่ือท ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์ สำเหตุที่ใช้สำมำรถสืบค้น
ได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำที่ต้องกำร มีกำรเข้ำใช้จำกท่ีบ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึงทำงไกล โดยใช้วิธี 
กำรสืบค้นโดยใช้ค ำส ำคัญ/ อย่ำงง่ำย มีควำมถี่ในกำรใช้ไม่แน่นอน และมีระยะเวลำที่ใช้แต่ละครั้ง  
1-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลำ 16.00-24.00 น. ผลกำรสืบค้นได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่ เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง โดยทรำบข่ำวแหล่ง 
กำรให้บริกำรจำกจำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ เข้ำถึงจำกแหล่งบริกำรของส ำนักหอสมุด โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพำ และอ่ำนข้อมูลจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทันที มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำร Print 
กำรน ำข้อมูลออกทำงกระดำษ ปัญหำที่พบมำกท่ีสุดคือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ ส ำหรับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ โดยรวมศึกษำ
บัณฑิตศึกษำต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ในระดับมำก  
 
ค าส าคัญ: 
  ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC, ห้องสมุดและบริกำรของห้องสมุด, กำรค้นข้อสนเทศ,  
ระบบกำรจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ 
 
 
 
 



Abstract 
  The purposes of this study were to study Chiang Mai Rajabhat University 
graduate students’ use and need of Thai Digital Collection (TDC). This study applied 
quantitative approach and used questionnaire for data collection. In total, 71 
graduate students participated in this study. The majority of them were female 
students, currently working on Master of Education in Curriculum and Instruction 
Program. Findings indicate that most of the participants used TDC for doing research 
and working on thesis and applied basic search as a search strategy. Ease of access  
is a major reason for using Thai Digital Collection. Most participants used Thai Digital 
Collection in the evening, particularly from 16.00-24.00. They spent one to three 
hours for each search session. Interestingly, most students heard about TDC from 
their peer and learned how to use it by themselves. Overall, the graduate students 
need to use Thai Digital Collection in the high level. The problems at the high level 
are in the areas of computer and network for using Thai Digital Collection.    
 
Keywords: 
  Thai Digital Collection, Library and Library Services, Information Retrieval, 
Information Storage and Retrieval Systems 

 
บทน า 
  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมโครงกำรฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ในปีงบประมำณ 2548 และได้รับสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์มำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน มีเอกสำรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 507 รำยกำร ประกอบด้วย งำนวิจัยของอำจำรย์ 
และวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และเปิด
ให้บริกำรใช้งำนฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำโดยเน้นให้นักศึกษำ 
มีศักยภำพ ในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม ่ๆ ดังนั้นกำรที่จะสนับสนุน 
และส่งเสริมในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประกอบกำรท ำวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ให้มีประสิทธิภำพนั้น 
นักศึกษำจ ำเป็นต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
ฐำนข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรสืบค้น สำมำรถช่วยให้กำรค้นหำท ำได้ง่ำยเมื่อผู้ใช้ต้องกำร 
ฐำนข้อมูลท ำให้กำรสืบค้นเป็นกระบวนกำรท ำได้สะดวก รวดเร็ว ดังจะเห็นว่ำปัจจุบันผู้ใช้สำมำรถ 
ที่จะสืบค้นเอกสำรฉบับเต็มได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ฐำนข้อมูลยังนับว่ำมีบทบำทต่อกำรค้นคว้ำวิจัย
อีกทำงหนึ่งด้วย เพรำะช่วยประหยัดเวลำและงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นคว้ำวิจัยของนักวิจัย 



แต่ละครั้ง (เดชำ นันทพิชัย, 2546) ดังนั้น ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จึงเป็นฐำนข้อมูลที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรข้อมูลในเชิงลึกของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ 
  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งผลจำกกำรศึกษำจะท ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้ และควำมต้องกำรใช้ ตลอดจนปัญหำ
ในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ทั้งนี้ผลกำรศึกษำค้นคว้ำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรให้บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
  2.  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
    1.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
     ขอบเขตกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร 
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
   1.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
     ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำระดับ 
ปริญญำโทและนักศึกษำระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 237 คน ที่คงสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555-2560 (ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่, 2560) 
    กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่ศึกษำในระดับปริญญำโท  
และนักศึกษำระดับปริญญำเอก ท ำกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด, 2556) 
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน 
    1.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ก ำหนดขอบเขตเวลำในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2560-พฤศจิกำยน 2561 
   1.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
  



 2.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
  3.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงใหม่ ที่คงสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554-2559 ได้แก่ นักศึกษำระดับ 
ปริญญำโท จ ำนวน 206 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน 31 คน รวมทั้งหมดจ ำนวน 237 คน 
(ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2560) ท ำกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้เกณฑ์ โดยค ำนวณหำจำกกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 30 ของประชำกร (บุญชม ศรีสะอำด, 2556) 
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน โดยมีเกณฑ์กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 15-30%  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 10-15%  
   จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 5-10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำง 1  จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วนดังนี้ 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ปริญญำโท 206 62 
ปริญญำเอก 31 9 

รวม 237 71 
   
  4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับปริญญำโทและ 
นักศึกษำระดับปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 71 ฉบับ ระยะเวลำในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลช่วงวันที่ 1-31 ธันวำคม 2560 ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำครบทุกฉบับคิดเป็น  
ร้อยละ 100 
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating scale) 
แบบสอบถำมผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นเองโดยศึกษำจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ำไปหำควำมเที่ยงตรงของ
เนื้อหำ (IOC) ตอนที่ 2 เท่ำกับ 0.844 และตอนที่ 3 เท่ำกับ 0.866 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเรียน 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล และ
ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
   6.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    6.1 แบบสอบถำมแบบเลือกตอบ วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ  
และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรพรรณณำ 
    6.2 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม 
มำแปลงค่ำคะแนน โดยก ำหนดน้ ำหนักของคะแนน ดังนี้ 
     มำกที่สุด ให้คะแนน 5 
     มำก  ให้คะแนน 4 
     ปำนกลำง ให้คะแนน 3 
     น้อย ให้คะแนน 2 
     น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 
    6.3 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรแบ่งระดับค่ำเฉลี่ยและแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย ใช้สูตรค่ำพิสัย 
ดังนี้ (กำนดำ พูนลำภทวี, 2539) 
 
   พิสัย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด =  5-1 = 0.8 
                       จ ำนวนอันตรภำคชั้น               5 



   ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยและกำรแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ  
เพ่ือกำรแปรผล ดังนี้ 
      4.21-5.00 หมำยควำมว่ำ มำกที่สุด 
        3.41-4.20 หมำยควำมว่ำ มำก 
   2.61-3.40 หมำยควำมว่ำ ปำนกลำง 
    1.81-2.60 หมำยควำมว่ำ น้อย 
   1.00-1.80 หมำยควำมว่ำ น้อยที่สุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
  สรุปผล อภิปรำยผล 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน 71 ฉบับ และได้รับแบบสอบถำมกลับคืน จ ำนวน 
71 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ ำนวน 
44 คน (ร้อยละ 61.97) โดยจ ำนวน 37 คน (ร้อยละ 52.11) อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 66 คน (ร้อยละ 92.96) สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและ
กำรสอน จ ำนวน 18 คน (ร้อยละ 25.35) 
  ผลกำรศึกษำ กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงค์
กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพ่ือท ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 97.18) ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555); ตะวัน สุริยะวรรณ (2557); Raza & Ashok (2006)  
ที่พบว่ำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ฐำนข้อมูลเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และภำคนิพนธ์ กล่ำวคือฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ  
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็มพร้อมภำพที่ต้องกำร ส ำหรับ
ประกอบกำรท ำวิจัย วิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำเหตุส่วนใหญ่ 
ที่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพรำะสำมำรถสืบค้นได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำ
ที่ต้องกำร (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554) และมำลี อิศรำนนท์ 
(2551) ทั้งนี้เป็นเพรำะกำรสืบค้นสำรสนเทศโดยไม่จ ำกัดระยะเวลำและสถำนที่ โดยผ่ำนระบบกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมท ำให้กำรสืบค้นท ำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเข้ำใช้จำกที่บ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึง
ทำงไกล มำกที่สุด (ร้อยละ 69.01) ส่วนใหญ่มีวิธีกำรสืบค้นโดยใช้ค ำส ำคัญ/ อย่ำงง่ำย (Basic 
search) (ร้อยละ 95.77) มีควำมถ่ีในกำรเข้ำใช้ที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 33.80) และมีระยะเวลำในกำร
ใช้ 2 ช่วงเวลำที่เท่ำกันคือ ประมำณ 1 ชั่วโมงและ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 35.21) โดยใช้ช่วงระยะเวลำ 
16.00-24.00 น. มำกที่สุด (ร้อยละ 56.34) ส่วนใหญ่ได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ร้อยละ 
60.56) โดยมีกำรเรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.06) 
รับทรำบข่ำวแหล่งกำรให้บริกำรจำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ มำกที่สุด (ร้อยละ 59.15) มีกำรเข้ำถึง
แหล่งบริกำรของส ำนักหอสมุด (ร้อยละ 64.79) โดยส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Note book) 
เป็นอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึง (ร้อยละ 80.28) มีวิธีกำรอ่ำนจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์มำกท่ีสุด (ร้อยละ 
61.97) โดยจัดเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นด้วยกำร Print กำรน ำข้อมูลออกทำงกระดำษ (ร้อยละ 



63.38) และปัญหำที่พบมำกท่ีสุดในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC คือ ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้ 
มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชโรชีนีย์ 
ชัยมินทร์ (2549); มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554); Raza & Ashok (2006); Manda (2005) ที่พบว่ำ
ระบบเครือข่ำยขัดข้อง ปัญหำควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูลได้ล่ำช้ำ จำกผลกำรวิจัยนี้ท ำให้ 
ทรำบว่ำระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรดำวน์โหลดข้อมูลของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเรียน 
กำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย ควรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย เพ่ือตอบสนอง 
กำรดำวน์โหลดข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น 
  ผลกำรศึกษำ ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ 1) ควำมต้องกำร 
ด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ  
มีควำมต้องกำรฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน ระดับ 
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.38) ที่เป็นเช่นเนื่องจำกวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ แสดงให้เห็นถึง
มำตรฐำนกำรศึกษำ และองค์ควำมรู้ใหม่ที่ค้นพบจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิทยำนิพนธ์ และสะท้อน 
ให้เห็นถึงคุณภำพของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 2) ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรรูปแบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ ระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.30) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ หทัยกำนต์ วงศ์สวัสดิ์ (2555)  
ที่พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ ProQuest Digital Dissertation ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญำโทและปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  
ทั่วโลก 3) ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.16)  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรสืบค้นข้อมูลโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) ทั้งนี้เนื่องจำกกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
TDC ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้บริกำรบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 
โดยที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องผ่ำนหมำยเลข IP ของมหำวิทยำลัย
เท่ำนั้น และ 4) ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยเพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
TDC อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำร
ให้เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลในภำควิชำ/ คณะ ระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 
4.39) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อจ ำนวน
นักศึกษำท้ังระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มีกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Not Book) ซึ่งประสิทธิภำพกำรท ำงำนน้อยกว่ำกำรใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของภำควิชำ/ คณะ อีกท้ังคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรของภำควิชำ/ คณะ มีผู้ดูแล 
และให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้กับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ ดังตำรำง 2 
 

  



ตำรำงที ่2  ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
 
 

ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความต้องการ 
1.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
    1.1  ให้เป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน 
    1.2  ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ 
    1.3  ต้องกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
    1.4  ต้องกำรค้นหำข้อมูลทั่วไป 

 
4.38 
 
4.00 
3.97 
3.93 

 
0.76 
 
0.77 
0.77 
0.78 

 
มำกที่สุด 
 
มำก 
มำก 
มำก 

รวม 4.07 0.63 มาก 
2.  ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
    2.1  รูปแบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 
    2.2  รูป CD-ROM 
    2.3  รูประบบเครือข่ำย 
    2.4  มีทั้งรูปแบบ CD-ROM, ฐำนข้อมูลออนไลน์และ
ระบบเครือข่ำย 

 
4.30 
3.08 
3.92 
4.01 

 
0.76 
1.02 
0.82 
0.80 

 
มำกที่สุด 
ปำนกลำง 
มำก 
มำก 

รวม 3.83 0.57 มาก 
3.  ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล 
    3.1  ต้องกำรให้สืบค้นโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์ 
ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย 
    3.2  ต้องกำรให้มีค ำอธิบำย ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ที่
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
    3.3  ต้องกำรให้กำรสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำยและ
สะดวกต่อกำรค้นหำ 
    3.4  ต้องกำรให้มีกำรเข้ำถึง/ Download ข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว 
    3.5  ต้องกำรข้อมูลครบถ้วนทุกสำขำวิชำ 
    3.6  ต้องกำรให้มีข้อมูลที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร 
    3.7  ต้องกำรให้มีช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมและให้
ข้อเสนอแนะ 

 
4.42 
 
4.10 
 
4.20 
 
4.08 
 
4.20 
4.15 
3.97 

 
0.71 
 
0.72 
 
0.77 
 
0.84 
 
0.86 
0.79 
0.86 

 
มำกที่สุด 
 
มำก 
 
มำก 
 
มำก 
 
มำก 
มำก 
มำก 

รวม 4.16 0.80 มาก 
 
 
 



ตำรำงที ่2  (ต่อ) 
 

ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความต้องการ 
4.  ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย
เพ่ือกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
    4.1  ต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง 
    4.2  เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลในส ำนักหอสมุด 
    4.3  เพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล
ในภำควิชำ/ คณะ 
    4.4  ไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร Download เอกสำร
ฉบับเต็ม 
    4.5  ไม่ให้ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำต้องใช้เวลำในกำรรอ 

 
 
4.37 
4.38 
 
4.39 
 
4.08 
 
4.14 

 
 
0.68 
0.68 
 
0.71 
 
0.79 
 
0.74 

 
 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
 
มำกที่สุด 
 
มำก 
 
มำก 

รวม 4.27 0.62 มากที่สุด 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลด้วยตัวเอง และรู้จักฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC  จำกเพ่ือน/ ผู้ร่วมงำนแนะน ำ ดังนั้นส ำนักหอสมุด ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และ 
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยเน้นส ำหรับนักศึกษำแต่ละสำขำวิชำ
โดยเฉพำะ เช่น สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
  ส ำนักหอสมุดสำมำรถน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรก ำหนดกิจกรรม/ แนวทำงพัฒนำ 
(Improvement plan) เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ดังนี้    
  1.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้และเผยแพร่ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ กำรจัดอบรม
วิธีกำรประเมินเอกสำรที่มีคุณภำพ กำรจัดอบรมวิธีกำรอ้ำงถึง อ้ำงอิงเอกสำรที่สืบค้นที่ได้จำก
ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (Reference 
database) ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ฐำนข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดบอกรับสิทธิ์ ระบบสหบรรณำนุกรม
ของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL)  
โดยมีบรรณำรักษ์ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรแนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูล ที่ส ำนักหอสมุดมีให้บริกำร 
อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดภำคกำรศึกษำ 
 2.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรเพ่ิมจ ำนวนคอมพิวเตอร์
ในภำควิชำ/ คณะ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้ 



  3.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรสืบคืนสำรสนเทศได้ใน
เวลำอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับปัญหำกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ซึ่งเป็นปัญหำที่พบมำกที่สุด 
คือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ 
   4.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดบริกำรเชิงรุก โดยจัดให้มีกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้ (อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำเอก) 
เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC 
  5.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์บริกำร เพ่ือให้
ค ำแนะน ำและช่วยเหลือผู้ใช้กรณีที่มีปัญหำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยให้บริกำรผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line  
  6.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่จัดท ำคู่มือกำรใช้ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   7.  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อ
กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำปรับปรุง 
กำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
   กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
   1.  นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทรำบและมีกำรใช้ฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC  
   2.  ทรำบถึงควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
   3.  ส ำนักหอสมุด ได้แนวทำงในกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อันจะส่งผลให้ผู้ใช้
สำมำรถค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง 
   4.  ส ำนักหอสมุด มีกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำร  
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็ม 
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
รายการอ้างอิง 
กำนดำ พูนลำภทวี. (2539). สถิติเพ่ืองานวิจัย. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.  
ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์. (2549). กำรใช้สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 
  ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่: รำยงำนกำรวิจัย.  
  เชียงใหม่: ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เดชำ นันทพิชัย. (2546). เอกสารค าสอนรายวิชา 2203-312 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  
  (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครศรีธรรมรำช: หลักสูตรกำรจัดกำรสำรสนเทศ ส ำนักวิชำ 
  สำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. 
 



ตะวัน สุริยะวรรณ. (2557). การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ อาจารย์    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ,   
  บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ธญำ ตันติวรำภำ. (2561). การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป  
 อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 
บุญชม ศรีสะอำด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:  
  สุวีริยำสำส์น. 
มำลินี ภูหมั่นเพียร. (2554). การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในส านักหอสมุดกลางของนิสิต  
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำรนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต,  
  สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์, บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ. 
มำลี อิศรำนนท์ (2551). การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลางของนักศึกษาระดับ 
  บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำ 
  บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์, บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง.
รสสุคนธ์ ไตรรงค์. (2555). การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ   
  บัณฑิตศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ 
  และสำรสนเทศศำสตร์, บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ. 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล. (2560). ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังคงสภาพการเป็น         
 นักศึกษา. เชียงใหม่: ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่. 
หทัยกำนต์ วงศ์สวัสดิ์. (2555). รายงานการวิจัยการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และ 
 นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ  
  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์. 
Manda, P. A. (2005). Electronic resource usage in academic and research institutions  
  in Tanzania. Information Development, 21(4), 269-282.  
Raza, M. M., & Ashok, K. U. (2006). Usage of e-journals by researchers in Aligarh 
   Muslim University: A study. The International Information & Library Review,  
  38(3), 170-179. 
 
 

 
 



ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการ 
ของส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 
นภัสมน แทนเพชร 

 
ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

e-mail: libnpm@ku.ac.th 
 
 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อ กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและ
แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำ ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มตัวอย่ำงใน กำรวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริกำรจ ำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยมีดังนี้ 
 1.  ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี สังกัดคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
โดยมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุดฯ คืออ่ำนหนังสือ 
 2.  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ส่วนรำย ด้ำน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และ
ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซกัถำมได้อย่ำงชัดเจน 
 3.  ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำ  
โดยจะกลับมำใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสนอีก และจะบอกต่อหรือแนะน ำให้เพ่ือน/ คนรู้จัก 
มำใช้บริกำรที่ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
 4.  ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน คือ  
เสียงดังไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ  
ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the service utilization of the 
service recipients, their satisfaction with the services provided by Bureau of Library at 
Kamphaeng Saen, their dependent attachment to the Bureau’s services, their 
tendencies to repeat the service utilization, and problems encountered in using the 
services including their comments and suggestions. The study sample consisted of 
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500 service recipients. A questionnaire to assess the service recipients’ satisfaction 
was employed to collect the data. Then the data collected were statistically 
analyzed in terms of frequency, per cent, arithmetic mean, and standard deviation. 
The results revealed as follows 
 1.  Most recipients were undergraduate students from the Faculty of Arts 
and Science who came to use during the exam with main purpose to use the Bureau 
of Library as a place for book reading (a prior study to the exam). 
 2.  As a whole, most recipients were satisfied with the services provided by 
Bureau of Library at Kamphaeng Saen at the high level; whereas, in detail, they were 
highly satisfied with knowledge, expertise and ability to answer questions clearly of 
the service providers. 
 3.  Most of them had dependent attachment to the Bureau of Library at 
Kamphaeng Saen, and were likely to repeat using the services, and to recommend 
friends/ acquaintances to use the services as well. 
 4.  As for the problem which was frequently encountered and reported  by 
most recipients was that there was such much and loud noise that that they could 
not pay attention to book reading. In addition, they recommended that the Bureau 
of Library at Kamphaeng Saen should provide 24-hour services. 
 
บทน า 
 ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่รวบรวมควำมรู้ทุกประเภท 
อันจะช่วยให้นิสิตพัฒนำควำมรู้ของตนเอง เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร จึงจ ำเป็นที่จะต้อง
พัฒนำให้มีประสิทธิภำพ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปัจจุบัน และควำมต้องกำรที่มีมำกขึ้นของนิสิต 
ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 
 ดังนั้น กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจะได้ทรำบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพ่ือเป็นข้อมูล
ในกำรน ำไปปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน อันจะส่งผลให้กำรบริกำรของส ำนักหอสมุด  
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น 
 งำนบริกำรถือเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งในภำรกิจของส ำนักหอสมุด นอกจำกควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรแล้ว กำรได้รับข้อมูลกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงผู้รับบริกำรกับส ำนักหอสมุด ตลอดจน
ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จะเป็นแนวทำง 
ในกำรพัฒนำ และปรับปรุงงำนบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรต่อไป 
 ด้วยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ของส ำนักหอสมุดในฐำนะที่เป็นหน่วยบริกำรทำงวิชำกำร 
ที่จะช่วยเสริมสร้ำงให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล จึงมีควำมจ ำเป็น 
อย่ำงยิ่งที่จะได้ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด  



 
 

ซึ่งผลกำรศึกษำในครั้งนี้ จะน ำไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน งำนบริกำรของ
ส ำนักหอสมุด ให้ก้ำวทันกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสนของผู้รับบริกำร 
 2.  เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน 
 3.  เพ่ือศึกษำควำมผูกพันของผู้รับบริกำรต่อส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสนและแนวโน้มกำรใช้
บริกำรช้ ำ 
 4.  เพ่ือศึกษำปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 กำรวิจยัครั้งนี้เป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ซึ่งมีข้ันตอนวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำ ดังนี้ 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับบริกำรที่เข้ำมำใช้ให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสนในปีกำรศึกษำ 2560 
 จำกข้อมูลสถิติของทำงส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ในปีกำรศึกษำ 2560 ตั้งแต่เดือน
สิงหำคม 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม 2561 พบว่ำ มีผู้รับบริกำรเข้ำมำใช้บริกำรส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน เฉลี่ยวันละ 2,500 คน จึงใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อวัน  
มำก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำได้เป็นจ ำนวน 500 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร สถำนภำพ คณะ/ หน่วยงำน  ควำมถ่ี วัตถุประสงค์
ในกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด 
 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ  ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โดยศึกษำสิ่งที่
ต้องประเมินใน 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร จ ำนวน 5 ข้อ 
รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ โดยก ำหนดควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยมีค่ำน้ ำหนักคะแนนดังนี้ 
  ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด    ค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ 5 
  ระดับควำมพึงพอใจมำก          ค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ 4 
  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง ค่ำน ำหนักคะแนนเท่ำกับ 3 
  ระดับควำมพึงพอใจน้อย          ค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ 2 
  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด     ค่ำน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ 1 



 
 

 ตอนที่ 3 แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำ เป็นข้อค ำถำมแบบเติมค ำในช่องว่ำง 
 ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด เป็นส่วนที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นโดยอิสระ 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมแก่ผู้มำใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน  
มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 500 คน 
 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  4.1  กำรวิเครำะหข์้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยน ำเสนอในรูปตำรำง 
  4.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน ใช้กำรแจกแจงควำมถ่ีและน ำมำค ำนวณค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
แปลผลออกมำเป็นระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ย  4.51-5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ย  3.51-4.50 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก 
  ค่ำเฉลี่ย  2.51-3.50 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ย  1.51-2.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย 
  ค่ำเฉลี่ย  1.00-1.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยที่สุด 
  4.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูลแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยน ำเสนอในรูปตำรำง 
  4.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ 
(Frequency) และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยน ำเสนอในรูปตำรำง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 88.80) 
รองลงมำคือ นิสิตระดับปริญญำโท (ร้อยละ 4.40) และอำจำรย์ (ร้อยละ 2.00) ตำมล ำดับ  
 คณะที่สังกัด ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือ สังกัด
คณะเกษตร ก ำแพงแสน (ร้อยละ 15.80) และคณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน (ร้อยละ  14.60) 
ตำมล ำดับ 
 ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสนส่วนมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ             
(ร้อยละ 43.80) รองลงมำคือมีกำรเข้ำใช้บริกำรไม่แน่นอน (ร้อยละ 17.20) และมีกำรเข้ำใช้บริกำร      
3-4 ครั้ง/ สัปดำห์ (ร้อยละ 16.00) ตำมล ำดับ  
 วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน คือ อ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 75.80)  
รองลงมำคือใช้ห้องอ่ำนหนังสือกลุ่ม (ร้อยละ 50.20) และยืม - คืน หนังสือเท่ำกันกับพักผ่อนหย่อนใจ 
(ร้อยละ 34.80) ตำมล ำดับ  
 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ( = 3.93) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีระดับควำมพึงพอใจต่อ            X



 
 

กำรให้บริกำรมำกที่สุด คือ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ในระดับมำก ( = 4.06) รองลงมำ ได้แก่ ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจ  
ในกำรให้บริกำร ในระดับ ( = 4.05) และกำรได้รับบริกำรท่ีน่ำประทับใจ ในระดับ ( = 4.04)  
 ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำ                    
โดยจะกลับมำใช้บริกำรส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสนอีก (ร้อยละ 52.80) รองลงมำ ได้แก่ กลับมำใช้
บริกำรอย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 39.60) จะบอกต่อหรือแนะน ำให้เพ่ือน/ คนรู้จัก มำใช้บริกำรที่
ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน (ร้อยละ 66.60) รองลงมำ ได้แก่ บอกต่ออย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 18.80) 
ส ำหรับเหตุผลที่ผู้รับบริกำรมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ ำและมีกำรบอกต่อคือสถำนที่เหมำะแก่กำรอ่ำน
หนังสือ  
 ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน คือ เสียงดัง
ไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 13.00) รองลงมำคือ สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (ร้อยละ 12.40) และ
ห้องศึกษำกลุ่มไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.20) ตำมล ำดับ  
 ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 9.20) รองลงมำคือ อยำกให้จัดโซนที่ทำนอำหำร
ได้ (ร้อยละ 3.00) และควรปรับปรุงสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้ดีกว่ำนี้ (ร้อยละ 2.60) ตำมล ำดับ 
 อภิปรายผล 
 ผลจำกกำรวิจัยควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน จ ำนวน     
4 ด้ำน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในระดับมำก ( = 3.93) 
 เมื่อจ ำแนกภำพรวมแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีระดับควำมพึงพอใจ                 
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรแตกต่ำงจำกกำรวิจัยของ นิภำพร ก๋ำค ำ และกัลย์ธีรำ ทำเขียว (2558) 
ทีศ่ึกษำเรื่องกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมี
ให้บริกำรโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ มีระดับควำมพึงพอใจ 
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว และพร้อมบริกำรตลอดเวลำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และ 
คนอ่ืน ๆ (2549) ที่ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น    
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ตำมล ำดับก่อน-หลังมำกท่ีสุด 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวม                
ในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร 
และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก 
และคนอ่ืน ๆ (2549) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรร้อยละ 91.7 พึงพอใจโดยรวมต่อบริกำรของห้องสมุด                                 
(ช่วงควำมพึงพอใจอยู่ระหว่ำง 90.4 ถึง 93.0) โดยพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมำกท่ีสุด               
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เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้ค ำแนะน ำ
และตอบค ำถำม ที่ชัดเจน และให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็วมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
วำรีรัตน์ จะรำ มำลิน เสงี่ยมกุล และอุไร กำรวิจิตร (2558) ศึกษำควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรค้นคว้ำและวิจัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศ เพ่ือกำรค้นคว้ำและวิจัยทุกด้ำนโดยรวมอยู่ในระดับมำกโดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจต่อ
ควำมสุภำพกับผู้ให้บริกำรมำกท่ีสุด และพึงพอใจต่อประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร
สืบค้นน้อยที่สุด 
 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ   
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่มีบรรยำกำศ              
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สรวรรษ ธิรำมนต์ (2550) ที่ศึกษำเรื่อง
พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักหอสมุด วิทยำเขตบำงเขน ของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำนิสิตมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ด้ำนสถำนที่ 
และด้ำนทรัพยำกร อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนกิจกรรม        
อยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และคนอ่ืน ๆ (2549) ศึกษำ   
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรศึกษำพบว่ำ         
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสถำนที่สะอำดเป็นระเบียบมำกที่สุด และ       
ด้ำนทรัพยำกร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรบ ำรุงรักษำมำกท่ีสุด 
 จำกผลกำรวิจัยตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถใน 
กำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน เป็นข้อที่เด่นชัดที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน                  
มีกำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อวิชำชีพเป็นประจ ำ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลำกรภำยในส ำนักหอสมุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรน ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำปรับปรุงให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร                   
โดยน ำไปปรับปรุงในเรื่องกำรขยำยกำรเปิดให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้ง                   
กำรน ำปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
 2.  ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
ก ำแพงแสน ตลอดทั้งปีโดยไม่จ ำกัดช่วงเวลำ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
 1.  น ำผลกำรวิจัยเสนอผู้บริหำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
 2.  ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกข้ึน 
 
 



 
 

รายการอ้างอิง 
จีรภำ สิมะจำรึก และคนอ่ืน ๆ. (2549). ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุด 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น. วารสารอินฟอร์เมชั่น, 13,2 (กรกฎำคม-ธันวำคม), หน้ำ 9 -19. 
นิภำพร ก๋ำค ำ และกัลย์ธีรำ ทำเขียว. (2558). รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ 
 ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่: 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้. 
บุญชม ศรีสะอำด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7) กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น. 
วำรีรัตน์ จะรำ, มำลิน เสงี่ยมกุล และอุไร กำรวิจิตร. (2558). รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ 
 และความต้องการใช้บริการสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและวิจัย. ภูเก็ต: ส ำนักวิทยบริกำร 
 และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต. 
สรวรรษ ธิรำมนต์. (2550). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการส านักหอสมุด วิทยาเขต 
 บางเขน ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต, สำขำ 
 บริหำรธุรกิจ, โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 



 

 

การออกแบบบริการผลิตสือ่ดิจิทลัเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
GO PAPERLESS, GO DIGITAL LIBRARY SERVICES 

 
นริสา  บัวเชย  

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

e-mail: narisa.bc@gmail.com 
 

 
บทคัดย่อ 

 งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา                       
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบวิธีการจัดการและจัดบริการผลิต              
สื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสาร 
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา  
เพ่ือตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ นโยบาย GREEN LIBRARY และ Green University  
ซึ่งบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลมากขึ้น  
โดยการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนและเผยแพร่ทางออนไลน์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ e-Learning, ระบบคลังเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (IR: Reading) และระบบ e-Lecture เป็นต้น จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นคว้าและ Download เอกสารได้เพ่ิมขึ้นและท าให้ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถลดการใช้กระดาษจากปีงบประมาณ 2560 ได้จ านวน 
4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36% ซึ่งท าให้ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ 2,164,588 บาท 
 
ค าส าคัญ: 
 บริการผลิตสื่อดิจิทัล, บริการห้องสมุดดิจิทัล, การสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
Abstract 

 The Division of Design and Publish Printed Resources, Learning Support and 
Educational Media Section, Center of Library Resources and Educational Media, Walailak 
University designed the Digital Media Production Service for learning support by using the 
conceptual of digital library services to manage the learning materials of each classes or 
subjects. This service has been launched in April, 2017 until present to serve paperless 
policy as well as the green library & green University policy of Walailak University. The 
purpose of this service included (1) to promote the faculty in order to produce the 
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learning material in digital format, and (2) to produce the digital files which are available 
for online publishing such as e-Learning, IR-Reading-, and e-Lecture. 
 
Keyword: 
 Digital Media Production, Digital Library Services, Learning Support 

 
บทน า 
 การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการใช้แนวคิดการจัดการ
ห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสารการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่้องศึกษาความพร้อมทั้งในด้านความต้องการของผู้ใช้ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 
ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทีผู่้ใช้บริการต้องที่
จะใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 
อีกท้ังแนวคิดนี้ยังมีความจ าเป็นต่อห้องสมุดในการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยหวังว่าหากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไปมากขึ้นในทุกด้าน 
 ในปัจจุบันนักศึกษาและส านักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน                         
ท าให้มีรายวิชาต่าง ๆ มีความต้องการที่จะผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากเดิม              
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ได้ให้บริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบการส าเนาเอกสารเพ่ือใช้แจก
นักศึกษา เป็นผลให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและค่าส าเนาเอกสารเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ มีความจ าเป็นต้องออกแบบบริการใหม่ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้ 
กรอบการด าเนินงานนโยบายลดกระดาษ ขณะเดียวกันภายใต้กรอบห้องสมุดสีเขียวก็จ าเป็นต้องมี 
การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นงานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน 
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษาจึงต้องหาวิธีการจัดการและจัดบริการในรูปแบบใหม่ ดังนั้น 
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จึงเกิดข้ึน เพ่ือด าเนินการลดการใช้กระดาษ  
และตอบสนองนโยบาย GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ 
ในระบบต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการ 
 2.  เพ่ือผลิตไฟล์สื่อดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลนในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัยได้ 
 3.  เพ่ือผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถน าไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) 
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นเอกสารการเรียนการสอนในระบบ e-Lecture ของ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือทางออนไลน์ได้ที่ http://electure-clm.wu.ac.th 

http://electure-clm.wu.ac.th/


 

 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการลดการใช้กระดาษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1.  เก็บรวบรวมสถิติการส าเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาผลิตที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ 
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 2.  ประชุมวางแผนกับคณะท างาน (เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน 
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ทั้งหมด) 
 3.  รวบรวมสถิติการส าเนาเอกสารทั้งหมด โดยแยกเป็นส านักวิชา และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการลดใช้กระดาษ 
 4.  จัดท าแผนผังการด าเนินงานแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายลดการใช้
กระดาษ (Paperless)  
 5.  เผยแพร่แนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ 
(Paperless) ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 
 6.  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถน าต้นฉบับซึ่งเป็นไฟล์ Word PowerPoint หรือ
ต้นฉบับที่เป็นกระดาษขนาดไม่เกิน A3 มาให้เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน 
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลิตเป็นไฟล์เอกสาร (PDF file)  
โดยใช้เครื่องส าเนาเอกสารดิจิทัล ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถน าไฟล์ที่ได้ไปใช้ประกอบ               
การเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรือน าไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าได้ 
 7.  รวบรวมสถิติการส าเนาเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561  
เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามนโยบายการลดใช้กระดาษ 
 8.  หลังจากทดลองด าเนินงานได้ระยะหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มีมติให้งดการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด และให้แจ้งไปยังอาจารย์
ทุกรายวิชาให้น ารายวิชาอัพโหลดขึ้นบน Moodle เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้า
ห้องเรียนได้ และสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนผังการด าเนินงาน (ระบบเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาพที่ 2  แผนผังการด าเนินงาน (ระบบใหม่) 
 
 
 
 



 

 

 ผลการด าเนินงาน  
 ผลจากการด าเนินงานท าให้สามารถออกแบบบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่  

 

 
 

ภาพที่ 3  ศูนย์บรรณาสารฯ บริการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 1.  สามารถลดกระดาษตอบสนองตามนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperless งานออกแบบ 
และผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ได้สรุปผลการด าเนินงานลดการส าเนาเอกสารได้ดังภาพ 



 

 

 
 

ภาพที่ 4  สรุปผลการด าเนินงานลดการส าเนาเอกสาร 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ผลจากการใช้นโยบาย Paperless ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ 
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ผลิตไฟล์เอกสาร
ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรอืน าไปเผยแพร่ในระบบคลัง
เอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพ่ือทดแทน 



 

 

การส าเนาเอกสารแจกนักศึกษา จึงมีผลท าให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าและ Downloads เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนจากระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 2.  นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ e-Lecture 
(ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ) ซึ่งเป็นบริการสื่อดิจิทัลของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 3.  จากตารางสถิติการส าเนาเอกสาร ในปีงบประมาณ 2561 งานออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถ
ลดการส าเนาเอกสารจากปีงบประมาณ 2560 ได้จ านวน 4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36%  
ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณในการส าเนาเอกสารได้ จ านวน 2,164,558.05 บาท  
 การน าไปใช้ประโยชน์    
 1.  เกิดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดในการสนับสนุนการเรียนรู้  
 2.  เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลที่จะตอบสนองการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาในบริบทของการเรียนรู้ทางออนไลน์ 
 3.  สามารถน าแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนินงานเพื่อลดการใช้กระดาษ 
ของห้องสมุดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดสีเขียวต่อไป 

 



การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดโอกำสให้อำจำรย์มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด โดยเฉพำะกิจกรรมกำรคัดเลือกห้องสมุดจัดขึ้น ได้แก่ 
1.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด                    
3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair และ 4.  คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำกร้ำนหนังสือโดยตรง ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำอำจำรย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมจ ำนวนน้อยไม่ถึง              
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย รูปแบบ
ของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมำแล้ว ห้องสมุดจึงควรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกข้ึนกว่ำเดิม 
 
ค าส าคัญ:  
 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ, กำรคัดเลือกหนังสือ, อำจำรย์, กำรมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
 The Office Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University provide the opportunity for the university’s instructors to participate       
the information resources development of the library, especially the book selection 
activities held by the Acquisition Unit: self-supplying of books, offering of the 
educational media via webpage selection forms, participating book selection in book 
fair organized by the library, choosing from the bookstore. Less than 50% of all 
teachers participate in activities. The reason is that the library has less publicity.                   
The theme of the event is not interesting. In addition, the participants who 



participated in the activity were former participants. The library should improve its 
activities to collection development for the instructors to participate more than ever. 
 
Keywords:  
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บทน า 
 กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นกำรปฏิบัติงำนที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรรม
หลัก คือ กำรศึกษำผู้ใช้ กำรจัดท ำนโยบำย กำรเลือก กำรจัดหำ กำรคัดออก และกำรประเมิน 
(ประยงค์ศรี พัฒนกิจจ ำรูญ. 2554, หน้ำ 4-6) กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นหัวใจส ำคัญ   
ของกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพรำะท ำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภำพ
ส ำหรับให้บริกำรผู้ใช้ ดังที่ ดร. รังกำนำธำน บิดำแห่งบรรณำรักษศำสตร์ชำวอินเดีย ได้กล่ำวถึง
หลักกำรพื้นฐำนส ำหรับกำรคัดเลือกหนังสือคือ 1.  หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (Book are for use) 
2.  ผู้อ่ำนแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่ำน (Every reader his book) 3.  หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่ำน 
(Every book its reader) 4.  ประหยัดเวลำผู้อ่ำน และ 5.  ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้  
(Library is a growing organ) (Ranganathan, 1966, p. 88) 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรงำนห้องสมุดของมหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ซ่ึงเป็นภำรกิจส ำคัญล ำดับแรกของ
กำรจัดบริกำร ซ่ึงต้องด ำเนินกำรด้วยกระบวนงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทีม่ีประสิทธิภำพมำก
ที่สุด เพรำะทรัพยำกรสำรสนเทศเหล่ำนี้จะเป็นสื่อกำรศึกษำที่สนองตอบต่อกำรท ำงำนด้ำนวิชำกำร
และกำรวิจัยของบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่ส ำคัญใน               
กำรผลิตชุดวิชำเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและด ำเนินกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย รวมทั้งห้องสมุดต้องจัดหำ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เข้ำห้องสมุดให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละป ีและด ำเนินกำรตำม
เงื่อนไขและระเบียบพัสดุของมหำวิทยำลัย  
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือ
เข้ำห้องสมุด โดยมีผู้แทนอำจำรย์จำก 12 สำขำวิชำ (สำขำวิชำเทียบเท่ำกับคณะวิชำในมหำวิทยำลัย
ปิด) ที่เปิดสอน สำขำวิชำละ 1 คน เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นคณะท ำงำนเลือกสรรสื่อกำรศึกษำ โดยด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ ประสำนกำรเลือกสรร คัดเลือกและ
จัดหำสื่อกำรศึกษำเพ่ือให้ได้สื่อกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของแต่ละสำขำวิชำ 
ซึ่งเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศงำนจัดหำทรัพยำกร 
ฝ่ำยเทคนิค ส ำนักบรรณสำรสนเทศ โดยห้องสมุดมีช่องทำงกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ ที่อ ำนวยกำรควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ได้มีส่วนร่วมมำกทีสุ่ด ได้แก่ 1.  เสนอจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด 
3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรมบรรณสำร Book Fair และ 4.  คัดเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แกอ่ำจำรย์ของมหำวิทยำลัยให้มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุดส ำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตเอกสำรกำรสอน 
ชุดวิชำ กำรท ำวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำร 
 2.  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำและผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง อำจำรย์สำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเอง
สนใจให้ห้องสมุดจัดหำเพ่ือน ำมำให้บริกำร โดยอำจำรย์สำมำรถมำติดต่อที่เคำน์เตอร์งำนบริกำร 
อำคำรบรรณสำร ชั้น 1 ได้โดยตรง หรือติดต่อทำงโทรศัพท์ ซึ่งห้องสมุดจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ฉบับซ้ ำกับฉบับที่มีกำรจัดหำเข้ำห้องสมุดเพ่ือให้บริกำรมำก่อนแล้ว หำกยังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด 
บรรณำรักษ์งำนจัดหำทรัพยำกรจะด ำเนินกำรจัดซื้อให้และแจ้งผลกำรจัดซ้ือให้อำจำรย์ได้รับทรำบ
เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือเข้ำห้องสมุด หำกอำจำรย์ประสงค์จะใช้หนังสืออย่ำงเร่งด่วน บรรณำรักษ์              
จะด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของอำจำรย์ทันที 
 2.  เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด โดยอำจำรย์สำมำรถเสนอ
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ห้องสมุดจัดหำผ่ำนแบบฟอร์มเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศบน  
หน้ำเว็บไซตข์องสมุด โดยมีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1  เข้ำเว็บไซต์ห้องสมุดที่ https://library.stou.ac.th  ซ่ึงสำมำรถเข้ำถึงได้โดย
อุปกรณ์ Smart Device ทุกประเภท ภำยใต้หัวข้อ สื่อกำรศึกษำ  หนังสือ  แบบฟอร์มเสนอ
จัดหำสื่อกำรศึกษำ  
  2.2  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำรจัดหำสื่อกำรศึกษำ โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
สื่อกำรศึกษำที่ห้องสมุดมีให้บริกำรก่อนเสนอจัดหำที่ https://library.stou.ac.th/library-
services/stou-porsonnel/ 
 



 
 

ภำพที่ 1 ภำพกำรประชำสัมพันธ์เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
 
 3.  ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair หรืองำนเลือกสรรหนังสือ
เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในช่วงเวลำไตรมำสแรกของงบประมำณประจ ำปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรใช้งบประมำณและควำมทันสมัยของสื่อกำรศึกษำที่บริษัท/ ร้ำนค้ำ
มำจ ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดงำนเลือกสรรหนังสือประมำณ 1-2 วัน โดยเชิญร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวนประมำณ 30-50 ร้ำน กลุ่มเป้ำหมำยที่จะมำร่วมเลือกสรรสื่อกำรศึกษำคืออำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 402 คน โดยมีบุคลำกรของหน่วยจัดหำทรัพยำกร ฝ่ำยเทคนิค  
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม Book Fair ดังนี้ 
  3.1  กำรประชำสัมพันธ์ ห้องสมุดประชำสัมพันธ์เชิญชวนอำจำรย์ให้มำร่วมงำน                        
โดยกำรท ำบันทึกเชิญชวนอำจำรย์ทุกท่ำนจำก 12 สำขำวิชำ รวมทั้งบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
มำร่วมกิจกรรม และประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โปสเตอร์ เสียงตำมสำย กำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด และส่ง SMS ถึงผู้ใช้บริกำรโดยตรง  



 
ภำพที่ 2  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์งำนบรรณสำร Book Fair ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
  3.2  กำรร่วมกิจกรรม อำจำรย์ลงทะเบียนหน้ำงำนโดยกรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 
ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำนที่สังกัด e-mail และเบอร์โทรศัพท์ และรับแบบฟอร์ม                       
กำรคัดเลือกเพ่ือเสนอจัดซื้อจ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นำมสกุลผู้คัดเลือก หมำยเลข ISBN  
ชื่อร้ำนค้ำ และหมำยเลขบำร์โค้ดที่ตรงกับเลขที่ในสมุดลงทะเบียน ซึ่งห้องสมุดก ำหนดให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเพ่ือเสนอจัดซื้อได้ท่ำนละประมำณ 10-15 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่จ ำนวน
งบประมำณท่ีห้องสมุดได้รับจัดสรรในแต่ละปงีบประมำณ 
  3.3  กำรคัดเลือกหนงัสือ อำจำรย์รับแบบฟอร์มกำรคัดเลือกจำกจุดลงทะเบียนและ
กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือกให้ตรงกับรำยละเอียดของตัวเล่มหนังสือท่ีต้องกำรจะเสนอให้ห้องสมุด
จัดซื้อ จำกนั้นให้ร้ำนค้ำน ำตัวเล่มหนังสือให้ห้องสมุดท ำกำรสแกนเลขบำร์โค้ดและเลข ISBN เพ่ือเก็บ
เป็นหลักฐำนใช้กำรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด ก่อนจะน ำกลับส่งคืนร้ำนค้ำ 
  3.4  กำรด ำเนนิกำรจัดซื้อหนังสือ โดยร้ำนค้ำส่งรำยชื่อหนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้กับ
หอ้งสมุดเพ่ือท ำกำรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับกำรให้บริกำร และพิจำรณำปีที่จัดพิมพ์ รำคำ และ 
ต้องไม่เกินงบประมำณของห้องสมุดที่ได้รับจัดสรร ก่อนจะท ำกำรยืนยันสั่งซื้อ 
  3.5  กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก ห้องสมุดจะแจ้งผลกำรคัดเลือกให้อำจำรย์ทรำบ                  
ทำงอีเมล์ หลังจำกท ำกำรยืนยันกำรสั่งซื้อไปยังร้ำนค้ำ 



 
 
ภำพที่ 3  กิจกรรมกำรเลือกสรรหนังสือในงำน Book Fair 

 
 4.  คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง เป็นโครงกำรที่หน่วยจัดหำ
ทรัพยำกรได้จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้อำจำรย์ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือได้
โดยตรง มีร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 6 ร้ำน คือ 1.  ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2.  ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3.  ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
สำขำท่ำพระจันทร์ และสำขำรังสิต 4.  ศูนย์หนังสือสื่อภำษำ สำขำเมืองทองธำนี 5.  ร้ำนหนังสือ 
Kinokuniya สำขำสยำมพำรำกอน และสำขำเอ็มควอเทียร์ และ 6.  ร้ำนหนังสือ P.B. For Book 
(ปทุมธำนี) โดยมีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
  4.1  อำจำรย์คัดเลือกหนังสือที่มีจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำ 6 แห่ง และแจ้งให้ผู้ขำย                     
ทรำบว่ำ ประสงคจ์ะคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด  
  4.2  อำจำรย์กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือก ซึ่งขอรับได้จำกร้ำนค้ำโดยตรง 
  4.3  ร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือแจ้งรำยชื่อหนังสือที่อำจำรย์คัดเลือกให้หน่วยจัดหำทรัพยำกร
ทรำบทำงอีเมล์ 
  4.4  หน่วยจัดหำทรัพยำกรตรวจสอบฉบับซ้ ำกับฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด ในกรณี
ที่มีให้บริกำรในห้องสมุดแล้ว จะแจ้งให้อำจำรย์ทรำบเพ่ือขอให้อำจำรย์มำใช้บริกำรที่ห้องสมุด 
  4.5  ในกรณีเป็นหนังสือทีย่ังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้ำนจ ำหน่ำย  
  4.6  หน่วยจัดหำทรัพยำกรแจ้งผลกำรสั่งซื้อให้อำจำรย์ทรำบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 4 6 ขั้นตอนกำรคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรคัดเลือกหนงัสือเข้ำห้องสมุดเป็นภำรกิจส ำคัญของห้องสมุด ห้องสมุดไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมล ำพัง ต้องอำศัยกำรมีส่วมร่วมจำกอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ใช้หนังสือส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ที่ทรำบควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำของหนังสือ                  
ในสำขำวิชำและศำสตร์ที่ได้ศึกษำมำเป็นอย่ำงดี 
 จำกกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดของอำจำรย์ ห้องสมุดยังได้รับควำมร่วมมือ
จำกอำจำรย์ค่อนข้ำงน้อยเกือบทุกกิจกรรม จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม Book Fair ช่วงระหว่ำง                     
ปีพ.ศ. 2560-2561 เปรียบเทียบกับจ ำนวนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย พบว่ำมอีำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม 



ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย 
รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ อำจำรย์/ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตลอด  
 
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561 

 

ปี พ.ศ. 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม

กิจกรรม (คน) 
จ านวนหนังสือที่

คัดเลือก 
(เล่ม) 

จ านวนหนังสือที่จัดซื้อ 
(เล่ม) 

2560 108 2,632 634 
2561 ครั้งที่ 1 98 2,792 1,212 
2561 ครั้งที่ 2 134 922 644 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561 
ห้องสมุดควรศึกษำวิจัยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดในโอกำสต่อไป 
เพ่ือจะได้ทรำบปัญหำและสำเหตุที่อำจำรย์ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดเลือกหนังสือน้อย และห้องสมุด
จะได้น ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกข้ึนต่อไป เช่น 
ห้องสมุดจะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย์มำร่วมกิจกรรมกำรคัดเลือกของทุกกิจกรรมที่ห้องสมุดจัด
ให้มำกขึ้น ปรับปรุงกำรเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุดให้มีช่องทำงที่
สะดวกแก่กำรเข้ำถึงได้ง่ำย เพ่ิมกิจกรรมกำรจัดงำน Book Fair ให้มีควำมน่ำสนใจ และอ ำนวย               
ควำมสะดวกกำรเดินทำงของอำจำรย์ไปเดินทำงคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจ ำหน่ำยโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5  ร้อยละผู้เข้ำร่วมงำนบรรณสำร Book Fair ครั้งที่ 1 ปี 2561 



 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด จะเป็น      
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้อำจำรย์เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรบริกำรของห้องสมุด
มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน เนื่องจำก 
 1.  กำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ท ำให้ห้องสมุดทรำบ
ควำมต้องกำรของอำจำรย์ สำมำรถจัดหำหนังสือได้เหมำะสม มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 2.  ท ำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหำที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของอำจำรย์
และสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเปิดสอนในทุกระดับกำรศึกษำ 
 3.  อำจำรย์จะมีควำมรู้สึกผูกพันและเห็นควำมส ำคัญของกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด 
 4.  ช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี มีควำมเป็นมิตรกับห้องสมุด ให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและ
กันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์  
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บทคัดย่อ 
   กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรศึกษำเพ่ือศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร    
และหนังสือพิมพ์ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัย
นครพนม จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่ก ำลังศึกษำและคณะ/ วิทยำลัยที่ก ำลังศึกษำแตกต่ำงกัน  
และเพ่ือศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำใช้บริกำร ส ำนัก                        
วิทยบริกำร จ ำนวน 3,650 คน โดยวิธีกำรเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จ ำนวน 264 คน แล้วน ำมำสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นเป็น  
1 ระดับ คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ภำคในเวลำรำชกำร จะใช้กำรสุ่มเป็นระบบ  
เช่น 1 เว้น 1 ตำมบัญชีรำยชื่อ จนได้จ ำนวนตัวอย่ำงตำมท่ีก ำหนดไว้ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด  
โดยประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์   
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม วำรสำร 
ที่น ำเสนอบทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นประจ ำ มีก ำหนด
ออกไว้แน่นอน หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องส่วนใหญ่ก ำหนดออกเป็นรำยวัน นักศึกษำ อำจำรย์ 
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำด้ำนทรัพยำกร วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร รองลงมำ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง วำรสำร 



และหนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย ผลกำรทดสอบสมมุติกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 
อำยุ ปีกำรศึกษำ คณะที่ศึกษำ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแตกต่ำงกัน มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือสถำนะนักศึกษำ อำจำรย์ 
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ยังมี
ควำมคิดเห็นว่ำ ควรเพิ่มจ ำนวนวำรสำรให้มีจ ำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร 
 
ค าส าคัญ:  
  รูปแบบ, กำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์, ปัญหำและอุปสรรค 
 
ABTRACT  
   This study was intended to be an educational study for understanding the 
user's knowledge, journals and newspapers. Conditions and barriers to providing journals 
and newspapers and to analyse the factors affecting the service guidelines and develop, 
improve the model, service, journal, and newspaper of students, researchers and staff 
Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Science, Administration and Information 
technology, Faculty of Education, International Aviation College. Nakhon Phanom 
University is classified by sex classes and colleges that are studying differently and  
to study suggestions about the patterns of journal services and newspapers effectively. 
Student study groups are students. The researchers and staff who have access to the 
office of the Service are 3,650. By the way of choosing a sampling, the sample used in 
research has been sampling the population by using the Taro Yamane formula when the 
number of 264 has been taken. 1-level class is 1 students, researchers, and regional 
officials in the official time will use the coop as a system, such as 1 except 1 as the list 
of examples, as defined by the researchers to analyze the entire data by computing the 
computer. 
   The findings showed that students, researchers and staff Have a knowledge of 
understanding of the theme, journal, and newspaper of the Bureau of Academic Affairs, 
Nakhon Phanom, a journal that presents articles and academic stories. Various branches 
of the journal is a regularly-issued publication that is certainly set out of course. 
Academic Stories the journal is printed regularly. Of course, it is predefined and 



continuous. The newspaper is mainly a daily-issued publication. Students of researchers 
and staff experiencing a resource issue are not sufficient and do not meet the needs of 
the users. Secondary services and facilities, the ambiance and transparency of the 
journal and the newspapers are not modern and diverse. Research RPG test results 
found that personal factors years old. Academic year Education Faculty Researchers and 
staff is associated with the service of journal and newspaper of the Office of Academic 
Affairs, Nakhon Phanom University with different cognitive support factors, are associated 
with the service of journal and newspaper of the Bureau of Academic Services. The .05 
level is a student status, researchers, and officials have a feedback on the form of 
journal and newspaper Services according to the defined research hypothesis.  
addition, students of researchers and staff are also advised that the number of journals 
should be increased to sufficient and exact requirements. 
 
Keywords:  
  Model, Journal and newspaper service, Barriers 
 
บทน า 
   วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเรื่องรำว สำระควำมรู้  
ควำมเคลื่อนไหวของสังคม ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ำผู้ใดก็ตำมที่ติดตำมอ่ำนวำรสำร นิตยสำร 
และหนังสือพิมพ์ ก็ย่อมได้รับควำมรู้และเท่ำทันกระแสของสังคมในช่วงเวลำนั้น สถำบันกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก อีกท้ังในปี  
พ.ศ. 2554 ส ำนักมำตรฐำนอุดมศึกษำ ทบวงมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดให้บริกำรวำรสำร
ของห้องสมุด ควำมว่ำ “...ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีวำรสำรเฉพำะสำขำวิชำตำมควำมจ ำเป็นของ
แต่ละสำขำวิชำที่เปิดสอนเป็นวิชำเอก วิชำโท ของสถำบันอุดมศึกษำ...” ในขณะที่ห้องสมุดไม่เพียงแต่
ให้บริกำรวำรสำรสิ่งพิมพ์ แต่ยังคงเสริมกำรให้บริกำร วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนด้วย 
(ทบวงมหำวิทยำลัย กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544) 
   จำกกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำของ สิริพร วิธินันทกิตต์, ศิริพร พูลสุวรรณ, กำนดำ แสนทรงศักดิ์ 
และอรพิณ โกมลไพศำล (2536, รัตนำภรณ์ พุทธผล, 2541, โสภี อุณรุท, 2541, เมตตำ เปรมปรีดิ์, 2541 
และ เอ้ือมพร ศรีเดือนดำว, 2543) ได้ศึกษำถึงควำมต้องกำรใช้วำรสำรของผู้ใช้ กำรจัดให้บริกำรและกำร
ใช้บริกำรวำรสำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร
วำรสำรนอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำของ วิลำวัณย์ โต๊ะเอ่ียม และคณะ, 2549, รุ่งอรุณ สิงคลีประภำ, 2550, 
และ มำลี อิศรำนนท์, 2551) ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สภำพกำรใช้งำน
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคจำกกำรใช้งำนวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลกำรศึกษำ



ส่วนใหญ่พบว่ำผู้ใช้มีควำมต้องกำรใช้วำรสำรในระดับมำก แต่ปัญหำที่มักพบจำกกำรใช้บริกำรวำรสำร 
ได้แก่ ไม่มีวำรสำรที่ต้องกำร วำรสำรชื่อที่ต้องกำรใช้บริกำรมีไม่ครบทุกฉบับ  
  วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ขำดควำมรู้ในกำรค้นหำ
วำรสำรที่ต้องกำรและไม่มีวำรสำรชื่อที่ต้องกำร ใช้บริกำร เป็นต้น ปัจจุบันวำรสำรที่มีเผยแพร่  
มีจ ำนวนมำก ซึ่งวำรสำรที่ผู้ใช้สำมำรถใช้และส ำนักวิทยบริกำรจัดให้บริกำรมีทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย 
จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรใช้วำรสำรที่จัดให้บริกำรโดยส ำนักวิทยบริกำร ของของผู้ใช้บริกำร  
เพ่ือทรำบถึงสภำพกำรใช้วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ผลที่ได้มำเป็นจะแนวทำงในกำรจัดให้บริกำร
วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพในกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 

  2.  เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
  3.  เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำร
ให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1.  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้  เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่  
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์ 
วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม ที่เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม 
แบบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จ ำนวน 264 คน 

   2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร หนังสือพิมพ์ ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำใช้บริกำร ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถำมมีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด  
  ตอนที่ 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของ 
ผู้เข้ำใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 

 ตอนที่ 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกับ สภำพปัญหำ หรือ อุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและ 
หนังสือพิมพ์ จ ำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่ 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 
 



ตอนที่ 4 เป็นค ำถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำรและ 
หนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร จ ำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ 

 ตอนที่ 5 เป็นค ำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
  3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำร 
ส ำนักวิทยบริกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ             
คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดสุ่มตัวอย่ำง  
จ ำนวน 264 ชุด  
  4.  วิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม น ำมำท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
   4.1  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถ่ีและค่ำร้อยละ 
(Percentage) 
     4.2  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด 
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  ได้แก่  ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard  
Deviation) 

  4.3  วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ โดยใช้ 
สถิติค่ำร้อยละ (Percentage) ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเฉลี่ยเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) โดยมีเกณฑด์ังนี้ (Best, 1977, p. 174 อ้ำงถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2545,  
หน้ำ 69)  
  5.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequency)  
และใช้กำรบรรยำย ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำร 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ผลกำรวิจัยกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของส ำนัก 
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ใช้ค ำถำม 2 ประเภท คือ 1) ค ำถำมแบบปิด  
2) ค ำถำมแบบเปิด แล้วให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยแล้วด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำม ได้ด ำเนินกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คณะผู้วิจัยได้ศึกษำควำมเห็นของนักศึกษำท่ีได้มำใช้
บริกำร ในส ำนักวิทยบริกำรฯ จำกแบบสอบถำม ด้วยค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) และ X2 -Test โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติ .05 ซึ่งสำมำรถได้ผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำร 
ให้บริกำรวำรสำรหนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 
264 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 185 คน (ร้อยละ 70.07) รองลงมำ
เพศชำย จ ำนวน 79 คน (ร้อยละ 29.92) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมนักศึกษำ มำกท่ีสุด อำยุ 18-20 ปี 
จ ำนวน 101 คน (ร้อยละ 38.25) อำยุ 21-23 ปี จ ำนวน 57 คน (ร้อยละ 21.59) อำยุ 24-26 ปี จ ำนวน 



34 คน (ร้อยละ 12.87) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมอำจำรย์ นักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด อำยุ 41-50 ปี 
จ ำนวน 23 คน (ร้อยละ 8.71) รองลงมำ อำยุ 20-30 ปี จ ำนวน 22 คน (ร้อยละ 8.33) อำยุ 31-40 ปี 
จ ำนวน 18 คน (ร้อยละ 6.81) อำยุ 50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 9 คน (ร้อยละ 3.40) ปีกำรศึกษำของนักศึกษำ 
มำกที่สุด คือ ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 101 คน (ร้อยละ52.60) ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 34 คน 
(ร้อยละ 17.70) ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 16.66) ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 
13.02) และอำจำรย์ นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่มำกที่สุดคือ อำจำรย์ จ ำนวน 40 คน (ร้อยละ 55.55) 
รองลงมำเป็นนักวิจัย จ ำนวน 22 คน (ร้อยละ 30.55) และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 10 คน (ร้อยละ 13.88) 
  2.  นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
กำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ ตอบใช่ คือ ข้อที่ 1 วำรสำรวิชำกำร คือ วำรสำรที่น ำเสนอ
บทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจ ำ มีก ำหนดออก 
แน่นอนและต่อเนื่อง มีร้อยละ 95.6 ส่วนที่ตอบผิดมีร้อยละ 4.4 ส่วนข้อที่ 6 คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์
ที่ออกต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ก ำหนดออกเป็นรำยวัน และข้อที่ 9 คือ ไทยรัฐ ข่ำวสด เดลินิวส์จัดเป็น
หนังสือพิมพ์ทั่วไป มีร้อยละเท่ำกัน คือ ที่ตอบใช่ ร้อยละ 76.4 ส่วนที่ตอบไม่ใช่มีร้อยละ 23.6 
  3.  ส่วนที่นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจผิดได้แก่ข้อที่ 3 ISSN 
คือ เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำวำรสำร มีร้อยละ 23.6 ที่ตอบใช่มีร้อยละ 76.4 รองลงมำข้อที่ 4 คือ 
วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจ ำ มีก ำหนดออกไว้แน่นอนและต่อเนื่อง ตอบไม่ใช่ มีร้อยละ 18.7      
ที่ตอบใช่มีร้อยละ 82.3 ส่วนข้อที่ 2 คือ วำรสำรทั่วไปหรือนิตยสำรเน้นเนื้อหำให้ควำมบันเทิงแก่ผู้อ่ำน     
มีผู้ตอบไม่ใช่ร้อยละ 4.2 และมีผู้ตอบใช่ร้อยละ 95.8  

4.  นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำ ด้ำนทรัพยำกร ข้อที่ 1  
วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีร้อยละ 49.8 รองลงมำ ข้อที่ 2 
บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง ร้อยละ 44.8 ข้อที่ 3 วำรสำรไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ 
62.7 ข้อที่ 4 หนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ 24.3  
  5.  นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร และหนังสือพิมพ์ ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มำกท่ีสุด คือ วำรสำร 
มีจ ำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร ร้อยละ 58.4 รองลงมำคือ หนังสือพิมพ์มีจ ำนวนเพียงพอ 
ต่อกำรให้บริกำร มีร้อยละ 34.7 และบรรยำกำศปลอดโปร่ง มีร้อยละ 7.8 ตำมล ำดับ  
  6.  นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ตอบค ำถำมปลำยเปิด มี 49 คน ได้แสดง 
ควำมคิดเห็นอันดับที่ 1 มำกที่สุดคือ เพิ่มจ ำนวนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ให้มำกข้ึน มีร้อยละ 42.9 
รองลงมำ คือ จัดท ำบรรยำกำศน่ำเข้ำใช้บริกำร มีร้อยละ 22.3 และ ควรมีมุมนั่งอ่ำนวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ให้เป็นสัดส่วนมำกข้ึน มีร้อยละ 18.2 

7. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ ปีกำรศึกษำ 
สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยก ำหนด 



   8.  ผลกำรทดสอบสมมติกำรวิจัย พบว่ำ 1) ปีกำรศึกษำ 2) สถำนะอำจำรย์ นักวิจัยและ 
เจ้ำหน้ำที ่3) คณะที่ศึกษำ ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้ควำมใจแตกต่ำงกันมีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร 
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ 
กำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ 
  กำรวิจัยนี้ พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัชนี ตันพันเลิศ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง  
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำภัฏจันทรเกษมอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ได้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1-4 จ ำนวน 
233 คน และได้ท ำกำรแจกแบบสอบถำมที่คณะผู้วิจัยได้สร้ำงข้ึน ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ คือสิ่งพิมพ์ที่น ำเสนอข่ำวใหม่ ๆ ที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์ นักศึกษำประสบปัญหำในกำรค้นหำวำรสำรฉบับย้อนหลัง รองลงมำคือค้นหำหนังสือพิมพ์ 
ฉบับย้อนหลัง ส ำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ นักศึกษำ 
มีควำมคิดเห็นภำพรวมในระดับมำก รองลงมำด้ำนสถำนที่สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส่วนด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศวำรสำรและหนังสือพิมพ์มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง   
  ผลกำรวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรบริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ คือ 
   1.  ได้รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
   2.  น ำผลกำรวิจัยมำแก้ปัญหำและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
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บทคัดย่อ 

 โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน และกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งปีกำรศึกษำ 2559  
จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2560 ได้น ำ
ระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model เพียงอย่ำงเดียว 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์สูงสุด  
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 1) จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 206 คน และ 331 คน ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มข้ึน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจ ำนวน 2 โรงเรียน  
และ 3 โรงเรียนตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมขึ้น จ ำนวน  
1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ทั้งสอง 
ปีกำรศึกษำ 4)  งบประมำณโครงกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จ ำนวน 70,000 บำท และ  
50,000 บำทตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีงบประมำณในกำรด ำเนินงำนใช้จ่ำยตำมจริงลดลง 
20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 96 และ ร้อยละ 97 ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 6)  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 
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Abstract 
 The Trainer of Youth Librarian Project of Thaksin University was aimed to 

provide standard academic service and distribute know-how to the community 
sustainably. In academic year 2016, the project was arranged by applying SIPOC 
MODEL as a guideline of management. In 2017, LEAN system was implemented to 
improve original operation process with only SIPOC MODEL so that the participants 
could gain highest benefits.     
 The result of project operation in academic year 2016 and 2017 was found 
that 1) the number of participants was 206 persons and 331 persons respectively. In 
academic year 2017, the number of participant increased by 125 persons accounted 
for 61%. 2) Two and three schools attended the project provided that in academic 
year 2017 the number of attending schools increased by 1 school equal to 50%. 3) 
The project was achieved according to the action plan for 100% in both academic 
years. 4) The budget for project operation with actual amount of expense was 70,000 
Baht and 50,000 Baht respectively. In academic year 2017, the budget for project 
operation decreased for 20,000 Baht accounted for 29%. 5) Satisfaction of 
participants with knowledge utilization was 96% and 97% respectively provided that 
in 2017, the satisfaction of participants with knowledge utilization increased by 1%. 6) 
Satisfaction of the participants with benefits from services was 94% and 100% 
respectively provided that in academic year 2017, satisfaction of the participants with 
benefits from services grew for 6%.                                                                           
 
Keywords:  
 Young Librarian Trainer, SIPOC, LEAN, Sustainable Community 
 
บทน า 
           ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีแผนขับเคลื่อนสอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ Thailand 4.0 
มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่มหำวิทยำลัย 4.0 เพ่ือตอบสนองนโยบำยของประเทศ 
มหำวิทยำลัยจะต้องผลักดันและพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงบุคลำกรที่ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสังคม สร้ำงองค์ควำมรู้และน ำไปสู่กำรปฏิบัติและช่วยให้เกิดกำรพัฒนำประเทศได้ ไม่ว่ำจะด้ำน
ของกำรให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย และกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือให้มหำวิทยำลัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งในด้ำนของเทคโนโลยีที่จะต้องมี                              
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้เกิดกำรพัฒนำได้มำกยิ่งขึ้น กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ จะต้องน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ลดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน และต้องท ำให้
เกิดควำมสะดวก และควำมพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน เช่น ผู้ปกครอง นักศึกษำ รวมถึง
บุคลำกร 



 
 

 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผน 
Thailand 4.0 ส ำนักหอสมุดสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำเป็นห้องสมุด 4.0 สอดคล้อง
ตำมแผนมหำวิทยำลัย และเดินตำมแนวทำงแผน Thailand 4.0 เพ่ือพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน 
คุณลักษณะที่ส ำคัญ 4 ด้ำน ของห้องสมุด 4.0 คือ 
 1.  ด้ำนบริกำร มีห้องสมุดเพียงพอสำมำรถบริกำรรองรับควำมต้องกำร พฤติกรรมและ 
วิถีชีวิตผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ได้ทุกประเภท เอ้ือให้เข้ำถึงควำมรู้ที่เปิดกว้ำงทั้งภำยในและภำยนอก 
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เน้นบริกำรอัตโนมัติ และผ่ำนระบบ
ออนไลน์มำกขึ้น 
 2.  ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นห้องสมุดที่ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ มีผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำง ๆ สนับสนุนวิชำกำรและวิจัย 
 3.  ด้ำนควำมรู้ เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่รวบรวม สะสม ต่อยอด ผลิต ประยุกต์ กระจำย  
และเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ที่มำกมำยและหลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สำมำรถสร้ำงจุดเด่น
ที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
 4.  ด้ำนปัญญำ สร้ำงสภำพแวดล้อม กิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมควำมรู้และ 
ภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร สำมำรถชี้น ำเชิงปัญญำได้ เพ่ือก่อเกิดภูมิปัญญำและ
นวัตกรรมใหม่ 
 นอกจำกนี้บรรณำรักษ์ 4.0 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในห้องสมุด ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำตัวเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบรรณำรักษ์ คือ กำรเอำใจใส่และสนใจ
ค ำถำมของผู้มำใช้บริกำร ต้องรู้จักศำสตร์ต่ำง ๆ รอบตัวให้มำกท่ีสุด รวมถึงเข้ำใจเรื่องลิขสิทธิ์                    
ที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดโดยตรง เช่น กำรเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ บรรณำรักษ์ต้องรู้จักประยุกต์ 
กำรท ำงำน รับฟังควำมคิดเห็นของบรรณำรักษ์ด้วยกัน เพื่อให้เพ่ือนร่วมงำนหรือผู้ใช้บริกำรรู้สึก
สนุกสนำนไปกับงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีร่วมกัน และ
สำมำรถจัดกำรระเบียบชีวิตของตัวเองได้ ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญเช่นกัน กำรปรับตัวให้เข้ำกับ
เทคโนโลยี และต้องพร้อมให้บริกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศต่ำง ๆ แก่ผู้มำใช้บริกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่ตรงตำมควำมต้องกำร ซึ่งเป็นหัวใจของกำรให้บริกำรที่ส ำคัญ ทักษะทำงวิชำชีพบรรณำรักษ์  
และทักษะบริกำรที่เกี่ยวข้อง คือ มีควำม สำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และควำมสำมำรถ
เฉพำะบุคคล เพื่อส่งเสริมให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บรรณำรักษต์้องมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
ค ำปรึกษำ และแนะน ำผู้ใช้บริกำรได้ ทักษะด้ำนภำษำ กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมีบทบำทส ำคัญต่อ 
กำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ บรรณำรักษ์ที่ดีต้องมี Customer service คือ รักงำนด้ำนบริกำร  
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ำใจหลักกำรของงำนบริกำร สำมำรถรับผิดชอบงำนได้ด้วย
ตนเอง มีควำมอดทน และควบคุมอำรมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกำลเทศะ มีปฏิภำณไหวพริบ สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ รับมือกับค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม และหำวิธีกำรใด
ที่จะท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สิ่งง่ำย ๆ ที่จะเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด คือ ต้องลองท ำตัวเป็นผู้ใช้บริกำร และสังเกตพฤติกรรมกำรให้บริกำร หรือสอบถำม
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยกำรเข้ำไปนั่งพูดคุย หรือใช้แบบสอบถำม และเก็บรวบรวมค ำถำม



 
 

ของผู้ใช้บริกำรอยู่เสมอ วิธีสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร  คือ กำรพูดให้น้อย ฟังให้มำก อธิบำยพอประมำณ 
อย่ำพูดสอดแทรกกลำงคัน อย่ำเอำแต่โต้แย้ง ไม่ต้องแย่งกันแสดงควำมคิดเห็น แต่ช่วยกันอธิบำย  
เมื่อเข้ำใจเป้ำหมำยและสภำพของผู้ใช้บริกำรแล้ว ควรจะทบทวนอีกรอบ จับจุดหนัก จ ำไว้ให้มั่น  
จะได้ไม่ลืมขณะโต้แย้ง อธิบำยในประเด็น อย่ำคัดค้ำนควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรอย่ำงซึ่งหน้ำ 
ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพ่ือก้ำวสู่ ThaiLand 4.0 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ เล็งเห็นควำมส ำคัญและควำมเชื่อมโยง มีแนวคิดท่ีจะน ำองค์ควำมรู้กระจำยสู่ชุมชน                         
อย่ำงเป็นระบบ จึงมีกำรน ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
หลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยภูมิภำคมำใช้ในกำรด ำเนินงำนบริกำร
แก่ชุมชนภำยใต้โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณอย่ำงมีมำตรฐำน            
และมีกำรน ำระบบ Lean มำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดใน                        
กำรบริหำรจัดกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน 
           2.  เพ่ือกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบร่วม  
 1.  ห้องสมุดประชำชน อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 2.  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
 โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง                           
ปีกำรศึกษำ 2559 จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร                                         
ปีกำรศึกษำ 2560 ได้น ำระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC 
Model เพียงอย่ำงเดียว ดังตำรำงที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC Model 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC Model และ Lean 
1.  ก ำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
2.  ก ำหนดทรัพยำกรที่จะต้องใช้ในกำรจัด
กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 
 
 

1.  ก ำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
2.  จัดประชุมร่วมระดมควำมคิดผู้ปฏิบัติงำน 
โดยใช้ระบบลีน วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
กระบวนกำรทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 
ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2-9 เช่น ทรัพยำกรที่จะต้องใช้ 



 
 

ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC model 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC model และ Lean 
3.  ออกแบบโครงกำร 
4.  ขออนุมัติโครงกำร 
5.  ประชุมคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ 
6.  จัดท ำเอกสำรสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
7.  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
8.  จัดเตรียมสถำนที่ 
9.  จัดกิจกรรมตำมที่ออกแบบ 
10.  ประเมินผลโครงกำร 
11.  สรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
 

ใช้ในกำรจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
เพ่ือลดทรัพยำกรกำรจัดกิจกรรม วำง
ผู้รับผิดชอบให้เหมำะสมกับกิจกรรม ปรับปรุง
ขั้นตอนออกแบบโครงกำรให้เหมำะสม  
ลดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร เปลี่ยนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์ และเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรมเน้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยัด
งบประมำณโครงกำร จัดเตรียมสถำนที่จัด
กิจกรรม มอบหมำยให้ทำงโรงเรียนเป้ำหมำย
เป็นผู้ด ำเนินงำน ลดเวลำจัดสถำนที่ของ
โครงกำร 
3.  ประเมินผลโครงกำร ใช้ระบบ E-Form 
4.  สรุปผลและจัดท ำรำยงำน จัดท ำและส่ง
รำยงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 
 กำรจัดโครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ  
2560 ซึ่งมีกำรน ำระบบลีนมำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model  
เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งกำรจัดโครงกำรปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนสูงสุด 4) ลดงบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรบริกำร รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงที ่2  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 
และปีการศึกษา 

2560 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน) 

200 206 150 331 เพ่ิมข้ึน 125 คน 
(รอ้ยละ 61 ) 

จ ำนวนโรงเรียน 
เข้ำร่วมโครงกำร 
(โรงเรียน) 

2 2 2 3 เพ่ิมข้ึน 1 
โรงเรียน 

(ร้อยละ 50) 
บรรลุตำมแผน 
กำรด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

80 100 80 100 สูงสุด 
(ร้อยละ 0) 

งบประมำณ (บำท) 70,000 70,000 50,000 50,000 ลดงบประมำณ 
20,000 บำท 
(ร้อยละ 29) 

ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

80 96 80 97 เพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 1) 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรบริกำร (ร้อยละ) 

80 94 80 100 เพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 6) 

 
สรุปผล  อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 
1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 206 คน และ 331 คนตำมล ำดับ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 โรงเรียนและ 3 โรงเรียน
ตำมล ำดับ โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรร้อยละ 100 ทั้งสองปีกำรศึกษำ 4)  งบประมำณ โครงกำร
ด ำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จ ำนวน 70,000 บำทและ 50,000 บำทตำมล ำดับ งบประมำณใน 



 
 

กำรด ำเนินงำนลดลง 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 96 และร้อยละ 97 ตำมล ำดับ ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 6) ระดบัควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำร ร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมล ำดับ ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 
 
ตำรำงที่ 3  เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 

เปรียบเทียบ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เปรียบเทียบ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  206 คน 331 คน เพ่ิมข้ึน 125 คน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 61 

จ ำนวนโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร 

2 โรงเรียน 3 โรงเรียน เพ่ิมข้ึน 1 
โรงเรียน 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50 

บรรลุตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สูงสุดเท่ำกัน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 0 

งบประมำณ 70,000 บำท 50,000 บำท ลดงบประมำณ 
20,000 บำท 

ลดลง 
ร้อยละ 29 

ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
บริกำร 

ร้อยละ 94 ร้อยละ 100 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 6 

 
 อภิปรายผล 
 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 
2560  พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำร
บรรลุตำมแผนกำรด ำเนินงำนสูงสุดเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 100 4) งบประมำณ โครงกำรด ำเนินงำน
กำรใช้จ่ำยตำมจริงลดน้อยลง จ ำนวน 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 



 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  น ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรมำปรับปรุง เพ่ือจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทุกปี 
 2.  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดโครงกำรจำกผู้รับบริกำร 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
 1.  ห้องสมุดน ำ SIPOC Model ใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรหรือด ำเนินงำนโครงกำร 
 2.  ห้องสมุดสำมำรถน ำ Lean ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในงำนบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน และงำนห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยมีกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 
 
รายการอ้างอิง 
คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด. (2560). มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
            กระบวนการหลักและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด 
           สถาบันอุดมศึกษา. เชียงใหม่: ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค. 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ออกให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  โดยให้บริกำร    
กับห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดของวัด และห้องสมุดของทัณฑสถำนหญิง ประกอบไปด้วย       
กำรให้ค ำปรึกษำในกำรจัดห้องสมุด กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำไปใช้ในกำรจัดเก็บและสืบค้นภำยใน   
ห้องสมุดรวมไปถึงกำรน ำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพ่ือต่อยอดให้หน่วยงำนจัดกิจกรรมต่อไป 
จำกควำมหลำกหลำยทำงด้ำนหน่วยงำนที่ออกให้บริกำรอีกท้ังบุคลำกรและงบประมำณที่มีอยู่                
อย่ำงจ ำกัด ท ำให้ส ำนักหอสมุดต้องศึกษำข้อมูลแต่ละพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมให้เข้ำกับหน่วยงำน                 
โดยหลังจำกออกไปจัดกิจกรรมให้แล้วจะมีกำรออกไปติดตำมผล ซึ่งจำกปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ มีควำมก้ำวหน้ำในแต่ละหน่วย บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรจัดห้องสมุด              
มีกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ประโยชน์ที่ได้รับ               
ไม่เพียงแต่หน่วยงำนที่ออกไปจัดกิจกรรมเท่ำนั้น บุคลำกรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร    
ก็ยังได้รับกำรฝึกทักษะประสบกำรณ์วิชำชีพอีกด้วย 
  
ค าส าคัญ: 
 บริกำรวิชำกำร, ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดทัณฑสถำนหญิง, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
Abstract 
 Naresuan University Library provides services to schools, temples, and 
woman correctional Institution libraries. Naresuan University Library has consulted 
with the school library. The services included training in book classification and 
implementing an automated library system as well as introducing activities to 
promote reading.   
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Due to variation of the libraries and limitation of staff and budget, Naresuan 
University Library had to analyze each library in detail in order to suitably provide 
services to the libraries.  Follow-up was performed after each activity since 2014.  
The results show that there are progresses in all enrolled libraries. Staff are capable 
of library management and importing data into the library system. Reading promoting 
activities are continuously organized. The services of the Naresuan University Library 
are beneficial not only to trainee libraries, but also to our staff in improving their 
professional skills.  
 
Keywords:   
 Academic Services, School Library, Woman Correctional Institution Library, 
Automated Library System 
 
บทน า  
 ส ำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ ที่มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรแก่นิสิต 
อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย แต่ด้วยภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยที่ส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร  จึงมีพันธกิจในกำรให้บริกำรแก่ชุมชนภำยนอก
สถำบันกำรศึกษำ อันได้แก่ โรงเรียน วัด และหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งจำกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรของ
ห้องสมุด พบว่ำ นักเรียน นักศึกษำจำกสถำบันอ่ืนใกล้เคียง รวมทั้งประชำชนทั่วไป นิยมมำใช้บริกำร
ในช่วงวันหยุด ด้วยควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และบุคลำกรวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ตั้งแต่กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศทำงเทคนิคก่อนออกให้บริกำร 
กำรจัดระบบห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มำตรฐำน ภำยใต้มำตรฐำนด้ำนสำรสนเทศ              
ที่เป็นสำกล จึงมีหน่วยงำนจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ โรงเรียน 
ขยำยโอกำส และหน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ ขอควำมอนุเครำะห์ขอควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดกำร
ห้องสมุด กำรให้ควำมรู้เรื่องห้องสมุด และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องมำกข้ึนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ 
ส ำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มด ำเนินโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติงำน
ประจ ำปีมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นโอกำสอันดีที่จะได้สนับสนุนให้
บุคลำกรได้มีโอกำสและพัฒนำประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพของตนเองอีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำพบว่ำ แหล่งรับบริกำรส่วนใหญ่ขำดกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนไม่มีกำรสำนต่อและส่งต่องำน ท ำให้ปัญหำไม่ได้รับกำรแก้ไข ดังนั้น 
ส ำนักหอสมุดจึงได้เพ่ิมข้ันตอนของกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย 
 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเกี่ยวกับกำรควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนและบริกำร
ห้องสมุดแก่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนและชุมชน 



 

 2.  เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีโอกำสเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ
ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
 
การด าเนินงาน 

 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร 
  

เริ่มต้น 

รับเรื่องจำกหน่วยงำน 

ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

ตรงตำมเกณฑ์ 

ประชุมวำงแผน
ทีมงำน 

จัดกิจกรรม 

ประเมินผล 

ติดตำมผล 

จบกำรท ำงำน 

ไม่ตรงตำมเกณฑ์ 

พร้อม 

ไม่พร้อม 

เตรียมพร้อมให้ตรง
เกณฑ์ 

ประสำนงำนและ 

ส ำรวจพื้นที ่



 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงาน 
 1.  มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบห้องสมุดที่มีควำมกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำร 
 2.  ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กรณีที่ต้องกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) 
  2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
  2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับปฏิบัติงำนและให้บริกำร 
  2.3  ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  2.4  เครื่องพิมพ์ 
  2.5  เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด 
 3.  ผู้บริหำรโรงเรียนให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมในกำรพัฒนำห้องสมุด 
 การด าเนินกิจกรรม 
 1.  กำรอบรมให้ควำมรู้ 
  1.1  อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   
  1.2  อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิเครำะห์เลขหมู่หนังสือและมำตรฐำนกำรลงรำยกำร
หนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  1.3  อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเตรียมข้อมูล กำรจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และ        
กำรให้บริกำรยืม-คืน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  1.4  อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสืบค้นข้อมูลในระบบ OPAC ของห้องสมุดอัตโนมัติ 
  1.5  บรรยำยเรื่องกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศและคัดเลือกเข้ำห้องสมุด 
  1.6  บรรยำยเรื่องกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์/ กำรจัดบอร์ด 
  1.7  บรรยำยให้ควำมรู้กับคุณครูและนักเรียนที่ช่วยงำนทำงด้ำนห้องสมุด  
  1.8  กิจกรรม Green library/  สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ (Reuse) 
 

 
 
ภำพที่ 2  กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติและกำรลงรำยกำร 
 



 

 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

 
 
ภำพที่ 3  กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรซ่อมบ ำรุง 
  
 3.  จัดห้องสมุด 
 

 
 
ภำพที่ 3  กำรจัดห้องสมุดในห้องสมุดวัด 
 



 

 ผลการด าเนินงาน 
 กำรด ำเนินงำนช่วงแรกเริ่มจำกกำรทีห่น่วยงำนต่ำง ๆ ร้องขอให้ช่วยจัดห้องสมุด                               
ในลักษณะที่ส ำนักหอสมุดเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรให้ทั้งหมด ทั้งกำรลงข้อมูลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ งำนเทคนิคตัวเล่ม และกำรน ำหนังสือขึ้นชั้น เมื่อไปติดตำมผล
ปรำกฏว่ำ ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะหน่วยงำนไม่ได้มีกำรสำนต่อกิจกรรม จึงได้น ำปัญหำ 
มำวิเครำะห์ว่ำจะท ำอย่ำงไรให้ยั่งยืนเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นที่มำ
ของกำรด ำเนินกำรจัดอบรม เพ่ือดึงศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ร้องขอ และในส่วนของ
ส ำนักหอสมุด หน่วยงำนได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในทุกฝ่ำยงำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก ่
บรรณำรักษ์ นักเอกสำรสนเทศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์                            
นักประชำสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด พนักงำนขับรถ นิสิตฝึกงำน และเพ่ือให้ทุกคนสำมำรถ
ถ่ำยทอดและให้ควำมรู้ได้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดให้มีกำรอบรมให้กับบุคลำกรส ำนักหอสมุด  
เพ่ือเป็นกำรทบทวนและท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันก่อนออกไปปฏิบัติงำนจริง จำกผลกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2557-2561 ส ำนักหอสมุดออกให้บริกำรจ ำนวน 8 สถำนที่ ประกอบด้วย โรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง จ ำนวน 2 แห่ง โรงเรียนขยำยโอกำส 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถม
ศึกษำ 1 แห่ง ห้องสมุดวัด 2 แห่ง และทัณฑสถำนหญิง 1 แห่ง ได้มีกำรส ำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรมและ
ติดตำมผล รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง มีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLib  
ไปติดตั้งและอบรมกำรใช้งำนทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงเรียน 3 แห่ง และ ห้องสมุดวัด 2 แห่ง  
 ความแตกต่างในการด าเนินงานแต่ละหน่วยงาน 
 1.  วัด โรงเรียนหลวงพ่อเพชร จ.พิจิตร เป็นสถำนที่เริ่มออกให้บริกำรวิชำกำรเป็นแห่งแรก 
และอยู่ต่ำงจังหวัด เนื่องจำกทำงวัดได้อำคำรหลังใหม่ กำรจัดห้องสมุดในโรงเรียนวัดจึงต้องเริ่มตั้งแต่
กำรวำงผังสถำนที่ในห้อง งำนเทคนิคกำรเตรียมตัวเล่ม และกำรลงทะเบียนหนังสือ  ซึ่งปัญหำที่พบคือ 
บุคลำกรที่ท ำงำนในห้องสมุด มีเพียง 1 คน เท่ำนั้น และยังมีภำรกิจอ่ืน ๆ ท ำให้ไม่สำมำรถท ำได้
ต่อเนื่อง กำรด ำเนินกำรจึงเน้นไปท่ีกำรช่วยจัดระบบและลงรำยกำร ซึ่งท ำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น 
เนื่องจำกมเีวลำจ ำกัด จึงเป็นที่มำของกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร หลังจำกนั้น           
ก็ได้รับขอควำมอนุเครำะห์ให้ช่วยจัดห้องสมุดในวัดอีกครั้ง จึงได้ก ำหนดว่ำต้องมีบุคลำกรมำกกว่ำ       
1 คนที่จะมำช่วยในกำรด ำเนินงำนห้องสมุด วัดจึงได้รับจิตอำสำมำช่วยเรียนรู้กำรลงรำยกำรในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ท ำให้ห้องสมุดมีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งข้ึน 
 2.  โรงเรียน จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น มีโรงเรียนที่ร้องขอจ ำนวน 3 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหินประกำย จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยำยโอกำส และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเนินมะปรำงวิทยศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปัญหำที่พบส่วนใหญ่คือ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ห้องสมุดแตเ่ป็นครูจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยซ่ึงได้รับมอบหมำยให้ดูแลห้องสมุด ซึ่งโดยปกติ
จะมีภำรกิจหลักในกำรเรียนกำรสอน แต่ได้รับกำรผลักดันจำกผู้บริหำรให้ขับเคลื่อนห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต ส ำนักหอสมุดจึงได้ออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมถึงครู 
อำจำรย์ ที่อยู่ในโรงเรียนคนอ่ืน ๆ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนห้องสมุด เพ่ือให้มีกำรหมุนเวียน               
งำนกัน จึงขอทุกคนให้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด 



 

นอกจำกนั้น ทำงโรงเรียนอยำกให้มีกำรอบรมยุวบรรณำรักษ์ให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด ทั้งกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  งำนเทคนิคตัวเล่ม  งำนบริกำรห้องสมุดและ                    
กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBECLib) หลังจำก
ทำงส ำนักหอสมุดได้ไปอบรมให้แล้วนั้น ทำงโรงเรียนก็มีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ                                     
มีกำรลงทะเบียนเพ่ิมข้ึน มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และนักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุดและร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดมำกข้ึน 
 3.  ทัณฑสถำนหญิง จ.พิษณุโลก ได้ขอควำมอนุเครำะห์มำยังส ำนักหอสมุดให้ช่วยอบรม
ผู้ต้องขังหญิง เพ่ือเตรียมช่วยงำนในห้องสมุด ในแนวทำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนเทคนิคห้องสมุด  
กำรจัดหมวดหมู่ห้องสมุด กำรให้บริกำรในห้องสมุด กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรซ่อม
บ ำรุงรักษำหนังสือ เมื่อผู้ต้องขังได้รับควำมรู้แล้วสำมำรถหมุนเวียนกันมำปฏิบัติงำนได้ ท ำให้กำรลง
รำยกำร กำรจัดหมวดหมู่เป็นอย่ำงรวดเร็วและก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ต้องขังได้รับกำรคัดเลือก                         
ให้มำเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมนั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นดี ที่มีควำมมุ่งอยำกเรียนรู้ ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกระตือรือร้น 
สนใจในกำรอบรม  
 กำรติดตำมผล 
 ส ำนักหอสมุดให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนหลังจำกกำรไปจัดกิจกรรม จึงได้มี                      
กำรติดตำมผลในทุกสถำนที่ที่ได้ไปจัดกิจกรรม หลังจำกมีกำรปรับเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร
วิชำกำร พบว่ำ กำรด ำเนินงำนของห้องสมุดมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ                       
ดังจะเห็นได้จำก สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงสถิติกำรลงรำยกำรในระบบ และกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน อีกทั้งกำรไปติดตำมผลยังท ำให้หน่วยรับบริกำรรู้สึกว่ำได้รับดูแล และมี                     
ที่ปรึกษำเมื่อพบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยช์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ  
 1.  หน่วยรับบริกำรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรได้รับควำมรู้ในกำรเข้ำร่วมอบรม  
 2.  ครูและผู้บริหำรโรงเรียน หรือหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมพึงพอใจ และต้องกำรให้จัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.  ผู้เข้ำร่วมอบรม มีควำมสนุกสนำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 4.  บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง 
 5.  เกิดควำมร่วมมือในกลุ่มห้องสมุดที่เข้ำร่วม สำมำรถต่อยอดไปสู่ควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดระดับโรงเรียนในกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกัน 
 6.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละแห่ง ได้รับควำมรู้และทักษะกำรจัดห้องสมุดและ
ควำมรู้เรื่องที่เก่ียวข้อง 
 
 



 

ตำรำงที่ 1  สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 
              2558-2561 
 

รายการประเมิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ 

1.  รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของ
ส ำนักหอสมุด 

4.74 4.70 4.85 4.61 4.72 ดีมาก 

2.  เอกสำรประกอบ/ วัสดุอุปกรณ ์
มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

4.62 4.65 4.85 4.83 4.74 ดีมาก 

3.  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร 

4.89 4.62 4.88 4.75 4.78 ดีมาก 

4. ระยะเวลำในกำรจดักิจกรรม/ 
โครงกำร 

4.12 4.11 4.69 4.25 4.29 ดี 

5.  ควำมต้องกำรให้จัดกิจกรรม/
โครงกำรในลักษณะนี้อีก 

4.80 4.45 4.77 4.79 4.70 ดีมาก 

6.  ประโยชน์ท่ีไดร้ับในกำรจดั
กิจกรรม/ โครงกำร 

4.86 4.78 4.81 4.77 4.80 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.67 4.55 4.81 4.67 4.68 ดีมาก 

 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 2558- 
2561 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมในภำพรวม แยกตำมรำยข้อ ผู้ร่วมกิจกรรม            
มีควำมพึงพอใจในด้ำนประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำคือ 
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.78  
 ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 อยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 
 
ตำรำงที่ 2  สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
              ในปีงบประมำณ 2558-2561 
 

รายการประเมิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ 

1.  รูปแบบกำรติดตำมของ
ส ำนักหอสมุด 

4.53 5.00 5.00 5.00 4.88 มากที่สุด 

2.  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำร 

4.57 5.00 5.00 5.00 4.89 มากที่สุด 

 
 



 

ตำรำงที่ 2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ 

3.  ระยะเวลำในกำรตดิตำม 4.37 4.67 5.00 5.00 4.76 มากที่สุด 

4.  ควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็น
ประจ ำทุกป ี

4.73 4.83 5.00 5.00 4.89 มากที่สุด 

5.  ประโยชน์ท่ีไดร้ับในกำรกำร
ติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 

4.73 5.00 5.00 5.00 4.93 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.59 4.90 5.00 5.00 4.87 มากที่สุด 

 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่งคม ในปีงบประมำณ 
2558-2561 แยกตำมรำยข้อ ผู้ประเมินหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกท่ีสุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด รองลงมำคือ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร     
และควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็นประจ ำทุกปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.89 อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรติดตำม มีค่ำเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.87 อยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรในครั้งต่อไป หน่วยงำนที่เคยได้รับกำรจัดอบรม                 
หำกต้องกำรให้ช่วยอบรมเพ่ิมเติม จะต้องมีหน่วยงำนในเครือข่ำยมำเข้ำร่วมเพ่ือให้เกิดกำรขยำย
เครือข่ำย และเกิดควำมร่วมมือในกำรร่วมกันแก้ปัญหำและเป็นที่ปรึกษำเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน        
ในชุมชนต่อไป 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 จำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยนเรศวร ตั้งแต่เริ่มด ำเนินงำนจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมโครงกำร
ได้รับควำมรู้ ประโยชน์ ในกำรปฏิบัติงำนในห้องสมุด จำกห้องสมุดท่ีมีสภำพไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ และ
บุคลำกร เมื่อเริ่มเข้ำร่วมโครงกำรกับส ำนักหอสมุด ท ำให้ห้องสมุดบำงแห่ง มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
จนได้รับรำงวัลดีเด่น และยังมีส่วนช่วยให้เกิดควำมร่วมมือกันเกิดเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชน
ของตนเองหรือโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่ อีกท้ังบุคลำกรของส ำนักหอสมุด ได้พัฒนำตัวเองใน         
ด้ำนควำมรู้ที่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
           กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด 
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ข้อเสนอแนะของนักศึกษำทุกคณะและทุกวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัยนครพนม เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่ก ำลังศึกษำและคณะวิทยำลัยที่
ก ำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน และเพ่ือศึกษำข้อเสนอแนะ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำรของทำโร่ 
ยำมำเน่ เพื่อค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้ จ ำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652 คน โดยวิธีกำร
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 
จ ำนวน 4 ด้ำน สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบ
สมมติฐำน t-test และค่ำ F–test (One-way ANOVA)  โดยก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ.05 และ
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยรำยคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ผลกำรวิจัยกำรด ำเนินงำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศใน
ห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน
เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ กำรเปรียบเทียบ 
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 
จ ำแนกตำมเพศ โดยรวมและรำยด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยที่ได้คือ 
อยำกให้ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี รวมไปถึงกำรน ำเสนอข้อมูลแบบออนไลน์ 



อยำกให้เพ่ิมเนื้อหำในกำรอบรมคือ กำรจัดท ำบรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปและอยำกให้มีอำหำรว่ำง
ระหว่ำงอบรมด้วย 
 
ค าส าคัญ:  
 กำรเรียนรู้สำรสนเทศ  
 
Abstract 

 The purposes of this study were to study Nakhon Phanom University students’ 
opinion about information literacy service in the library and online databases training 
service, to compare students’ opinion about this service which classified by different sex, 
faculties and classes, to and to study the suggestion. The sample groups were selected 
248 cases by simple random sampling. Data was collected by questionnaire to compare 
4 aspects. Data was analyzed using mean, standard deviation, t-test and F-test with the 
statistical significance level at .05 and compared mean with Sheffe.   
 The results of the research were as follows:  

 The overall of the level of the results of the study Nakhon Phanom University 
students’ opinion about information services in the library and using online databases 
were rated at mostly level. As considered by aspects from most and low average; 
information from the service, facilities, service process and lecturer. The comparison of 
the students’ opinions about the service which classified by different sex, faculties and 
classes were not different. The recommendations of the research was to offer this 
service continuously and refreshment while the training is taking. The service should add 
more course such as managing reference, analyzing statistical data by software and 
these formatting.  

 
Keywords:  
 Learning Information 
 
บทน า 
 ส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยนครพนม ในฐำนะเป็นห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย ส่งเสริม      
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริกำรทำงวิชำกำร อันเป็นกำรส่งเสริมและ



สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรและท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรจัดบริกำรห้องสมุด ได้พยำยำมพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบงำนบริกำร
ประเภทต่ำง ๆ ตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรเป็นองค์กรหนึ่ง     
ที่มีคุณภำพในงำนด้ำนกำรบริกำร ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรท ำวิจัยกำรประเมินคุณภำพงำนบริกำรคือ   
มีกำรศึกษำประสิทธิภำพงำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและน ำผลที่ได้มำปรับปรุงงำนบริกำรได้ใน  
ระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศได้มีกำรประเมินระดับกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำร
ห้องสมุด กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมอบรมทุกคณะและวิทยำลัย เพ่ือที่จะ  
น ำข้อมูลที่ได้มำวำงแผนกลยุทธ์กำรบริกำรของงำนห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ  
จงึได้มีกำรท ำศึกษำวิจัยเรื่อง กำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม 
ด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม   

 ผู้ศึกษำวิจัยในฐำนะเป็นบรรณำรักษ์ รับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ จึงมี     
ควำมสนใจที่จะพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศเชิงรุก จึงได้มีกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมโครงกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ เพ่ือน ำข้อมูล     
ที่ได้จำกกำรวิจัยมำท ำแผนในกำรให้ควำมรู้และอบรมแก่นักศึกษำ บุคลำกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเสริม
พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำร และห้องสมุดสำขำให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริกำรให้มำกท่ีสุดรวมทั้งกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนและดีกว่ำเดิม 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 
จ ำแนกตำมเพศ และคณะ/ วิทยำลัยที่ก ำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน 

 3.  เพ่ือศึกษำข้อเสนอแนะของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและ      
กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 1.  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้  เป็นนักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัยที่เข้ำมำใช้บริกำร
ห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จ ำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652 
คน จำกกำรค ำนวณจำกสูตรของทำโร่ยำมำเน่  n   =  

21 Ne

N


 

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรประเมินกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่เข้ำร่วม
อบรม ดังนี้  



      ตอนที่ 1  เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม        
มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด  

      ตอนที่ 2  เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  จ ำนวน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม ด้ำนวิทยำกรผู้ให้
ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม   

      ตอนที่ 3  เป็นค ำถำมปลำยเปิดให้ผู้รับบริกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม
ทุกคณะ/ วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดสุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 248 ชุด  

 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม น ำมำท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

4.1  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป  ได้แก่  กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ 
(Percentage) 

4.2  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และ   
กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  ได้แก่  ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard  
Deviation) 

4.3  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด 
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  สถิติที่ใช้ได้แก่  F-test และ F-test ก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ.05 

4.4  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ 
ใช้กำรบรรยำยข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 1.  ผลจำกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 248 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 196 คน (ร้อยละ 79.00) และเพศชำย จ ำนวน 52 คน (ร้อยละ 21.00) 
ส่วนใหญ่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 48.39) รองลงมำคือ ชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 27.02) ชั้นปี 3 (ร้อยละ 
19.35) และชั้นปี 4 (ร้อยละ 5.24) และส่วนใหญ่ก ำลังศึกษำอยู่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์    
(ร้อยละ 17.74) คณะครุศำสตร์ (ร้อยละ 12.90) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ร้อยละ 14.92) วิทยำลัย
กำรบินนำนำชำติ (ร้อยละ 10.89) คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 10.08)  
คณะเกษตรและเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.46) คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ร้อยละ 8.06) และวิทยำลัยพยำบำล 
(ร้อยละ 7.67) ตำมล ำดับ 
 2.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ระดับผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ      
ในห้องสมุด และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน



เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวย     
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ตำมล ำดับ 

 3.  ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ      
ในห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน  

 4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมคิดเห็นในกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ อยำกให้ 
ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี อยำกให้เพิ่มเนื้อหำในกำรอบรมมำกขึ้นคือ กำรจัดท ำ
บรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัย
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป และอยำกให้มีอำหำรว่ำงระหว่ำงอบรม 

  จำกกำรวิจัย กำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลดังนี้ 

   อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กำรศึกษำกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  โดยรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรศึกษำกำรเข้ำร่วม
อบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก        
จำกข้อมูลที่ได้นักศึกษำทุกคณะ/ วิทยำลัย ได้ให้ควำมส ำคัญตำมล ำดับคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม 
รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ 
ตำมล ำดับ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำเนื่องจำกนักศึกษำได้เห็นควำมส ำคัญของกำรอบรมให้ควำมรู้กำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดห้องสมุดและกำรใช้ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร และสะท้อนข้อมูลให้ห้องสมุด
ได้เล็งเห็นและให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรอบรมให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรให้ควำมรู้ใน   
กำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักศึกษำได้ทรำบเทคนิค วิธีกำรในกำรสืบค้น    
ตลอดจนทรำบแหล่งสำรสนเทศ ทั้งท่ีส ำนักวิทยบริกำรมีให้บริกำรและที่มีกำรเผยแพร่อยู่อย่ำงแพร่หลำย
บนอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรสืบค้นและใช้ประโยชน์จำก
สำรสนเทศ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส ำนักวิทยบริกำรได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอในลักษณะ
ของกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลต่ำง ๆ แต่เนื่องจำกยังมีนักศึกษำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยบำงส่วนที่ยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมในลักษณะนี้  จึงท ำให้ไม่มีทักษะในกำรสืบค้นในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศท่ีต้องกำรได้ ดังนั้น หำกนักศึกษำแต่ละหน่วยงำนมีผู้ที่มี
ควำมรู้และทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำง ๆ ก็จะเป็นกำรเสริม
ศักยภำพในกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนและกำรวิจัยและกำรพัฒนำงำนของตนเองได้ ดังนั้น  
ส ำนักวิทยบริกำรจึงได้จัดอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ให้กับ
นักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัย 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงท ำให้ผลกำรศึกษำวิจัยกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ อยู่ในระดับมำก 



   กำรวิจัยนี้พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของวีณำ อินทร์แก้ว (2545, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึง 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ห้องสมุดเสมือนของสำนักวิทยบริกำร สภำบันรำชภัฎสวนดุสิต  มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษำวิจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมโดยรวบรวมจำกนักศึกษำ
ภำคปกติของสถำบันรำชภัฎสวนดุสิตที่ข้ึนทะเบียนเป็นจ ำนวน 347 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีผล 
ต่อกำรใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกคือ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรนิเทศ 
ควำมพอเพียงของหัวข้อเรื่องที่ต้องกำรควำมพอเพียงของฐำนข้อมูลที่จัดไว้บริกำร คุณภำพของงำนที่ได้รับ
จำกกำรพิมพ์ กำรจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ไว้บริกำร ควำมเหมำะสมของอุณหภูมิขณะที่ใช้บริกำร 
ควำมกระตือรือร้นของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร กำรจัดคู่มือแนะน ำกำรใช้บริกำร กำรจัดเวลำในกำรใช้
บริกำรในแต่ละครั้ง  

 อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นักศึกษำที่มีเพศ ชั้นปีที่ก ำลังศึกษำ และคณะ/ วิทยำลัย      
ที่ก ำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ไม่แตกต่ำงกัน 

 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ อบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ จ ำแนกตำมเพศ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเนื่องมำจำกนักศึกษำ
ได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  ในหัวข้อ
หรือเรื่องที่เหมือนกันและเท่ำเทียมกัน และระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรมใกล้เคียงกัน จึงท ำให้ผลกำรวิจัย 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์         
ไม่แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

 1.  ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ น ำมำเปรียบเทียบจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดที่ผ่ำนมำ พบว่ำ  
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนกว่ำเดิม (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำร          
ปีกำรศึกษำ 2560) 

  2.  ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ GE ทุกคณะและวิทยำลัย พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้
ฐำนข้อมูลเพ่ิมข้ึน (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560) 

  3.  ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ พบว่ำ มีสถิติจ ำนวนกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560) 

 4.  น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำจัดท ำแผนในกำรพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
เช่น กำรเพ่ิมปริมำณกำรอบรมไปยังกลุ่มปริญญำโทและนักเรียนในระดับอำชีวศึกษำมำกขึ้น และจำก
ข้อเสนอแนะยังพบว่ำ ผู้รับบริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดท ำคู่มืออบรมในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทำงหนึ่ง
ด้วย 
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บทคัดย่อ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้บริการวิชาการแก่ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหน่วยงาน โดยการจัดการ
ห้องสมุด การวางแผนโครงการห้องสมุด จัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด              
ส่งผลให้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดี เพื่อให้
ห้องสมดุสามารถต่อยอดเพ่ิมเติมได้ เริ่มจากการวางแผนโครงการ การจัดห้องสมุด การแยกหนังสือ                         
การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น                     
การเตรียมตัวเล่มก่อนน าขึ้นชั้นวางหนังสือ การน าหนังสือวางบนชั้นวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบ                   
และถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนถ่ายทอดการน าเข้าข้อมูลแก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด 
 
ค าส าคัญ:  
 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ, การบริการวิชาการแก่สังคม, สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 
 
Abstract 
 Information and Library science Major, Faculty of Humanity and Social science, 
Phuket Rajabhat University Customer Relationship Management to the school library.                 
By library management Layout Library Collection and retrieval of library information 
resources. As a result, the school library is a standard library. It is a good foundation.  
The library can be expanded. Start from the project. Library Book separation Importing 



bibliographic information of books into automation library system to facilitate searching. 
Preparation before putting up the bookshelf. The book is placed neatly in the bookshelf, 
and rightly so. And from top to bottom. It also teaches the import of information to 
teachers who maintain the library. 
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บทน า 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                          
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้ความส าคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีปรัชญาว่า “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต, เว็บไซต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ                 
บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 การบริการวิชาการแก่สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) หมายถึง 
กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดใน
สถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 การให้บริการวิชาการ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 
หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม                                   
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน า ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้จัดโครงการเพ่ือน านักศึกษาไปบริการ
วิชาการแก่โรงเรียน และหน่วยงานที่เล็งเห็นความส าคัญของห้องสมุด ต้องการพัฒนาห้องสมุดในทุก ๆ
ด้านให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงบูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎีเรื่องระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ กลยุทธ์การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ             



และค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การประเมินผลระบบการค้นคืนสารสนเทศ 
และระบบการค้นคืนสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับบริบทสถานการณ์จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศและสามารถ
ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการค้นคืนได้ 
 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ของระบบห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การจัดกิจกรรมการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับบริการวิชาการแก่สังคม เริ่มต้นจากทาง
หน่วยงานหรือโรงเรียน ได้เล็งเห็นว่า คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการห้องสมุด 
จึงได้ท าบันทึกมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์มอบแก่ทางสาขาวิชา จากนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาได้จัดการ
ประชุมวางแผน ลงพื้นที่ เพ่ือวางโครงสร้าง และจัดระบบห้องสมุดให้แก่หน่วยงานนั้น เพ่ือการใช้บริการ 
ที่ยั่งยืนและการใช้งาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของห้องสมุด ซึ่งได้ด าเนินการให้แก่หน่วยงาน 3 แห่ง 
 ในปี พ.ศ. 2559 ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏภูเก็ต ได้น านักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 58 ปีการศึกษา 2559 จัดระบบห้องสมุดให้แก่
ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกหนังสือ การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมลงระบบ
ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในขณะนั้น ห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดที่
พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 แต ่Microsoft Office Access ปัจจุบันได้พัฒนา
มาถึงเวอร์ชัน 2016 ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคในการน าเข้าข้อมูล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ                 
ใช้งานได ้มีจ านวนจ ากัด และต้องติดตั้งเพ่ิมเติมลงบนโน๊ตบุ๊คของนักศึกษา อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลต้อง
อ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุดศาลยุติธรรมกลาง ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงท าให้เกิด
ความล้าช้า 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที่ 1  นักศึกษาน าเข้าข้อมูลลงระบบ    
 

 
ภาพที่ 2  นักศึกษาน าหนังสือขึ้นชั้นตามระบบและถ่ายถอดวิธีการน าเข้าข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้น านักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 59 ปีการศึกษา 2560 
จัดระบบห้องสมุด เพ่ือให้บริการวิชาการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ทางสาขาวิชาได้น านักศึกษา บูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ได้จัดระบบ
ห้องสมุดให้แก่โรงเรียน โดยการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ น าเข้าระเบียนบรรณานุกรมลงบนฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC อย่างเป็นระบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน MARC21 และถ่ายทอดวิธีการให้แก่
คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ตลอดจนการเตรียมตัวเล่ม ติดบาร์โค้ด ป้ายเลขเรียกหนังสือ และน าหนังสือ
ขึ้นชั้นวางเพ่ือให้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  นักศึกษาน าเข้าข้อมูลลงระบบ   

 
ภาพที่ 4  นักศึกษาน าเข้าข้อมูลลงระบบและเตรียมตัวเล่มเพ่ือน าขึ้นชั้น 
  
 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนได้น านักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 60  
ปีการศึกษา 2561 จัดระบบและวางโครงสร้างห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์                            
ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และได้บูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
ได้จัดระบบห้องสมุดให้แก่โรงเรียน ซึ่งการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม การรับใช้สังคม 
  
 



โดยการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ลงบนฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC อย่างเป็นระบบที่                   
ถูกต้องตามมาตรฐาน MARC21 และถ่ายทอดวิธีการให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ตลอดจน                      
การเตรียมตัวเล่ม ติดบาร์โค้ด ป้ายเลขเรียกหนังสือ และน าหนังสือขึ้นชั้นวางเพ่ือให้บริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 นักศึกษาน าเข้าข้อมูลลงระบบและแนะน าวิธีการน าเข้าข้อมูลแก่คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพที่ 6  นักศึกษาน าเข้าข้อมูลลงระบบ 
 
ขั ้นตอนและวิธีด าเนินการท ากิจกรรม 
  การบูรณาการรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ กับการบูรณาการ การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ณ ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต, ห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ และห้องสมุดโรงเรียน                  
วัดสุวรรณคีรีวงก์ โดยทั้ง 3 ที่นั้น มีข้ันตอนเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนและอาจารย์ในสาขาวิชาประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดเพ่ือก าหนดขอบเขตการท างาน จากนั้นผู้เขียนได้                 
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจห้องสมุด และน าประเด็นข้อมูลมาประชุมวางแผนในการการจัดการห้องสมุด                                                
โดยเริ่มจากการวางแผนโครงการห้องสมุด การคัดแยกหนังสือให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน และวิเคราะห์



หมวดหมู่หนังสือ โดยส่วนมากห้องสมุดขนาดเล็กถึงห้องสมุดขนาดกลางนิยมใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ 
(Dewey Decimal Classification) เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขเป็นลักษณะแทนเนื้อหาของหนังสือระบบดิวอ้ี 
เรียกย่อ ๆว่า ระบบ D.D.C หรือ D.C ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้แบ่งหนังสือออกเป็น                     
10 หมวดใหญ่ ตั้งแต่ 000-900 โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขและทศนิยมแทนประเภทของหนังสือ ดังนี้ 
000 เบ็ดเตล็ด, 100 ปรัชญา จิตวิทยา, 200 ศาสนา, 300 สังคมศาสตร์ การศึกษาการเมือง, 400 
ภาษาศาสตร์, 500 วิทยาศาสตร์, 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์, 700 ศิลปะ การบันเทิง และนันทนาการ, 
800 วรรณคดี และ900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แต่ละหมวดใหญ่ยังแบ่งเป็น 10 หมวดย่อย หรือ  
10 หมู่ (ปฐมาภรณ์ วงศ์ชนะภัย, 2552) 
 การให้เลขหมู่หนังสือ ต้องวิเคราะห์จากเนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือ และเปิดคู่มือการจัด
หมวดหมู่ DDC เพ่ือให้เลขหมู่ที่เก่ียวข้อง ให้หัวเรื่องจากการเปิดเล่มคู่มือ และให้เลขผู้แต่ง (Cutter)  
จากคู่มือเช่นกัน จากนั้นกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Work Sheet ซึ่งมเีขตข้อมูลตามมาตรฐาน Marc21 
และเป็นเขตข้อมูลหลัก จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC โดยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องจาก 
เว็บ Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL) สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบัน                 
อุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. และตรวจสอบความถูกต้อง 
จากนั้นน าเข้าระบบโดยการ Log in เข้าสู่โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ของโรงเรียน และเลือกสร้าง
รายการบรรณานุกรมใหม่ เพ่ือน าเข้าข้อมูลลงระบบทุกเขตข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูล 
ลงระบบ จากนั้นพิมพ์ป้ายระเบียนหนังสือ เลขเรียกหนังสือ เลขผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และBarcode หนังสือ 
แล้วติดลงบนหนังสือ ให้อยู่เหนือจากริมปกข้างล่าง 1 นิ้ว เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ น าหนังสือขึ้น                         
ชั้นวางหนังสือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ 

 

 
 

ภาพที่ 7  ป้ายระเบียนหนังสือ เลขเรียกหนังสือ เลขผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และBarcode หนังสือ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  แบบฟอร์ม Work Sheet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากกระบวนการท างานทั้งหมดกลั่นออกมาเป็น Infographic การจัดเก็บทรัพยากรของ
ห้องสมุดโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9  Infographic การจัดเก็บทรัพยากรของห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 



สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการที่สาขาวิชาสารสนเทศน านักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ห้องสมุดโรงเรียน ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดท่ีมีมาตรฐาน เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและ              
การค้นคืน เพ่ือให้ห้องสมุดสามารถต่อยอดเพ่ิมเติมได้ โดยเริ่มจากการวางแผนโครงการ การจัดห้องสมุด  
การแยกหนังสือ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บน าเข้าระเบียนข้อมูลบรรณานุกรมของ
หนังสือลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น การเตรียมตัวเล่มก่อนน าขึ้นชั้นวางหนังสือ 
การน าหนังสือวางบนชั้นวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการคือ จากซ้ายไปขวา                   
จากน้อยไปหามาก และจากบนลงล่าง ตลอดจนสอนการน าเข้าข้อมูลแก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด 
 การจัดกิจกรรมการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
แก้ไขด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของระบบห้องสมุด แก้ปัญหาเบื้องต้น               
ได้จากการปฏิบัติงานจริง ช่วยให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ                   
คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และค้นคืนสารสนเทศโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
 จากการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้เขียนมองว่างานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องท าเป็นขั้นตอน                
ต้องมีความละเอียดรอบคอบและเป็นระบบที่ชัดเจน การท างานจากข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
ต้องมีการแบ่งงานเป็นทีมตามลักษณะงาน โดยนักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ ท างานตรงตามเวลา                   
ที่ก าหนด เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมพูนประสบการณ์และความรู้แก่นักศึกษา และเป็นการวางโครงสร้างที่ดี            
ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือที่จะต่อยอดให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานในอนาคต 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ การตั้งใจท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยประกอบด้วย 
สถานที่ห้องสมุดดี บรรยากาศห้องสมุดดี ทรัพยากรห้องสมุดดี ระบบห้องสมุดดี การให้บริการของ
ห้องสมุดดี และผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร มีทักษะการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ มีความสามัคคี และสิ่งส าคัญจะต้องมีความเข้าใจในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ และการบริหารเวลาที่ดี เพราะการจัดการห้องสมุด ต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดการและการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 



 ข้อเสนอแนะต่อการท าโครงการ 
 1.  เพ่ิมระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้มากข้ึน เพ่ือฝึกความเชี่ยวชาญในการท างาน การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา 
 2.  ควรเตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต   
เพ่ือใช้ในการน าเข้าข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยท าการศึกษาผ่าน
โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง ซึ่งมีการจัดกิจกรรม 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และ  
2) การอบรมยุวบรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสังเกต และแบบการสัมภาษณ์  
วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตผู้ปฏิบัติงาน (คุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูประจ าห้องสมุด) จัดพื้นที่
เป็นสัดส่วนให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระวิชา และสร้าง                   
ยุวบรรณารักษ์ ผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนเข้ามาใช้บริการการอ่าน เช่น      
มุมเยาวชน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีจัดในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) ครูใช้ทรัพยากร
สารสนเทศเป็นสื่อการสอน พร้อมทั้งใช้สถานที่ในการท ากิจกรรมของวิชาที่สอน 3) ผู้บริหารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใช้พื้นที่ในการประชุม
กับตัวแทนชุมชน และ4) ผู้ปกครอง เข้ามาให้บริการการอ่าน เช่น มุมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
 
ค าส าคัญ:  
 แหล่งเรียนรู้ชุมชน, ห้องสมุดเพ่ือน้อง, ห้องสมุดโรงเรียน 
  
Abstract 

This study is based on the quantitative research. The research aimed to 
develop the library of Banchalong School, Phuket as a community’s learning center 
through "Library Project for the Youth". The following activities: 1) designing the 
school library environment, and 2) training students to be librarian in the school 



library. The research instruments are the observation record form and the interview. 
Analyze the results by content analysis. 
 The finding indicated that: The school administrators allocated budgets for 
develop schools library and cooperate with Chalong District Administrative 
Organization. Operators (librarian or teachers who took responsibilities of the library) 
designed the school library suitable environment for each groups that categorized by 
ages, created reading promotion activities based on the Basic Education Core 
Curriculum and training students to be a librarian in the school library. The users of 
school library can be divided to 4 groups: 1) Students accessed to reading corner 
service e.g. youth corner and special activities area. 2) Teachers accessed to bring 
students to use library resources as instructional media. 3) Administrators attended 
to search information resources to support theirs administrative and use the library 
space as the meeting section with community committee. And 4) parents accessed 
to periodical services e.g. magazines and newspapers. 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์รวมของประเทศ แต่ในยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2560) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที1่2 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็น “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, หน้า 1) ซ่ึงเชื่อมโยงกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนา ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้กล่าวถึง แหล่งเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม 
การด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในมาตรา 25 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ไว้ดังนี้ “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้                
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ                 
สวนพฤกษศาสตร์อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล 
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”   
 จากมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ซึ่งในบริบทของสังคมไทยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่ง



โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) กล่าวว่า 
“ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของโรงเรียน รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองและ                
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           
จึงเห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2556โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ 
 หมวดที่ 1  มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
 หมวดที่ 2  มาตรฐานด้านครูซึ่งแบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์และ 
ครูผู้สอน 
 หมวดที่ 3  มาตรฐานด้านนักเรียน 

หมวดที่ 4  มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
หมวดที่ 5  มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ 
วิสัยทัศน์ในมาตรฐานห้องสมุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556, 

หน้า 15-17) ไว้ดังนี้ “ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีบรรณารักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วน
และทันสมัย มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก” ดังนั้น จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ห้องสมุดโรงเรียน ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเภทหนึ่งที่รัฐควรส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและ
เผยแพร่ความรู้ อีกท้ังห้องสมุดโรงเรียนยังเป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกประเภท เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจและตามความต้องการเพ่ือให้เกิดประโยชน์          
แก่ตนเอง ในการพัฒนาสติปัญญา พัฒนาจิตใจ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ครอบครัว และสังคมต่อไปในอนาคต ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 13) ให้
ความหมายแหล่งเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีท าให้เกิด           
การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี ้
กาญจนา อาจหาญ (2552, หน้า 12) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง คน สถานที่ สิ่งของที่มี
ความส าคัญและมีความหมาย น าไปสู่การเรียนรู้การสอนหรือการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
เช่นเดียวกับเสาวภา ประพันธ์วงศ์ (2551, หน้า 16) ที่ให้ความหมายแหล่งการเรียนรู้ ไว้ว่า สถานที ่             
ที่มีองค์ประกอบแห่งความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และพัฒนา
อาชีพสามารถน ามาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนอย่างมีระบบ  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง
ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล 
 โรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ภูเก็ตได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นโรงเรียนวิถีไทย สร้างนักเรียนมีคุณธรรม น าความรู้ สู่สากล 
ชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง” (โรงเรียนบ้านฉลอง, 2560) ซึ่งผู้บริหารได้มอบนโยบาย



แก่คุณครูในการจัดกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหดไว้ ทางโรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                                   
ในการพัฒนาและปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉลองให้เป็น “ห้องสมดุชุมชนต าบลฉลอง”                        
แต่ในขณะนั้นครูประจ าห้องสมุดเข้ามารับงานใหม่และอยู่ในขั้นตอนก าลังศึกษางานที่เก่ียวข้องกับ
ห้องสมุด 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ
“ห้องสมุดเพ่ือน้อง” โรงเรียนบ้านฉลอง จ. ภูเก็ต โดยใช้กิจกรรม 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด 
เพ่ือน าข้อมูลและวิธีการ ไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้                 
และ 2) การอบรมยุวบรรณารักษ์ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นยุวบรรณารักษ์ที่มีทักษะ ความเข้าใจ               
ในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในห้องสมุดเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาและบริหารจัดการของสมุด 
โรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 2.  ส ารวจความต้องการก่อนลงพื้นที่ให้บริการ โดยส่งแบบส ารวจให้แก่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จ านวน 49 แห่ง 
 3.  น ารายชื่อโรงเรียนที่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 5 แห่ง เข้าพิจารณา
โดยคณะกรรมการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
 4.  ประสานงานหน่วยงานเพ่ือส ารวจสภาพห้องสมุดเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นน ามา                         
วางแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ห้องสมุดเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  มุมนั่งอ่านหนังสือ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  มุมหนังสืออาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  มุมนั่งเล่น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  นิสิตเข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6  การจัดเตรียมพ้ืนที่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  การอบรมยุวบรรณารักษ์ 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพ่ือน้อง” โรงเรียน
บ้านฉลอง จ. ภูเก็ต โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และ2) การอบรม 
ยุวบรรณารักษ ์ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที ่1 จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด เป็นการเตรียม 
ความพร้อมด้านสถานที่ในการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรม 
ยุวบรรณารักษ์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน
 จากการสัมภาษณ์ในการจัดกิจกรรมข้างต้นเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ห้องสมุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ผู้ปฏิบัติงาน (คุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูประจ าห้องสมุด) จัดพ้ืนที่เป็นสัดส่วนให้เหมาะสม
กับทุกช่วงวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระวิชา และสร้างยุวบรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
 1.  นักเรียน เข้าห้องสมุดเพ่ือมาใช้บริการการอ่าน เช่น มุมเยาวชน และเข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษที่จัดในช่วงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือการ์ตูน นิทาน 
นิยาย และแบบเรียน) มีจ านวนมาก แต่ทรัพยากรส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย ด้านการให้บริการ  
มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้บริการ และบุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และด้าน
สถานที่ ห้องสะอาดเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อ 
การค้นหา ข้อเสนอแนะควรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  
 2.  คร ูเข้าห้องสมุดเพ่ือมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อการสอน พร้อมทั้งใช้สถานที่                   
ในการท ากิจกรรมของวิชาที่สอน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือตามกลุ่มสาระวิชา 
นิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการตรงต่อความต้องการ แต่มีจ านวนน้อย  
ด้านการให้บริการ แต่ระยะเวลาการยืม-คืน ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยครูผู้รับผิดชอบมีภารกิจการสอน
และการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีการให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้บริการ บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี แต่ขาดอุปกรณ์ใน
การสืบค้น และด้านสถานที ่ห้องสะอาด เปน็ระเบียบพร้อมใชง้าน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน
สะดวกต่อการค้นหา ข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดให้ครูที่สนใจด้วย 
 3.  ผู้บริหาร เข้าห้องสมุดเพ่ือมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้พ้ืนที่ในการประชุมกับตัวแทนชุมชน พบว่า ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือบริหารสถานศึกษา ระเบียบกระทรวง และวารสาร) สารสนเทศหรือข้อมูล                    
ที่ได้รับตรงตามความต้องการ แตว่ารสารที่บอกรับยังไม่ตรงกับความต้องการ ด้านการให้บริการ                     
มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร                                 
มีให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการให้บริการ บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี แต่ขาดอุปกรณ์
ในการสืบค้น แตร่ะยะเวลาการยืม-คืน เนื่องด้วยครูผู้รับผิดชอบมีภารกิจการสอน และด้านสถานที่ 
หอ้งสะอาด เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา 



 4.  ผู้ปกครอง เข้าห้องสมุดเพ่ือมาใช้บริการการอ่าน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
(มุมนิตยสาร และหนังสือพิมพ์) มีจ านวนน้อย ด้านการให้บริการ มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
บนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว  ด้านบุคลากร มีการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และ 
ด้านสถานที่ ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน
สะดวกต่อการค้นหา  
 จากการวิจัยเรื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพ่ือน้อง”: โรงเรียน
บ้านฉลอง จ. ภูเก็ต น าไปสู่การพัฒนา “ห้องสมุดชุมชนต าบลฉลอง” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ                
เพ่ิมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
จัดสรรบุคลากรของห้องสมุดให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 1.  เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดชุมชน 
 2.  เป็นแนวทางในการการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์และจ าแนกประเภทค าถามจากการให้บริการตอบค าถาม 
และช่วยการค้นคว้าเพื่อน าไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน 

บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
Analysis and Classification of Questions from Reference Service 

Queries to Develop Reference Service Program 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้จัดให้มีบริกำรตอบค ำถำมและช่วย 
กำรค้นคว้ำเพ่ือแนะน ำกำรให้บริกำรและตอบค ำถำมผู้ใช้บริกำรเก่ียวกับกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ  ที่มีให้บริกำรในห้องสมุด ซึ่งกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำนี้ เป็นบริกำร 
ที่ต้องอำศัยทักษะในกำรให้บริกำรหลำยด้ำน ทั้งในเรื่องกำรวิเครำะห์ค ำถำมเพ่ือหำเครื่องมือใน 
กำรหำค ำตอบให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทักษะกำรวิเครำะห์ค ำค้น และทักษะและประสบกำรณ์ในกำรสนทนำ
กับผู้ใช้บริกำรเพ่ือให้ทรำบควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้ใช้บริกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นย ำในกำรให้บริกำรกำรวิเครำะห์และแยกประเภทค ำถำมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ 
กำรให้บริกำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น จำกกำรรวบรวมค ำถำมที่ได้รับจำกแบบขอรับบริกำรและ 
กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 
ถึง 2561 ทั้งหมด 135 ค ำถำม พบว่ำสำมำรถจ ำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) กำรค้นหำทรัพยำกร 
ในห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้คือ WebOPAC 2) กำรค้นหำงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม เครื่องมือ 
ที่ใช้คือ ฐำนข้อมูล TDC 3) กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้คือ ฐำนข้อมูลออนไลน์ และ 
4) กำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้คือ เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร กำรวิเครำะห์และจัดประเภทค ำถำม
เหล่ำนี้ ท ำให้สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือช่วยเหลือกำรให้บริกำรและช่วยกำรค้นคว้ำ    
ให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว และผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ง่ำยยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  
 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
 
 
 



Abstract  
 One of the main functions of the Office of Academic Resources of Ubon 
Ratchathani University is to provide reference services to introduce services in Library 
and answer user inquiries related to searching for available information resources.  
This function requires several skills and competencies of service provisions, including 
queries analysis skills to identify suitable tools to respond, keyword analysis skills, 
and skills and experience in communicating with users to determine their specific 
needs. The ultimate goal is to provide precise and accurate services in a timely 
manner. Analysis and classification of questions is, therefore, another method to 
accelerate services. Based on 135questions collected from the service requests    
and user satisfaction forms of the 2016 – 2018 fiscal years, user queries can be 
categorized into four main groups: 1) library resources search, using WebOPAC;        
2) research, thesis, articles search, using TDC database; 3) online database search, 
using online database; and, 4) library usage, using library website. The analysis and 
classification of these questions led to the development of programs that enhance  
a prompt and convenient reference service where users can easily access their 
required information resources. 
 
Keyword: 

Reference Service 
 
บทน า 
 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นบริกำรพ้ืนฐำนอีกบริกำรหนึ่งที่ทุกห้องสมุด
ต้องมี เพ่ือช่วยให้กำรใช้งำนห้องสมุดของผู้ใช้บริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยบริกำรดังกล่ำว 
จะช่วยแนะน ำกำรสืบค้นหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริกำร ซึ่งบริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นงำนบริกำรที่ต้องอำศยัควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีกำร 
ต่ำง ๆ มำประกอบกันเพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำตอบของค ำถำมที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร ดังนั้นผู้ให้บริกำร
จะต้องเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอนและวิธีกำรของกำรตอบค ำถำมให้ละเอียด (ก ำจัด กะล ำพลพบุตร, 
2532, หน้ำ 13) กำรให้บริกำรนี้จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมถูกต้องและแม่นย ำ รวมทั้งประสบกำรณ์  
ในวิชำชีพบรรณำรักษ์ที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจและทรำบถึงควำมต้องกำรหรือปัญหำที่แท้จริงของ
ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งควำมรวดเร็วในกำรหำค ำตอบ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรที่
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย ำที่สุด อันจะน ำมำซึ่งควำมพึงพอใจและควำมประทับใจ   
ในกำรรับบริกำร 
 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกค ำถำม-ค ำตอบในกำรให้บริกำรตอบค ำถำมจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น 
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย ำในกำรหำแหล่งข้อมูลเพ่ือน ำมำตอบค ำถำม ซึ่งในงำน
วิเครำะห์นี้จะเป็นกำรวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทประเภทของค ำถำม-ค ำตอบ เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง



เครื่องมือที่ใช้ในกำรตอบค ำถำมเพ่ือน ำไปสร้ำงโปรแกรมช่วยตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ซึ่งจะ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือวิเครำะห์ประเภทค ำถำมและค ำตอบจำกงำนบริกำรตอบค ำถำมและ                   
ช่วยกำรค้นคว้ำ 
 2.  เพ่ือจ ำแนกเครื่องมือตำมประเภทค ำถำมและค ำตอบจำกบริกำรตอบค ำถำมและ    
ช่วยกำรค้นคว้ำ 

 3.  จัดท ำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขอบเขตของกำรจัดท ำผลงำนชิ้นนี้มีดังนี้ มีกำรท ำแผนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร     
ตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ ศึกษำเอกสำร
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล จนถึงขั้นสุดท้ำยของกำรวิเครำะห์คือจัดท ำเป็น
รำยงำนกำรวิเครำะห์ค ำถำมจำกกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยมีขั้นตอนกำรท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 1.  รวบรวมค ำถำม 

 2.  วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่ค ำถำม 

 3.  วิเครำะห์เครื่องมือที่เหมำะสมกับค ำถำมแต่ละประเภท 

 4.  สรุปผลกำรวิเครำะห์และจัดหมวดหมู่ 
 5.  สร้ำงโปรแกรมช่วยกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

 6.  สรุปผลควำมพึงพอใจกำรใช้โปรแกรมช่วยกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการจัดกิจกรรม 
 จำกกำรวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทค ำถำมจำกกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ด้วย Microsoft 
PowerPoint ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงกำรสืบค้นเพ่ือหำค ำตอบที่ต้องกำรได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 



 

 
ภำพที่ 1  ตัวอย่ำงหน้ำจอโปรแกรมช่วยงำนบริกำรบริกำรตอบคำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

 
 การอภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรศึกษำและวิเครำะห์หมวดหมู่ค ำถำมจำกกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและ        
ช่วยกำรค้นคว้ำจำกกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำแก่ผู้ใช้บริกำรทุกประเภทของ   
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พบว่ำ สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 1.  กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร)   
 2.  กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม 
 3.  กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์  
 4.  กำรใช้ห้องสมุด 
  โดยแต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือช่วยในกำรตอบค ำถำมที่แตกต่ำงกัน หรือบำงประเภท 
อำจต้องใช้เครื่องมือหลำย ๆ อย่ำงรวมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและตรงต่อ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 
 1.  กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร)  ใช้เครื่องมือ คือ WEBOPAC 
 2.  กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม   ใช้เครื่องมือ คือ ฐำนข้อมูล TDC 
 3.  กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ใช้เครื่องมือ คือ ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 4.  กำรใช้ห้องสมุดใช้เครื่องมือ คือ เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
(www.oar.ubu.ac.th) 
 

http://www.oar.ubu.ac.th/


 โดยสำมำรถสรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทค าถาม เครื่องมือที่ใช้ 
1 กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร) WebOPAC 
2 กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม ฐำนข้อมูล TDC 
3 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
4 กำรใช้ห้องสมุด เว็บไซต์ www.oar.ubu.ac.th 

 
 ได้มีกำรน ำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบค ำถำมไปใช้ยังห้องสมุดคณะต่ำง ๆ รวมทั้งใน
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน 2561 เป็นต้นมำ  และมีกำรเก็บ
ข้อมูลควำมพึงพอใจเพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรใช้งำนโปรแกรมโดยได้ผลสรุปดังนี้ 
 

หัวข้อ ก่อนใช้ หลังใช้ 

1.  ข้อมูลที่ได้ตรงกับควำมต้องกำร 4.52 4.65 

2.  ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว 4.47 4.603 

3.  ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เต็มใจ 4.68 4.858 

ค่ำเฉลี่ย 4.56 4.70 

 

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำโปรแกรมไปน ำเสนอยังที่ประชุมคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนบริกำร เช่น คณะท ำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย คณะท ำงำน
บริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับค ำแนะน ำในกำรจัดท ำ
โปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ โดยให้น ำคิวอำร์โค้ดมำใช้ประกอบแทน
รูปภำพ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสแกนคิวอำร์โค้ดดังกล่ำว และURL เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรสืบค้นนั้น 
จะฝังอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถเรียกขึ้นมำใช้ในครั้งต่อไปได้สะดวกขึ้น แก้ปัญหำ   
กำรลืม URL ของเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรสืบค้นได้ 
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บทคัดย่อ 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุณภาพ PDCA เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับข้อก าหนดคุณภาพ ISO 9001: 2015 โดยยังพบว่าการจัดการข้อร้องเรียน ที่ด าเนินการ
จะเน้นตามช่องทางที่หอสมุดฯ ก าหนด ควรมีการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่ไม่เป็น
ทางการ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่ค่อนข้างเปิดกว้างและเสรีมากขึ้น และยังสามารถกระจาย 
ไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหอสมุดฯ โดยตรง 
 
ค าส าคัญ: 
 การน าเข้าของผู้ใช้บริการ, ผลการตอบกลับ, ห้องสมุด, เสียงจากผู้ใช้, ปฏิกิริยาตอบกลับ
ของผู้ใช้บริการ, วิธีการปฏิบัติงานที่ดี 
 
Abstract 
 The Thammasat University Library has developed and improved its reader 
feedback management approach, based on the plan-do-check-adjust (PDCA)  
four-step management method. The goal was to attain a process achieving 
systematic performance by following ISO 9001: 2015 quality standards. The focus  
was on channels of data collected informally from input sources. Social media was  
a particular focus, since it is readily available, unconstrained, and rapid-paced, 
spreading information quickly that may influence perceptions of the library. 
 
Keywords: 
 Reader input, Feedback, Library, Visitor reactions, User response,  
Best practice 
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บทน า 
“คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าพอใจ/ ไม่พึงพอใจบริการของห้องสมุด” ค าถามดังกล่าว  

เป็นที่มาของแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ประกอบกับการปรับโครงสร้างองค์กร  
โดยจัดตั้งงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน 
และภายนอกห้องสมุด สร้างการรับรู้ด้านบริการของห้องสมุดแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชน
ทั่วไป และรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดฯ และห้องสมุดสาขาในความดูแลของ
หอสมุดฯ ทั้งหมด 11 แห่ง หากมองในภาคธุรกิจงานสื่อสารองค์กรฯ เป็นเสมือนหน่วยลูกค้าสัมพันธ์
นั่นเอง  

 เดิมการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รับผิดชอบโดยมอบหมายเป็นรายบุคคล/ กลุ่มบุคคลอาศัยอ านาจของผู้อ านวยการหอสมุดฯ  
เป็นผู้พิจารณา ขณะที่ห้องสมุดสาขาจะก าหนดให้บรรณารักษ์ซึ่งท าหน้าที่บรรณารักษ์บริการ 
ตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าเป็นผู้รับเรื่อง พร้อมน าเสนอหัวหน้าห้องสมุดเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
และน าเสนอให้ผู้อ านวยการหอสมุดฯ ได้รับทราบ ส่วนช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลัก ได้แก่  
อีเมลกลาง (tulib@tu.ac.th) ที่เปิดใหผู้้ใช้บริการสามารถส่งได้โดยตรง หรือผ่านช่องทาง  
Ask a Librarian ที่หน้าเว็บไซต์ โดยมีคณะบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการรับผิดชอบ
ตอบรับเรื่องและตอบข้อค าถามการบริการต่าง ๆ หากพบบางประเด็นท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
หอสมุดฯ หรือกระทบต่อการบริการห้องสมุดในภาพรวม จะมีการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือรับทราบและพิจารณาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การจัดการ 
ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ และการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ อาทิ  
ขาดการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการรวบรวมและบันทึกข้อร้องเรียนเพ่ือสร้าง 
แนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา และการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   

 หลังจากท่ีหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพโดย
หันมาพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ระบบการบริหารคุณภาพตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งได้มีการจัดท ากระบวนงานหลักและคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจส าคัญภายใน
องค์กร โดย “การจัดการข้อร้องเรียน” เป็นหนึ่งในคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกจัดท าขึ้นภายในกระบวนงาน
สื่อสารองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของหอสมุดฯ ในการจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ การหาสาเหตุและการแก้ไขเพ่ือป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ า  

 
วัตถุประสงค์ 

 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
ส าคัญได้แก่  

 1.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001: 2015  

 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/ 
ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของการจัดการข้อร้องเรียน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 อาศัยการด าเนินงานตามวงจร PDCA หรือ Deming Cycle  ซึ่งโครงสร้างของ PDCA 
ประกอบด้วย 

 1)  Plan คือ การวางแผน 
 2)  Do คือ การปฏิบัติตามแผน 
 3)  Check คือ การตรวจสอบ 
 4)  Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่  

ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน   
 งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าคู่มือวิธี

ปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดฯ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 ที่เก่ียวข้องคือ ข้อก าหนดที่ 9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ 
และการประเมินผล ซึ่งแบ่งเป็น 

 1.  ข้อ 9.1.1 ทั่วไป โดยองค์กรต้องก าหนดดังต่อไปนี้  
1)  อะไรจ าเป็นต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัด 
2)  วิธีการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเฝ้าระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์  

และการประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ต้องการ 
3)  ช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการเฝ้าระวังติดตาม และการตรวจวัด 
4)  ช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ และการประเมินของผลลัพธ์ที่ได้จากการ 

เฝ้าระวังติดตามและการตรวจวัด องค์กรต้องประเมินสมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพ องค์กรต้องจัดการเก็บเอกสารที่เหมาะสม เพื่อเป็นหลักฐานถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ 

 2.  ข้อ 9.1.2 ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งระบุให้องค์กรต้องเฝ้าระวังติดตาม การรับรู้ 



ต่อระดับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าท่ีได้รับอย่างสมบูรณ์ องค์กรต้องก าหนดวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลจากการเฝ้าระวัง ติดตามและการทบทวนข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้  

 3.  ข้อ 9.1.3 การวิเคราะห์ และประเมินผล องค์กรต้องวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูล
และสารสนเทศที่เหมาะสม ที่ได้รับการจาการเฝ้าระวังติดตาม และการตรวจวัดผลลัพธ์ของ 
การวิเคราะห์ต้องถูกใช้เพ่ือประเมิน ได้แก่ 
  1)  ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ 
  2)  ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
  3)  สมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริการคุณภาพ 
  4)  หากวางแผนมีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
  5)  ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท าต่อความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้ 
  6)  สมรรถนะของผู้จัดหาจากแหล่งภายนอก 
  7)  ความจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 

  ทั้งนี ้เพ่ือน ามาจัดท าส่วนประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และสอดคล้อง 
ตามข้อก าหนด โดยเนื้อหาที่ส าคัญในคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วย 7 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน ค าจ ากัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน และบันทึกคุณภาพ เพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการ
ได้ตามอย่างถูกต้อง โดยในส่วนที่ถือว่ามีความส าคัญได้แก่   
  ค าจ ากัดความ เพ่ืออธิบายความหมายของค าส าคัญในวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อ
ร้องเรียน สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง กระบวนการตั้งแต่
การรับข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูล ประสานงาน ควบคุม ติดตามและแจ้งผล พร้อมประเมินผล 
การด าเนินงาน เป็นต้น 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนรับผิดชอบในการด าเนินงาน  
และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด  
ซึ่งจะประกอบด้วย  
  1)  ผู้บริหาร ซึ่งจะท าหน้าที่ส าคัญในการก าหนดหน้าที่และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดการข้อร้องเรียน  
 2)  ห้องสมุดสาขา ท าหน้าที่รับข้อเสนอแนะ และเก็บรวบรวมส่งให้งานสื่อสารองค์กรฯ 
และด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ 
 3)  งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ท าหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
พร้อมกับเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จัดท าข้อมูลสรุปและรายงานผล 
ให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการ 
ข้อร้องเรียน ที่จะอธิบายขั้นตอนส าคัญในการด าเนินงาน และอธิบายรายละเอียดถึงการปฏิบัติงาน 
ทั้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน ประเภทของข้อร้องเรียน เงื่อนไขเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน  
ผู้มีอ านาจในการปิดเรื่อง ซึ่งในขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
 1)  ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เป็นการอธิบายถึงช่องทางที่ก าหนด 



ในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่องทาง 
 2)  การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เป็นการอธิบายการรับข้อเสนอและการแบ่ง
ประเภทของข้อร้องเรียน เงื่อนไขเวลาด าเนินการและผู้มีอ านาจในการปิดเรื่อง 
 3)  การจัดการข้อร้องเรียน ขั้นตอนนี้เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนหลังจากรับข้อร้องเรียน
แล้วจะด าเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขอย่างไร  
 4)  การแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียน เป็นกระบวนการแจ้งผลหลังจากท่ีได้มี 
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยให้แก่ผู้ใช้บริการที่ส่งข้อร้องเรียนมายังหอสมุดฯ  
 5)  การสรุปและประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการข้อร้องเรียน 
ที่งานสื่อสารองค์กรฯ ต้องด าเนินการรวบรวมสถิติ สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้บริการได้ 
รับทราบด้วย 

 ทั้งนี้ หลังจากท่ีงานสื่อสารองค์กรฯ ได้จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานภายในหอสมุดฯ ได้รับทราบ พร้อมกับการจัดท า
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดท าแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
พร้อมติดตั้งตามห้องสมุดสาขาต่าง ๆ เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานตามคู่มือดังกล่าว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 



 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน 
 งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ได้ด าเนินการตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการ
ข้อร้องเรียน ด้วยการติดตามรวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางการสื่อสารที่รับผิดชอบ ซ่ึงช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน ของหอสมุดฯ ได้ก าหนดไว้ 5 ช่องทางได้แก่  
 1)  แบบฟอร์มกระดาษ ที่ติดตั้งตามห้องสมุดสาขา โดยก าหนดแผนการรวบรวมทุกวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 
 2)  เพจ Thammasat University Library โดยรวบรวมจากข้อความที่ผู้ใช้บริการแจ้ง 
ใน Inbox และคอมเมนต์ต่าง ๆ 
 3)  อีเมล tulib@tu.ac.th ซึ่งได้รับการส่งต่อจากผู้รับผิดชอบเพื่อก าหนดเป็นข้อร้องเรียน 
 4)  แบบฟอร์มออนไลน์ ที่หน้าเว็บไซต์ 
 5)  ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-613-3506  

 นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
เพ่ือน าผลแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ พร้อมกับท าหน้าที่ส าคัญในการสรุปผลการด าเนินงาน 
ในแต่ละรอบเดือนเพื่อน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานได้รับทราบถึงการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ การด าเนินงาน 

 การด าเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ได้ก าหนดให้การตรวจสอบ 
การด าเนินงานในกระบวนการที่เรียกว่า การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบตามภายใน (Internal Audit) เพ่ือการควบคุมการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด เช่นเดียวกับการด าเนินงานตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งอยู่
ภายใต้กระบวนงาน การสื่อสารองค์กร ซึ่งจากการตรวจติดตามภายในทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2560  ผู้ตรวจประเมินแนะน าให้จัดการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งงานสื่อสารองค์กร ได้ปรับปรุงด้วยการเพ่ิมข้อค าถามการจัดการ
ข้อร้องเรียนในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยประสานงานกับงาน
ยุทธศาสตร์และพัฒนาข้อมูล 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ตรวจประเมินแนะน าการบันทึกข้อร้องเรียนให้ครบถ้วน 
และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขเพ่ือแจ้งผล
กลับให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ ซึ่งงานสื่อสารองค์กร ได้น ามาจัดท าเป็นแบบรายงานสรุปการจัดการ
ข้อร้องเรียนเพื่อน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินในแต่ละครั้ง 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจประเมินแนะน าให้มีการติดตามการแก้ไข 
และก าหนดผู้รับผิดชอบในการปิดเรื่องที่ชัดเจน เพ่ือให้การจัดการข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงการด าเนินงาน 
 หลังจากได้รับการตรวจติดตามภายในและภายนอก งานสื่อสารองค์กร จะน าข้อเสนอ 

และแนวทางการปรับปรุงจากผู้ตรวจประเมินมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสอดคล้อง 
กับการท างานและเป็นไปตามข้อก าหนด ISO 9001:2015  นอกจากนั้น ยังไดจ้ัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอร่างวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/ ห้องสมุดสาขา เพ่ือน ามาปรับวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 

 จากการด าเนินงานตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001: 2015  
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/              
ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน                
โดยงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้   (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2560-31 สิงหาคม 2561) จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รวบรวมจากช่องทางต่าง ๆ มีทั้งหมด  
38 ข้อร้องเรียน สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
 
ตารางที ่1  จ าแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดังแสดงในตารางหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
  

หน่วยที่ถูกร้องเรียน จ านวน 

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 13 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 

งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 

หอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 6 

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ 5 

งานจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 2 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 1 

งานอ านวยการ 1 

งานสื่อสารองค์กรฯ 1 

รวม 48 
 
*หมายเหตุ: นับจ านวนข้อร้องเรียนกรณีที่มีเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมากท่ีสุด คือ หอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ จ านวน 13 ข้อร้องเรียน และหน่วยงานที่ไม่พบข้อร้องเรียนมีจ านวน 9 หน่วยงาน 



ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม                  
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้องสมุดศูนย์รังสิต หอจดหมายเหตุอุทยานการเรียนรู้ 100 ปี  
อ.ป๋วย ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ห้องสมุดศูนย์พัทยาและห้องสมุดเครือข่าย 
 
ตารางที่ 2  จ าแนกตามประเภทข้อร้องเรียนดังแสดงในตาราง ประเภทข้อร้องเรียน 
 

ประเภทข้อร้องเรียนที่พบ จ านวน 

การบริการ (Services) 16 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Library Resources) 12 

สถานที่ (Site) 8 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities)  2 

บุคลากร (Staff) 0 

รวม 38 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประเภทข้อร้องเรียนที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ ประเภทบริการ  
จ านวน  16 ข้อร้องเรียน โดยไม่พบข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 
 
ตางรางที่ 3  จ าแนกตามระดับของข้อร้องเรียน 
 

ระดับของข้อร้องเรียน จ านวน 

ระดับท่ี 2  ข้อร้องเรียนเล็ก 18 

ระดับท่ี 3  ข้อร้องเรียนใหญ่ 16 

ระดับท่ี 1  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 

รวม 38 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับข้อร้องเรียนเล็ก พบมากที่สุด 18 ข้อร้องเรียน โดยจ าแนก 

เป็นข้อร้องเรียนประเภทบริการจ านวน 8 ข้อ ประเภทสถานที่จ านวน 7 ข้อ และประเภททรัพยากร
สารสนเทศจ านวน 3 ข้อ 

 
 
 
 



ตารางที่ 4  จ าแนกตามช่องทางที่มีการแจ้งข้อร้องเรียน 
 

ช่องทางท่ีมีการแจ้งข้อร้องเรียน จ านวน (ครั้ง) 

เว็บไซต์หอสมุดฯ 15 
เฟซบุ๊ก 
     -  เพจ Thammasat University Library 
     -  เพจ TU Director 14 

อีเมล 6 

โทรศัพท์ 2 

แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 1 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ช่องทางที่ผู้ใช้บริการใช้ในการติดต่อและแจ้งข้อร้องเรียน 

มายังหอสมุดฯ มากที่สุดได้แก่ เว็บไซต์ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก และอีเมล โดยช่องทางการแจ้ง 
ข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเป็นช่องทางที่มีการแจ้งน้อยที่สุด 

 อภิปรายผล 
 จากผลสรุปการด าเนินงาน การจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ สามารถอภิปรายโดยเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ/ ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในฐานะที่ใช้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยพบแตกต่างของการด าเนินงานตามประเด็นดังต่อนี้  
 1.  ผู้รับผิดชอบ 

 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดให้หน่วยงานสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน ในขณะที่ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยคณะท างานปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน  

 ทั้งนี้ จากการความแตกต่างดังกล่าว เชื่อว่า ด้วยรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างและ
อ านาจหน้าที่ในส่วนของการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะท างาน
ปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน ต้องรับผิดชอบในส่วนข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดด้วยจึงจ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานในรูปแบบคณะท างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
กับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งและโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะท างาน ขณะที่หอสมุดฯ ก าหนดให้
หน่วยงานสื่อสารองค์กรฯ รับผิดชอบเฉพาะข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ด้วยเห็นว่า
เป็นผู้รับผิดชอบช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และถือเป็นหน่วยงานที่ไม่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ดังนั้นการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
จัดการข้อร้องเรียน จึงนับว่ามีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของตนเองให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการและประสานงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิดการจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



 2.  ช่องการทางการรับข้อร้องเรียน 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง 

ได้แก่ หน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ เฟซบุ๊ก อีเมล แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  
และทางโทรศัพท์ 

 ขณะที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
3 ช่องทาง ได้แก่ จากกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากแบบรับข้อเสนอแนะส าหรับ
ห้องสมุด บนฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด จากแบบประเมินผลปลายเปิดของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หอสมุดฯ ก าหนดมีจ านวนมากกว่า โดยจะเห็นว่า 
ให้ความส าคัญกับช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกในการติดต่อและสามารถส่งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จะให้ความส าคัญกับช่องทาง
การสื่อสารแบบออฟไลน์มากกว่าการสื่อสารในแบบออนไลน์   

 ซ่ึงสอดคล้องกันผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่พบว่าผู้ใช้บริการนิยมจัดส่งข้อร้องเรียน 
ผ่านทางแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯมากท่ีสุด จ านวน 15 ครั้ง และรองลงมาคือ ผ่านทาง 
สื่อสังคมออนไลน์จากเพจหอสมุดฯ Thammasat University Library และเพจ TU Director 
จ านวน 14 ครั้ง ส่วนการส่งข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มกระดาษน้อยที่สุดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
 3.  การจัดประเภทของข้อร้องเรียน 

 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประเภทข้อร้องเรียน 4 ประเภท ได้แก่  
 

ตารางที่ 5  ประเภทข้อร้องเรียน 
 
ล าดับ ประเภท นิยาม ระยะเวลาในการ

จัดการข้อร้องเรียน 
1 ข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเดือน
ร้อนแต่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็น 

1 วันท าการ 

2 ข้อร้องเรียนเล็ก ผู้ใช้บริการได้รับความเดือนร้อน 
ไม่พึงพอใจ โดยสามารถแก้ไขได้
โดยหน่วยงานเดียว ผู้ใช้บริการ
ได้รับความเดือดร้อนคนเดียว 
หรือกลุ่มเดียว 

3 วันท าการ 

 
 
 
 

 



ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 
ล าดับ ประเภท นิยาม ระยะเวลาในการ

จัดการข้อร้องเรียน 
3 ข้อร้องเรียนใหญ่ ผู้ใช้บริการได้รับความเดือนร้อน

ไม่พึงพอใจ โดยไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดียว กระทบต่อ
ชีวิต สิทธิ เสรภีาพ และจิตใจของ
ผู้ใช้บริการ กระทบต่อชื่อเสียง
ของหน่วยงานและองค์กรอย่าง
รุนแรง กระทบต่อผู้ใช้จ านวนมาก 
หรือกระทบต่อภาพรวมของการ
ให้บริการ  
 

5 วันท าการ 

4 ข้อร้องเรียนนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

ผู้ร้องเรียนขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

1 วันท าการ (ชี้แจง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ) 

 
  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดแบ่งประเภทของข้อร้องเรียน เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ 
ของการด าเนินงานแก้ไข นอกจากนั้น ในแต่ละประเภทของข้อร้องเรียนยังก าหนดระยะเวลา 
ในการด าเนินงานแตกต่างกัน  

 ขณะที่ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้มีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน 
แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่  
 -  ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพ การให้บริการ  
และการปฏิบัติงาน  
 -  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเสนอแนะหนังสือที่ไม่มี
ให้บริการ  
 -  ถาม/ ตอบ 
 -  ค าชมเชย 
 -  ข้อร้องเรียนที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีหน่วยงาน/ บุคคลใดรับผิดชอบโดยตรง
หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เรื่องที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน นโยบายของส านักฯ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ของส านักฯ  
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการจัดแบ่งประเภทของข้อร้องเรียนของทั้ง 2 หน่วยงาน มีความ 
แตกต่างกัน ซึ่งหอสมุดฯ ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของข้อร้องเรียน ในขณะที่ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความส าคัญกับจัดกลุ่มประเภทของข้อร้องเรียน
เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขในแต่ละส่วนได้ทันที  



 ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการศึกษาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  
และการเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ควรพัฒนาการรวบรวมข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล 
และน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน อาทิ การโพสต์แสดง
ความคิดเห็นจากเฟซบุก๊ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 2.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ  
อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคลังความรู้จากความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่มาจากผู้ใช้บริการจริง 
และสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
 3.  การปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การจัดการ/ การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะไม่กลับมา
เกิดซ้ า เพราะการเกิดข้อร้องเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่คงที่/ ไม่ต่อเนื่อง  
หรืออาจจะเป็นผลกระทบมาจากการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่ถูกจุด 
 4.  ควรมีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ 
ข้อร้องเรียน หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 การน าไปใช้ประโยชน์ในห้องสมุด 
  การศึกษาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดฯ ที่ได้ด าเนินการตามข้อก าหนด ISO 
9001: 2015 และได้เปรียบเทียบให้ส่วนของการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จะเห็นว่า วิธีการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทองค์กร และนโยบาย 
การบริหาร  โดยเชื่อว่า ห้องสมุดได้ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งในด้าน 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน และประเภทของข้อร้องเรียน  
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อกำรปรับตัวของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีในกำรกำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ให้มี 
ควำมสอดคล้อง กำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 2) พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และ 3) แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่ 
เพ่ือกำรเรียนรู้ โดยกำรสัมภำษณ์ สังเกต และสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง คือผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 472 คน 
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและสถิติพรรณำ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกระบวนกำรจัดกำร 9 ขั้นตอน 
ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ กำรน ำเสนอแผน  
กำรด ำเนินงำน กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และกำรรำยงำนผล โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำร 
ส่วนใหญ่คือนักศึกษำ (ร้อยละ 91.52) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่คือกำรใช้พื้นที่เพ่ือท ำรำยงำนหรือ
กำรบ้ำน (ร้อยละ 69.70) ก่อให้เกิดทักษะตำมศตวรรษที่ 21 คือ กำรท ำงำนเป็นทีม (ร้อยละ 43.80) 
ควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แนวทำงกำรจัดกำรคือ กำรเพ่ิมพ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้แบบเชื่อมโยง กำรจัดหำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ท่ียืดหยุ่นต่อกำรใช้พ้ืนที่  
กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรใช้ระบบกำรจองออนไลน์ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มี 
กำรบริกำรเชิงรุก และกำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียว 
 

ค าส าคัญ:  
 พ้ืนที่กำรเรียนรู้, ทักษะกำรเรียนรู้, ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 21st century learning skills influence the library to adapt themselves in 
managing learning space. The purpose of this study was to study 1) area 
management, 2) the behavior and satisfaction of the users, and 3) guidelines for 
learning area management. Interview, observation and questionaire with 472 samples 
were employed with this study. Data were analyzed for both qualitative data and 
qualitative statistics. The results show that there are nine steps in the process of 
planning, gathering data, analysis of design data, plan presentation, operations, 



monitoring/evaluation services, and reporting. Most of the users are students 
(91.52%). The main purpose is to use the space for making their reports or homework 
(69.70%), creating 21st century skills as teamwork (43.80%). Overall satisfaction was 
at the highest level (X 4.27). Management approach is creating more learning space, 
facilities should be movable and flexible, provide security system, using the online 
booking system, development of personnel for proactive services, and integration of 
green library concepts. 
 
Keyword:   
 Learning Space, Learning Skills, Library in 21st Century 
 
บทน า 
 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ ซึ่งแต่ละทักษะมีผลต่อรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
และพ้ืนที่กำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนแบบเดิมที่เน้นเพียง
กำรฟังบรรยำยหรือเรียนในห้อง กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศและ
กำรเรียนรู้หรือกำรศึกษำท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนให้มำกท่ีสุด ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นต่อห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงำนให้บริกำรทำงด้ำนสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 คือกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปจจัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ ควำมกำวหนำและนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีและควำมส ำคัญของสำรนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำมำมีบทบำทและแทนที่หนังสือแบบเดิม 
รวมถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรพื้นที่เพ่ือ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ต่ำง ๆ ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยนและออกแบบกำรใช้พื้นที่ (Space) ให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำร กล่ำวได้
ว่ำเป็น “ยุคฟ้ืนฟูใหม่ของพ้ืนที่” หรือ Renaissance of space ของโลกห้องสมุด (วฒันชยั วินิจจะกูล, 
2558) กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรคิดใหม่เก่ียวกับพ้ืนที่และบริกำรห้องสมุดนับได้ว่ำเป็นแนวคิดท่ี
ส ำคัญต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เลส วัตสัน, ม.ป.ป.) ในกำรให้บริกำรพื้นท่ีใช้
งำนร่วมกัน (Common space) เพ่ือให้ห้องสมุดได้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรค้นคว้ำ 
กำรสร้ำงสรรค์ และกำรร่วมมือระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน (ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม, 2560) 
 จำกกำรสอบถำมควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ของ
ผู้ใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีอย่ำงต่อเนื่อง 
พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรพ้ืนที่ในกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกำรท ำงำน กำรศึกษำค้นคว้ำใน
ลักษณะของกำรท ำงำนกลุ่ม ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ทำงส ำนัก
วิทยบริกำรฯ จึงได้มีน ำข้อคิดเห็นมำพิจำรณำและน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Physical learning spaces) ได้แก่ ห้องส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ/ 
หรือเอ้ือให้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกิจกรรม กำรเรียนรู้แบบเป็นทำงกำร



และไม่เป็นทำงกำร (Formal and non-formal learning) ห้อง/ พ้ืนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Brown, 
2005 อ้ำงถึงใน อภิภำ ปรัชญพฤทธิ, 2560) หลำกหลำยลักษณะ รวม 8 พ้ืนที่ 4 ประเภท ได้แก่ 
Action learning room เพ่ือกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรน ำเสนองำน และกำรเรียนรู้
ร่วมกัน Training room เพ่ือกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
Tutor room ส ำหรับกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย และ Learning space พ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้ร่วมกันตำมอัธยำศัย โดยแต่ละพ้ืนที่ได้รับกำรปรับปรุงในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
งบประมำณสนับสนุน บทควำมนี้จึงได้น ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนัก
วิทย-บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 3.  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ นี้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน โดยใช้
กระบวนกำรทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้ให้บริกำร
และผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด  
 
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
1. การวางแผน 1.1 กำรประชุมเพื่อก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนและทีป่รึกษำกำรออกแบบ 

1.2 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพืน้ที่  
กำรเรียนรูโ้ดยเน้นรูปแบบ กำรใช้พื้นทีส่ร้ำงสรรค์ แนวคิดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

2. การรวบรวม
ข้อมูล 

2.1 กำรส ำรวจพืน้ที่เพื่อกำรปรบัปรุง 
2.2 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแต่ละป ี

3. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

3.1 ข้อมูลด้ำนปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดของพื้นที่ 
3.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร โดยจ ำแนกออกเป็นแต่ละกลุ่ม  
3.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดด้ำนพืน้ที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

4. การออกแบบ 4.1 กำรจัดท ำแผน/ ออกแบบพื้นที่โดยใช้ค ำนงึถึง  
- ควำมยืดหยุ่นในกำรใชพ้ื้นที ่
- ควำมดึงดูดใจ ควำมสวยงำม 

 



ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน (ต่อ) วิธีการด าเนินงาน 
 - สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน/เรียนรู้ร่วมกัน 

- ควำมสะอำด ปลอดภัย 
- ควำมสะดวกสบำย กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ 
- กำรประหยัดพลังงำน 
4.2 กำรจัด Zoning area ตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน เช่น พ้ืนที่ที่มี
ผู้ใช้บริกำรมำก เป็นต้น 
4.3 กำรจัดล ำดับกำรปรับปรุงพ้ืนที่ 

5. การน าเสนอ
แผนต่อผู้บริหาร 

5.1 กำรน ำเสนอโครงกำรและงบประมำณ 

6. การด าเนินงาน
ปรับปรุงพ้ืนที่ 

6.1 กำรด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่กำรเรียนรู้ 

7. การบริการ 7.1 จัดท ำระบบกำรบริกำรกำรใช้พ้ืนที่ผ่ำน google apps 
7.2 กำรประชำสัมพันธ์กำรใช้พ้ืนที่กำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  
เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นต้น 
7.3 กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำใช้แต่ละพ้ืนที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบ 

8. การติดตาม/
ประเมินผล 

8.1 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร กำรสัมภำษณ์เพ่ือเรียนรู้ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
8.2 กำรปรับปรุงกำรบริกำร 

9. การรายงานผล 9.1 กำรน ำเสนอผลกำรติดตำม/ประเมินผลต่อผู้บริหำร 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 จำกกำรด ำเนินกำรให้บริกำรห้อง/ พ้ืนที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตำมกระบวนกำรขั้นตอนมีกำรประเมินผล        
กำรด ำเนินงำนโดยใช้ 
 1.  กำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ 
กำรน ำเสนอแผนต่อผู้บริหำร กำรด ำเนินงำนปรับปรุงพ้ืนที่ กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และ
กำรรำยงำนผล ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรใช้หลักกำรของวงจรบริหำรงำนคุณภำพ ได้แก่ Plan (วำงแผน) Do 
(ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (ด ำเนินกำร) ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนสำมำรถก ำหนด
ผู้รับผิดชอบงำนและด ำเนินงำนออกแบบพ้ืนที่ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
ได้บำงส่วน เนื่องจำกปัญหำและอุปสรรคด้ำนงบประมำณ 



 2.  ผลกำรศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ของ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2561 (มกรำคม - ตุลำคม) โดยใช้กำรสอบถำมแบบออนไลน์กับ                   
กลุ่มผู้ใช้บริกำรได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 
  2.1  จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
 
ตำรำงที่ 2  จ ำนวนและสัดส่วนของประเภทผู้ใช้บริกำร 
 

ประเภทผู้ใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษำ 432 91.52 
อำจำรย์ 16   3.38 
นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 16   3.38 
เจ้ำหน้ำที่ 8   1.69 
รวม 472 100.00 

   
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 472 คน แบ่งเป็น นักศึกษำ 432 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.52 อำจำรย์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 และเจ้ำหน้ำที่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ตำมล ำดับ 
 2.2 วัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร 
 
ตำรำงที ่3  จ ำนวนและสัดส่วนของวัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร 
 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1.  ท ำรำยงำนหรือกำรบ้ำน  329 69.70 
2. ศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่ม  210 44.49 
3. พักผ่อนตำมอัธยำศัย  157 33.26 
4. พบปะพูดคุย/ นัดพบเพ่ือน 121 25.63 
5. ประชุม อบรม สัมมนำ  103 21.82 
6. ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้   87 18.43 
7. ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง  71 15.04 
8. ฝึกซ้อมกำรแสดงหรือกำรน ำเสนองำน  68 14.40 
9. ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 49 10.38  

รวม  100.00 
 

  
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ วัตถุประสงค์ในกำรใช้ห้องหรือพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำร
มำกที่สุดได้แก่ 1) ท ำรำยงำนหรือกำรบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมำคือ 2) ศึกษำค้นคว้ำ 



เป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 44.49 3) พักผ่อนตำมอัธยำศัย คิดเป็นร้อยละ 33.26 4) พบปะพูดคุย  
คิดเป็นร้อยละ 25.63 5) ประชุม อบรม สัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 21.82 6) ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ คิดเป็นร้อยละ 18.43 7) ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 15.04 8) ฝึกซ้อม
กำรแสดงหรือกำรน ำเสนองำน คิดเป็นร้อยละ 14.40 และ 9) ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์  
คิดเป็นร้อยละ 10.38 ตำมล ำดับ 
 2.3  กำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนและสัดส่วนของกำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21   
 

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  จ านวน ร้อยละ 
1. กำรท ำงำนเป็นทีม  207 43.80 
2. กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ   184 38.98 
3. กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม  168 35.59 
4. กำรวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ  150 31.77 
5. กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  143 30.29 
6. เกิดทักษะทำงวิชำกำร  136 28.80 
7. เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  129 27.33 
8. กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  86 18.22 
9. กำรกล้ำแสดงออก 79 16.73 
10. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ 

และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  
56 11.86 

11. กำรประกอบธุรกิจ 11 2.33 
12. เกิดสมำธิในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น  6 1.27 

รวม  100.00 
 

  
 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ใช้บรกิำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มำกที่สุดได้แก่ 
1) กำรท ำงำนเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมำได้แก่ 2) กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ คิดเป็น 
ร้อยละ 38.98 3) กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.59 4) กำรวิเครำะห์และ          
กำรตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 31.77 5) กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 30.29 6) เกิดทักษะ
ทำงวิชำกำรคิดเป็นร้อยละ 28.80 7) เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
27.33 8) กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 18.22 9) กำรกล้ำแสดงออก คิดเป็นร้อยละ 
16.73 10) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน คิดเป็นร้อยละ 
11.86 11) กำรประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.33 และ 12) เกิดสมำธิในกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 ตำมล ำดับ 
 
 



 2.4  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพ้ืนที่กำรเรียนรู้ เก็บข้อมูลระหว่ำงเดือน
มกรำคม-ตุลำคม 2561 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 472 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์               
ทั้งปลำยปิดและปลำยเปิด มีข้อค ำถำมให้เลือกเป็นมำตรำประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ               
โดยก ำหนดระดับคะแนนควำมพึงพอใจดังนี้ 
 คะแนน 5 = พึงพอใจมำกท่ีสุด 
     4 = พึงพอใจมำก  
     3 = พึงพอใจปำนกลำง 
     2 = พึงพอใจน้อย 
     1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
 กำรแปลผลคะแนน แบ่งผลคะแนนทั้งหมดเป็น 5 ช่วงโดยใช้หลักกำรทำงสถิติ ได้แก่ พิสัย/
จ ำนวนชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด) /5 กำรแปลผลคะแนนมีดังนี้ 
 คะแนน  4.20-5.00 = มำกท่ีสุด 
   3.40-4.19 = มำก 
   2.60-3.39 = ปำนกลำง 
   1.80-2.59 = น้อย 
   1.00-1.79 = น้อยที่สุด 
 

ตำรำงที่ 5  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ด้ำนสภำพแวดล้อม 3.79 4 
1.1 ขนำดของห้องเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ 4.48 มำกที่สุด 
1.2 อำกำศและระบบระบำยอำกำศในห้องมีควำมเหำะสม 3.64 มำก 
1.3 ขนำดของเก้ำอ้ีที่นั่งมีควำมเหมำะสม 3.70 มำก 

1.4 แสงสว่ำงในห้องมีควำมเหมำะสม 3.72 มำก 

1.5 มีบริเวณนั่งพักเพียงพอ 3.73 มำก 

1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจำกภำยนอก 3.74 มำก 

1.7 มีจ ำนวนถังขยะในอำคำรเพียงพอ 3.61 มำก 

1.8 ห้องน้ ำสะอำด  3.66 มำก 

2. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.39 3 
2.1 ระบบเครื่องฉำยมีคุณภำพดี ภำพคมชัดสีสันถูกต้อง  4.41 มำกที่สุด 
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีควำมเหมำะสม เพียงพอต่อกำรใช้งำน 4.36 มำกที่สุด 
2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยำยเสียงเหมำะสม ฟังชัดเจน 4.39 มำกที่สุด 

 
 



ตำรำงที่ 5  (ต่อ) 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3. ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน 4.46 1 
3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลกำรใช้บริกำรห้อง/พ้ืนที่ 4.47 มำกที่สุด 
3.2 ขั้นตอนในกำรขอใช้ห้องเหมำะสม สะดวก รวดเร็ว 4.42 มำกที่สุด 
3.3 มีกำรเตรียมควำมพร้อมของห้อง/พ้ืนที่ก่อนกำรใช้งำน 4.46 มำกที่สุด 
3.4 ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรห้องที่ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสม 4.47 มำกที่สุด 
4. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร 4.45 2 
4.1 ให้บริกำรข้อมูลในกำรใช้บริกำรได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.51 มำกที่สุด 
4.2 มีอัธยำศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในกำรให้บริกำรที่ดี 4.39 มำกที่สุด 
4.3 สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 4.45 มำกที่สุด 
5. ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อห้อง/ พ้ืนที่กำรเรียนรู้ 4.27 มำกที่สุด 

 
 

 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แบ่งเป็นด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.46) 
รองลงมำคือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.45) ด้ำนสิ่งอ ำนวย                  
ควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.39) ด้ำนสภำพแวดล้อม อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 
3.79) 
 3.  แนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 จำกกำรให้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ตำมจุดต่ำงๆ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกตผู้ใช้บริกำร
และผู้ให้บริกำรพบว่ำ แนวทำงที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำคือ 

  3.1  กำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรเรียนรู้รองรับกับจ ำนวนผู้ใช้ที่มีมำกขึ้น โดยขยำยพื้นท่ีที่มิใช่เพียง
ห้องเรียนรู้หรือพ้ืนที่ว่ำง แต่ควรเป็นพื้นที่เชื่อมโยงหรือพ้ืนที่ภำยนอกที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

  3.2  กำรจัดกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีตอบสนองต่อควำมเป็นศตรวรรษที่ 21 
คือ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน กำรสืบค้น และกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรกลุ่ม 

  3.3  กำรจัดหำอุปกรณ์ท่ียืดหยุ่นต่อกำรใช้พื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม 
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ สะดวกแก่กำรเคลื่อนย้ำย 

  3.4  กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย เนื่องจำกกำรพ้ืนที่ดังกล่ำวยังไม่มีกำรติดตั้ง
ทีวีวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 

  3.5  กำรก ำหนดรูปแบบกำรใช้พ้ืนที่ด้วยระบบกำรจองออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ 
  3.6  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรบริกำรเชิงรุกและสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 



ให้บริกำรกับผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรสร้ำงกิจกรรมเสริมทักษะต่ำงๆ ให้ผู้ใช้บริกำร                
ได้เข้ำร่วมแบบหมู่คณะ สร้ำงกิจกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือตอบโจทย์กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

  3.7  กำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียวเข้ำมำในรูปแบบกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 น ำผลกำรศึกษำจำกข้อ 3 แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่      
กำรพัฒนำต่อยอดเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรน ำแนวคิดกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรเรียนรู้ขยำยต่อไปยังหน่วยงำนภำยและพ้ืนที่ต่ำง ๆ                 
ในมหำวิทยำลัยเพื่อให้พ้ืนที่ทุกแห่งเป็นพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีบริกำรเชิงรุก ที่บูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรให้บริกำรของห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่น ำเสนอ รำยชื่อ e-Books เพ่ือให้อำจำรย์ร่วมพิจำรณำ            
ในกำรจัดซื้อ และน ำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้กับคณำจำรย์ในคณะต่ำง ๆ ทั้งหมด 11 คณะ  
4 วิทยำลัย และ 2 วิทยำเขต โดยในปีงบประมำณ 2561 ได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรน ำเสนอ e-Book 
ให้กับอำจำรย์ในแต่ละคณะโดยมีกำรน ำเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1.  กำรน ำเสนอโดยบริษัท ในปีนี้มีบริษัทมำน ำเสนอ จ ำนวน 2 บริษัท คือบริษัท 
Booknet และบริษัท GALE ยังได้น ำเสนอฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่ส ำนักหอสมุดมีให้บริกำรโดยบุคลำกร
กลุ่มภำรกิจบริกำรและสำรนิเทศ  

2.  น ำเสนอบนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดและส่งเชิญชวนอำจำรย์ทุกคน ผ่ำนระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำคัดเลือก e-Books ส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัย  

กิจกรรม New Book Knock Knock ได้ด ำเนินกิจกรรม จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ 
วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ และ 
คณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว จำก 
กำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์ 
3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน  
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน และมีกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Doc) ให้อำจำรย์ทุกคนในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิก (e-Book) 
เพ่ือให้ประกอบกำรเรียนกำรสอนด้วย และจำกกำรสรุปผลกำรเสนอซ้ือ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book 
เพ่ือกำรเสนอซื้อของอำจำรย์ ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็น
เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์
ส ำนักหอสมุด และ Facebook ของส ำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกท่ีสะดวกมำกขึ้น  
อำจมีผลท ำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น โดยอำจำรย์เสนอรำยชื่อ  
e-Book มำท้ังหมด จ ำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน 1,852,856.40 บำท 



แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจ ำนวนจ ำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-Book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน ส ำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กำรเสนอซื้อ, กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ, บริกำรเชิงรุก 

 
บทน า 
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นมหำวิทยำลัยเฉพำะทำงที่เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ และทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีคณะที่เปิดสอน จ ำนวน 11 คณะ ได้แก่ คณะผลิต
กรรมกำรเกษตร คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ บัณฑิต
วิทยำลัย และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน วิทยำลัยนำนำชำติ และ 2 วิทยำเขต ได้แก่ มหำวิทยำลัย 
แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร มีคณำจำรย์จ ำนวน 674 คน มีหลักสูตรที่
เปิดสอน จ ำนวน 99 หลักสูตร มีนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 16,605 คน นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท จ ำนวน 573 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จ ำนวน 168 คน และนักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร จ ำนวน 387 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2561) 

ส ำนักหอสมุด ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็น
ส ำคัญ เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น 
ส ำนักหอสมุด จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุก e-Book for you เพ่ือไปน ำเสนอรำยชื่อ e-Books ที่ตรงกับ
สำขำวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในคณะ และน ำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร ให้กับคณะ
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย โดยมีกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง กลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ 
และกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศ เพ่ือให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตรงตำมควำมต้องกำรและตรงกับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ยังได้รับข้อมูลด้ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.  เพ่ือให้อำจำรย์ มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับสำขำวิชำที่เปิด

สอนในมหำวิทยำลัย 

3.  เพ่ือเผยแพร่บริกำรของส ำนักหอสมุดในรูปแบบกำรบริกำรเชิงรุก 
 
 

 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของ

ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ด้ำนปริมำณในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.00 และ ด้ำนควำมทันสมัย อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.07 จึงได้น ำเสนอท่ี
ประชุมกลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ เพ่ือพิจำรณำวิธีกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทต่ำง ๆ ให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมมำกข้ึน โดยในปี 2560 จึงได้จัดกิจกรรม New 
Book Knock Knock ขึ้นและได้เริ่มทดลองกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเชิงรุก และได้รับผลตอบรับจำกอำจำรย์ผู้สอบอยู่ในระดับควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมีผู้เสนอ
รำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำจ ำนวน 3 คน จ ำนวน 30 รำยชื่อ แต่ไม่สำมำรถจัดซื้อให้ได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ ดังนั้นในปีงบประมำณ 2561 จึงได้ด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องโดยใช้ขื่อโครงกำรว่ำ  
e-Book for you โดยมีกำรปรับปรุงวิธีกำรน ำเสนอให้สำมำรถเข้ำถึงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้มำก
ขึ้นดังนี้ 

1.  พิจำรณำคัดเลือกบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจำรณำจำกรำคำ
ที่จ ำหน่ำย กำรใช้งำนของระบบต้องง่ำยและสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร กำรดูแลประสำนของตัวแทน
จ ำหน่ำย จำกนั้นจึงติดต่อประสำนงำนกับบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มำ
น ำเสนอกำรพิจำรณำคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐำนข้อมูล ให้กับคณะต่ำง ๆ โดยจะมีกำรสอน
กำรค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่เปิดสอน และสอนวิธีกำรเลือกหนังสือที่
สนใจในระบบเสนอซื้อ Google sheet เพ่ือให้สะดวกในกำรเข้ำเลือกซื้อหนังสือ โดยในปี 2561 นี้ ได้
พิจำรณำคัดเลือก 2 บริษัท คือ บริษัท GALE และบริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด เป็นผู้น ำเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ติดต่อประสำนงำนไปยังคณะต่ำง ๆ เพ่ือน ำเสนอ กิจกรรม e-Book for you ซึ่งเป็น
กำรน ำเสนอรำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร ให้เข้ำร่วมพิจำรณำ
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2561 ได้วำงแผนที่จะน ำเสนอกิจกรรม e-Book for you ให้
คณะดังต่อไปนี้  
 
ตำรำงที่ 1  รำยชื่อคณะ 
 

คณะ จ านวนหลกัสูตร 
1.  คณะวิทยำศำสตร์  18 
2.  คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 10 
3.  คณะบริหำรธุรกิจ 8 
4.  คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 4 
5.  วิทยำลัยบริหำรศำสตร์  4 
6.  วิทยำลัยพลังงำนทดแทน 2 



 3.  ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศเพ่ือจัดเตรียมกำรน ำเสนอบริกำร 
ต่ำง ๆ ให้กับคณะ โดยเน้นสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำและหลักสูตรของแต่ละคณะ  

 4.  ด ำเนินกิจกรรม e-Book for you จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 
2561 น ำเสนอโดยบริษัท Gale มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ 
และคณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 น ำเสนอโดยบริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561             
มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และ                   
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว  

ตำรำงที่ 2  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเพ่ือเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book 
 
การปฏิบัติ เอกสารประกอบ 

อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร  
เข้ำหน้ำเวปไซต์ ส ำนักหอสมุด  
www.library.mju.ac.th 
 

 
 

 

 

 

 

 



ตำรำงที่ 2  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติ เอกสารประกอบ 
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร 
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องกำรตำมสำขำที่แยกไว้ให้โดย
สำมำรถเติมชื่อผู้อำจำรย์ผู้สอนไว้
ด้ำนหลังรำยชื่อที่ต้องกำร  
 

 
บรรณำรักษ์ฝ่ำยจัดซื้อ ตรวจสอบ
กำรเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และด ำเนินกำร
พิจำรณำกำรจัดซื้อ และแจ้งผล
กำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ ทำง             
e-mail หรือ e-Doc 
  

 
5.  สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม จำกกำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครัง้ มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม 

จ ำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์ 3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน  

มีอำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book มำท้ังหมด จ ำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน 
1,852,856.40 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นสองพันแปดร้อยห้ำสิบหกบำทสี่สิบสตำงค์)                     
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 3  อำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book 
 

คณะ 
จ านวน
รายชื่อ 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 117 1,031,906.63 54.67 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 38 321,607.20 17.76 

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลย ี 28 108,351.17 13.08 
คณะผลติกรรมกำรเกษตร 15 223,726.60 7.01 



ตำรำงที่ 3  (ต่อ) 

คณะ 
จ านวน
รายชื่อ 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

คณะวิทยำศำสตร ์ 13 144,769.00 6.07 
วิทยำลัยบรหิำรศำสตร์ 2 10,800.00 0.93 
คณะศลิปศำสตร ์ 1 11,695.80 0.47 
รวม 214 1,852,856.40 100 

 
จำกกำรสรุปผลกำรเสนอซื้อ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book เพ่ือกำรเสนอซื้อของอำจำรย์  

ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็นเพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด และ Facebook ของ
ส ำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกท่ีสะดวกมำกข้ึน อำจมีผลท ำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก 
e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น 

แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจ ำนวนจ ำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน ส ำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป 
 
ตำรำงที่ 4  กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

รายการ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.  e-Book ที่น ำเสนอครอบคลุมเนื้อหำที่ต้องกำร 42.31 53.85 3.85 0.00 0.00 
2.  ควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมฯ 57.69 38.46 3.85 0.00 0.00 
  

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ e-Book ที่น ำเสนอครอบคลุม
เนื้อหำที่ต้องกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ระดับมำก จ ำนวน 
 14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และระดับปำนกลำง จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำของ e-Book อยู่ในระดับมำก 

ด้ำนควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุด จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ระดับมำก จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ
ระดับปำนกลำง จ ำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจโดยรวมของ
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 



 
 
ภำพที่ 1  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 

 
 

ภำพที่ 2  หลักสูตรที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสังกัด 
 
 
 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ดีมำก ๆ 
 2.  อยำกได้ Material ที่สอดคล้องกับหนังสือครับ 
 3.  เอกสำรเยอะเกินไป ควรจัดท ำเป็นแพคเกจในระบบออนไลน์ 
 4.  ควรมีประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ เพรำะพ่ึงทรำบตอนเช้ำ 
 5.  อยำกให้ตัวแทนนักศึกษำแต่ละสำขำเข้ำด้วย 
 6.  จัดซื้อจัดหำตำมจ ำนวนควำมต้องกำรที่คณำจำรย์ได้แจ้งไปให้ครบ หำกไม่พอควรหำ 
งบเพ่ิม 
 7.  รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
 8.  อยำกให้สนับสนุนในทุกรำยกำรที่ได้เลือกไปให้ห้องสมุด และแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้
ทรำบในแต่ละบุคคลหรือคณะจะดีมำก 

ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไขโครงการ 
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะที่น ำเสนอกิจกรรม เนื่องจำกคณะ

วิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน  
ไม่สะดวกเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงส ำนักหอสมุดในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงได้มีกำรเปลี่ยนคณะที่น ำเสนอ 
เป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรน ำเสนอ
ข้อมูลโดยน ำรำยชื่อ e-Book ทั้งหมดท่ีสำมำรถคัดเลือกได้น ำเข้ำไว้ใน Google sheet เพ่ือให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกรำยชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และส่ง 
link รำยชื่อ e-Book ดังกล่ำว แจ้งไปยังอำจำรย์ทุกท่ำนในมหำวิทยำลัยทำง e-Doc ท ำให้มีอำจำรย์
เลือก e-Book เข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อได้ทั้งหมดในงบประมำณนี้ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
จำกกำรจัดกิจกรรม e-Book for you ท ำให้สำมำรถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกได้ตรงตำม

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ไปเสนออกิจกรรม e-Book for you 
ให้ ทั้งหมด 5 คณะ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น ซึ่งในแต่ละคณะมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่ำง ๆ เข้ำร่วม
กิจกรรม และคัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุด ครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้  

 
ตำรำงที่ 5  คัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุดตำมหลักสูตร 
 

คณะ หลักสูตร 
คณะวิทยำศำสตร ์ 18 
คณะบริหำรธรุกิจ 8 
คณะศลิปศำสตร ์ 2 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 5 
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 4 
รวม 27 



ทั้งนี้ เนื่องจำกบำงคณะที่ไปน ำเสนอกิจกรรมไม่เสนอรำยชื่อ e-Book เข้ำมำ จึงมี                 
กำรเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรเข้ำถึงอำจำรย์ในแต่ละหลักสูตร โดยกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอกนิกส์ให้             
เป็นรำยบุคคลเพ่ือให้อำจำรย์เสนอรำชำยชื่อ e-Book ท ำให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจำกคณะอ่ืน ๆ 
เสนอรำยชื่อเข้ำมำเพ่ิมเติม ดังนั้นถือว่ำ โครงกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จ เกินเป้ำหมำย 
 
ตำรำงที่ 6  เปรียบเทียบจ ำนวนรำยชื่อหนังสือ e-Book ที่ครอบคลุมหลักสูตร 
 

คณะ 
จ านวนรายช่ือ

e-Book 
ครอบคลุม
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 117 10 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 38 5 
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี 28 8 
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร 15 27 
คณะวิทยำศำสตร์ 13 18 
วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ 2 13 
คณะศิลปศำสตร์ 1 2 
รวม 214 83 

 
 



การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics 
ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics 
Service of Chulalongkorn University Community  

 
ระเบียบ  แสงจันทร์, บรรพต  สร้อยศรี,  

นัทชาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์, นัยน์ปพร  จารุเกษตรวิทย์  
                                   
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

                         e-mail:  rabiab.s@car.chula.ac.th, banphot.s@car.chula.ac.th,           
                                          natchapat.t@car.chula.ac.th, naipaporn.j@car.chula.ac.th 

 
 
บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้ศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชมคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยต่อ 
กำรใช้งำน Mobile Telepresence Robotics (MTR) ประกอบไปด้วย ด้ำนระบบกำรท ำงำน  
ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรโดย MTR ด้ำนกำรใช้งำนและ 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในห้องสมุด และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนำงำนบริกำรภำยในห้องสมุด 
ในอนำคต  กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด คณะผู้บริหำรห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
จ ำนวน 387 คน ระหว่ำงวันที่ 3-14  กันยำยน 2561  

 ผลกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ของประชำคมจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยภำพรวมพบว่ำผู้รับบริกำรจ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และ 
มีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก  รองลงมำ 81 คน (ร้อยละ 20.93) มีควำมต้องกำร
บริกำรระดับปำนกลำง และจ ำนวน 64 คน (ร้อยละ 16.54) มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร 
ในระดับน้อย 
 
ค าส าคัญ:        
 หุ่นยนต์, ระบบกำรประชุมแบบเสมือนจริงจำกระยะไกล, บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำ, ดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption)  
 
 
 

mailto:rabiab.s@car.chula.ac.th
mailto:banphot.s@car.chula.ac.th
mailto:natchapat.t@car.chula.ac.th
mailto:naipaporn.j@car.chula.ac.th


Abstract 
 This research examined the responses that the community of Chulalongkorn 
University has on the implementation of Mobile Telepresence Robotics (MTR) services 
in the University Library. 387 samples (consisting of library users, Library Board of 
Directors, and librarians) were obtained through the use of questionnaires and 
interviews during 3rd – 14th September 2018. The collected data provided feedback 
on the MTR as an operating system, librarian performance in using MTR, and library 
branding as well as additional recommendations to improve Chulalongkorn University 
Library’s services in the future. Based on the results, 62.53% (242) of the surveyed 
samples is in flavor of the MTR services and has high anticipation for future uses, while 
20.93% is neutral and the remaining 16.54% has low anticipation. 
 
Keyword:       
 Robotics, Mobile Telepresence Robotics (MTR), Reference Services,  
Digital Disruption 
 
บทน า 

 กำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรโดยกำรหันหน้ำเข้ำหำกัน (face-to-face) ถือเป็นหัวใจส ำคัญ
ของงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด ซึ่งจะช่วยให้กำรให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  แต่บำงครั้งผู้รับบริกำรอำจไม่สำมำรถเข้ำมำพบปะ 
พูดคุยและซักถำมโดยตรงกับบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบถำมของห้องสมุด  
ในขณะเดียวกันห้องสมุดได้มีกำรขยำยพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในอำคำรห้องสมุดหลัก 
และห้องสมุดสำขำ ในขณะที่จ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมีจ ำนวนเท่ำเดิม หรือลดลง ดังนั้นกำรน ำ
เทคโนโลยี Mobile Telepresence Robotics  มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด จึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับผู้ให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ขอรับ
บริกำรได้จำกทุกท่ี ทุกเวลำ 

Mobile Telepresence Robotics (MTR) คือ หุ่นยนต์กำรน ำเสนอ/ ระบบเทเลพรีเซนต์
หรือระบบกำรประชุมแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคกำรสร้ำงภำพวัตถุต่ำง ๆ จำกระยะไกลด้วย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งด้ำนภำพ เสียงและกำรสัมผัส มีลักษณะเป็นแบบ Real time ท ำงำนผ่ำน 
กำรควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยควบคุมกำรท ำงำนและกำรเคลื่อนไหวผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์ ซึ่ง MTR ที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ ท ำงำนโดย Log in 
บนเว็บไซต์ https://drive.doublerobotics.com/ ซ่ึงใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำรบน Mac และ 
Windows ค ำสั่งจะถูกส่งไปยัง iPad ที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง ผ่ำนแอพพลิเคชั่นของ Double Robotics 
ท ำหน้ำที่ควบคุมกล้อง สัญญำณ และกำรเคลื่อนไหว จำกนั้น iPad จะส่งสัญญำณ Bluetooth ไปยัง
ล้อและแกน ส ำหรับควบคุมกำรเคลื่อนที่ของล้อ และกำรยกตัว ขึ้น-ลง ของแกนที่เชื่อมต่อกับ iPad 

https://drive.doublerobotics.com/


เพ่ือปรับระดับ (ดังภำพที่ 1) ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กระบวนกำรท ำงำนของ Mobile Telepresence Robotics 
 
การประยุกต์ใช้ Mobile Telepresence Robotics ในงานห้องสมุด 

 ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ได้มีกำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำร 
ของห้องสมุดกันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งในงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรต้อนรับน ำชม
ห้องสมุด และงำนพิพิธภัณฑ์ หอจดหมำยเหตุ ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและกำรบริกำร
ของห้องสมุด เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีส ำหรับห้องสมุด  ส ำหรับตัวอย่ำงห้องสมุดต่ำงประเทศที่มี 
กำรน ำ MTR มำใช้ในงำนห้องสมุดมีดังนี้ 
 1.  ห้องสมุดมหำวิทยำลัยของ Western Michigan University (LuMarie Guth and 
Patricia Vander Meer, 2017, pp. 408-420) ร่วมกับ The WMU Communications and 
Social Robotics Lab (CSRL) ได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ Telepresence Robot (TR) ภำยในห้องสมุด  
โดยหุ่นยนต์ทีเ่ลือกทดลองใช้คือ Beam+model พัฒนำโดยบริษัท Suitable Technologies และ
จำกกำรทดลองใช้งำนในครั้งนั้น LuMarie Guth และ Patricia Vander Meer (2017, pp. 408-
420)  ได้ท ำกำรศึกษำกำรใช้งำนในห้องสมุด โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ประกอบไปด้วย 
ช่วงที่ 1: ภำคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ของปี 2016 โดยให้ผู้ใช้งำนห้องสมุดทดลองควบคุมหุ่นยนต์และ 
เก็บผลตอบรับโดยใช้แบบสอบถำม  ช่วงที่ 2: ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 -2016 ทดลองใช้งำนหุ่นยนต์   
ในห้องสมุดในหลำกหลำยต ำแหน่ง ได้แก่ ทักทำยผู้ใช้ในงำนอีเวนท์ของห้องสมุด ใช้เป็นไกด์ทัวร์
ห้องสมุด เป็นผู้ช่วยนักศึกษำที่ให้บริกำรตอบค ำถำม เข้ำร่วมกำรประชุมแผนกในขณะที่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำจุดให้บริกำร ใช้ในกำรอ่ำนกลอนในงำนเดือนกลอนนำนำชำติ ใช้ในกำรน ำทัวร์ห้องสมุด      
ให้ผู้ร่วมงำนอ่ืนจำกทั่วโลก และใช้เล่นเกมหำของในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เก็บข้อมูลจำก    
กำรสังเกต และช่วงที่ 3:  เก็บข้อมูลทัศนคติของ นักศึกษำช่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด บรรณำรักษ์ 
ผู้บริหำรห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรฝึกใช้งำนหุ่นยนต์ ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บ
ข้อมูล ผลกำรทดลองพบว่ำ   
 
 

https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html


 ช่วงที่ 1:  ได้รับผลตอบรับทั้งทำงบวกและทำงลบ ได้แก่ 
 รู้สึกไม่สบำยใจเมื่ออยู่ ๆ หันไปข้ำงหลังก็เจอหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

เงียบเชียบ จึงอำจท ำให้ผู้ใช้บำงคนตกใจ มีควำมเห็นว่ำควรก ำหนดเส้นทำงกำรเดินของหุ่นยนต์ หรือ
บริเวณให้บริกำรของหุ่นยนต์ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือผู้ใช้จะรู้สึกสะดวกใจในกำรใช้มำกกว่ำ 

 ในบริกำรตอบค ำถำม รู้สึกชอบกำรคุยแบบซึ่ง ๆ หน้ำมำกกว่ำ เพรำะแม้จะมี
หุ่นยนต์ก็ไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำเนื่องจำกยังคงต้องใช้คนในกำรบังคับควบคุม และด้วยข้อจ ำกัด 
หลำย ๆ อย่ำงของตัวหุ่นยนต์ท ำให้สุดท้ำยบรรณำรักษ์ก็ต้องเดินออกมำหำผู้ใช้เอง 

 รู้สึกว่ำเป็นประโยชน์ส ำหรับใช้ในกำรสื่อสำรทำงไกล 
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยำกให้หุ่นยนต์มีฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น อยำกให้มีแขนเพ่ือหยิบจับ

ของส่งให้ได้ หรือโปรแกรมในกำรตำมหำคนในห้องสมุด  ควรใช้หุ่นยนต์ในกำรรักษำควำมเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยในห้องสมุดควรตั้งระดับควำมดังเสียงของหุ่นยนต์ให้ดีก่อนน ำมำใช้งำน 

 ช่วงที่ 2:  เก็บข้อมูลหลังจำกทดลองใช้งำนหุ่นยนต์จริงในห้องสมุด ได้ผลตอบรับ ดังนี้ 
 เสียง ต้องท ำกำรปรับระดับและทดสอบภำยในก่อนออกใช้งำนจริง 
 กำรท ำงำนพร้อมกัน ไม่ได้ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำงำนหลำยอย่ำงไปพร้อมกันได้

เนื่องจำกต้องตั้งสมำธิในกำรบังคับหุ่นยนต์ แต่ก็เคยมีกรณีที่นักศึกษำที่มำท ำงำนต้องเข้ำประชุมไป
พร้อม ๆ กับกำรให้บริกำรช่วยเหลือ (Help desk) โดยเขำอยู่ในห้องประชุมและตั้งหุ่นยนต์ไว้ที่จุด
บริกำร หัวใจหลักของกำรท ำงำนคือ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ตอนแรกเขำจะตั้งใจกับกำรประชุม  
แต่เมื่อมีผู้ใช้เข้ำมำขอใช้บริกำรเขำก็จะหันมำตั้งใจให้บริกำรแทน และมุมกล้องที่กว้ำงของตัวหุ่นยนต์
ท ำให้เขำมองเห็นทันทีท่ีมีผู้ใช้เข้ำมำขอควำมช่วยเหลือ 

 กำรใช้เป็นเครื่องมือให้บริกำรตอบค ำถำมเคลื่อนที่ ได้รับผลตอบรับหลำกหลำย    
ทั้งผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นเทคโนโลยีใหม่ และผู้ที่รู้สึกไม่สะดวกและสงสัยจุดประสงค์กำรใช้งำน 
ของหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์มีหน้ำจอขนำดเล็กจึงมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือ เช่น จำกหน้ำจอ 
ผลกำรค้นหำในฐำนข้อมูล และบำงคนบอกว่ำอยำกให้หุ่นยนต์เป็นหน้ำจอสัมผัส 

 กำรใช้บริเวณเคำน์เตอร์ให้บริกำรตอบค ำถำมในฐำนะผู้ช่วย (Back up) แก่นักศึกษำ
ช่วยงำน นักศึกษำยังคงสับสนว่ำหุ่นยนต์มีไว้เพ่ือเฝ้ำดูกำรท ำงำนของตนหรือช่วยงำนกันแน่ รวมทั้ง
บรรณำรักษ์ที่ใช้งำนหุ่นยนต์ก็กล่ำวว่ำ รู้สึกกดดันให้ต้องตอบค ำถำมให้ได้เร็วกว่ำปกติเนื่องจำกผู้ใช้
มองไม่เห็นขณะบรรณำรักษ์ท ำกำรค้นหำข้อมูล จึงไม่ทรำบว่ำกำรค้นหำเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

 แม้จะมีบำงคนที่ตื่นเต้นกับกำรใช้งำนหุ่นยนต์ แต่ก็มีบำงคนที่รู้สึกไม่ดีซึ่งคำดว่ำ  
เป็นกลุ่มคนที่หวำดกลัวเทคโนโลยี (Technophobia)  

 เห็นว่ำมีประโยชน์ในกำรใช้งำนกำรสื่อสำรทำงไกล 
 เห็นว่ำช่วยเสริมภำพลักษณ์ห้องสมุดในฐำนะผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 

 ช่วงที่ 3:  ผลทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรอบรมฝึก     
ใช้งำน ผลจำกเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนไม่ต่ำงกันมำกนักแม้จะท ำงำนในต่ำงสำขำ ต่ำงแผนก หรือ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  ผลควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนหลังจำกได้รับกำรอบรมฝึกใช้งำน  คะแนนเฉลี่ย  
ที่เพ่ิมมำกที่สุดคือด้ำน ทักษะในกำรใช้หุ่น (Ease in proficiency using the robot) และประโยชน์
ของหุ่นยนต์ในงำนห้องสมุด (Usefulness of the robot in libraries)  ส ำหรับควำมเห็นจำก



บรรณำรักษ์คนหนึ่งซึ่งสะท้อนผลกำรสังเกต คือ คิดว่ำกำรใช้หุ่นยนต์เป็นเรื่องน่ำสนุก และแปลกใหม่ 
แต่หำกเม่ือเวลำผ่ำนไปแล้วไม่รู้สึกว่ำมันเป็นสิ่งใหม่ หุ่นยนต์จะยังมีประสิทธิภำพอยู่ไหม เพรำะ    
กำรต้องบังคับหุ่นไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถไปท ำอย่ำงอ่ืนได้ แต่ก็ยังคิดว่ำ    
กำรน ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ เช่น หุ่นยนต์ในห้องสมุด ก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษำที่จะได้รับ
ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้ห้องสมุด 
 2.  University of Bologna (Western Michigan University, 2016) โดยเริ่มจำก Lynn 
Kleinveldt บรรณำรักษ์ซึ่งก ำลังศึกษำที่ University of Bologna ประเทศอิตำลี ได้ใช้งำนหุ่นยนต์ 
Telepresence Robot (TR) ทีไ่ด้รับควำมร่วมมือจำก the Communication and Social 
Robotics Labs  ในกำรดูงำนและส ำรวจห้องสมุด Waldo Library แห่งมหำวิทยำลัย Western 
Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง Kleinveldt ได้กล่ำวว่ำ “จุดประสงค์ของหุ่นยนต์
ไม่ใช่กำรแทนที่บรรณำรักษ์ แต่เป็นกำรเพ่ิมบทบำทใหม่ให้แก่บรรณำรักษ์ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์   
จะท ำให้บรรณำรักษ์สำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรและขอบเขตควำมรู้ได้ในทุกที่ นอกจำกนี้           
May Chang ผู้ช่วยคณบดีด้ำนเทคโนโลยีของห้องสมุดกล่ำวว่ำ “นี่เป็นตัวอย่ำงที่ดีของควำมร่วมมือ
ของห้องสมุดทั่วโลก  MTR ชว่ยให้เรำสื่อสำรกันได้ในระดับที่โทรศัพท์หรือวิดีโอแชทท ำไม่ได้”  
หุ่นยนต์ ตัวดังกล่ำวได้ถูกใช้ในงำนต้อนรับคณะดูงำนจนถึงช่วงภำคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016  
 3.  กำรให้บริกำร Telepresence Robot ของห้องสมุด University of New England 
(UNE) ได้มีบริกำรให้นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของ UNE ยืม Telepresence Robot (TR) ส ำหรับ
น ำไปใช้ในงำนในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมทำงไกลไปยังวิทยำเขต (Campus) อ่ืน ๆ ติดต่อ
กับเพ่ือนร่วมงำนที่มำท่ีมหำวิทยำลัยไม่ได้  เข้ำเรียนแทนในช่วงที่ไปเรียนไม่ได้ เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(As a traveling mobile sign) ใช้เก็บแบบสอบถำม ใช้ในกำรสังเกตกำรณ์ ติดต่อกับผู้ป่วยในคลินิก 
ส ำหรับวิธีกำรให้ยืมจะก ำหนดให้แต่ละวิทยำเขตมีหุ่นยนต์ให้บริกำรแห่งละ 1 ตัว จองหุ่นยนต์ทำง
อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อจองแล้วจะได้รับลิงก์เข้ำใช้งำนหุ่นยนต์ผ่ำนอีเมล สำมำรถส่งต่อลิงก์กำรใช้
งำนหุ่นยนต์ให้ผู้อื่นได้แต่ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับตัวหุ่นยนต์จะอยู่ที่ผู้ลงชื่อยืม 
ใช้งำนได้สูงสุด 24 ชั่วโมง สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอต่อเวลำได้หำกไม่มีผู้จองหุ่นยนต์ต่อจำก 
กำรใช้งำนหุ่นยนต์ ผู้รับบริกำรได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่ำ ข้อจ ำกัดกำรใช้งำนของหุ่นยนต์มำกจำก
กำรที่ให้บริกำรนั้นมีไว้ส ำหรับใช้ภำยในเท่ำนั้น หุ่นยนต์จะท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  
โดยกำรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คผ่ำนบรำวเซอร์ Chrome เท่ำนั้น กำรใช้งำนควบคุม  
กำรเคลื่อนที่ในระยะไกลจะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดเมื่อมีผู้ช่วยในกำรน ำหุ่นยนต์ผ่ำนประตูหรือ    
เข้ำออกประตูภำยในห้องสมุด กำรควบคุมผ่ำนเครือข่ำยของหุ่นยนต์ต้องกำรกำรเชื่อมต่อสัญญำณ 
Wifi ที่แรงและมีเสถียรภำพ  และแบตเตอรี่หุ่นยนต์มีข้อจ ำกัดท่ีท ำงำนได้เพียง 8-10 ชั่วโมง ดังนั้น  
จึงควรให้ผู้รับบริกำรสำมำรถขอยืมที่ชำร์จพร้อมหุ่นยนต์ได้ 
 4.  ห้องสมุด The University of Texas at Arlington (UT Arlington) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  ได้จัดให้มบีริกำรให้ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ยืมหุ่นยนต์ Telepresence 
Robot (TR) ที่พัฒนำโดยบริษัท Double Robotics ซึ่งมีข้อก ำหนดกำรใช้งำนคือ ระยะเวลำ      
กำรยืม 3 ชั่วโมง/ ครั้ง/ เครื่อง ไม่มีกำรให้จองหุ่นยนต์ล่วงหน้ำก่อนยืม ไม่สำมำรถยืมต่อได้ในตัวเดิม        



แต่สำมำรถยืมหุ่นยนต์ตัวอ่ืนได้ หำกไม่มีหุ่นยนต์ตัวอ่ืนเหลือให้ยืมต่อ ต้องรอ 1 ชั่วโมงในกำรชำร์จ
แบตเตอรี่หุ่นยนต์ตัวนั้น แล้วจึงกลับมำยืมได้ใหม่อีกครั้ง และยืมไปใช้เฉพำะภำยในห้องสมุดเท่ำนั้น  

 ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ทดลองน ำ Mobile Telepresence 
Robotics (MTR) จำกบริษัทหุ่น Double Robotics มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำม และ
บริกำรต้อนรับน ำชมของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2560 เป็นต้นมำ โดยระบบของ MTR ที่
น ำมำใช้งำนจะใช้ไอแพดเป็นตัวสั่งกำรและควบคุม ผู้ใช้สำมำรถควบคุมจำกระยะไกลได้ด้วย
คอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟน  (ชมวีดีทัศน์ระบบกำรท ำงำนได้ที่  
https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php) ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุด    
เพ่ือส่งเสริมและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรห้องสมุด ให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของ
ผู้รับบริกำรรุ่นใหม่  ดังนั้นส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  จึงได้ด ำเนินกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำร
ของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้บริกำร Telepresence Robotics ในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ ด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้ 
บริกำรผ่ำน  MTR ด้ำนกำรใช้งำนและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด  ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้
งำน MTR ในห้องสมุด รวมถึงศึกษำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร MTR เพ่ือน ำ
ผลกำรวิจัยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำรให้เหมำะสมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อ  
กำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรมีกำรใช้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำผ่ำน Mobile 
Telepresence Robotics ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 3.  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร Mobile 
Telepresence Robotics ได้อย่ำงเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 กำรศึกษำครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ เป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสอบถำมจัดท ำทั้งในรูปแบบกระดำษและแบบสอบถำมออนไลน์  
มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม 2561 ส ำหรับขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
มีดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1: ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ที่มีต่อกำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ประชำกร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญำตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดภำคกำรศึกษำต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php


(ระหว่ำงวันที่ 3-14 กันยำยน 2561)  โดยกิจกรรมนี้ได้มีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำ Mobile Telepresence 
Robotics เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรได้รับรู้ระบบกำรท ำงำน และสำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดบริกำรที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรต่อไป รำยละเอียดบริกำรปฐมนิเทศ
กำรใช้ห้องสมุดดูได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=110  หรือ  
https://goo.gl/bhpmGW  นอกจำกนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรที่เข้ำมำรับบริกำร   
ในพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 และ ชั้น 2 ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตลอดจน
ผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำ  

 ขั้นตอนที่ 2: สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยกำรสร้ำงแบบสอบถำม/ แบบสอบถำม
ออนไลน์ และแบบสัมภำษณ์เพ่ือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถำม รำยละเอียดดังนี้ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดบริกำร MTR จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่ 
วำรสำร บทควำมวิจัย วิทยำนิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ำแนวคิดและรูปแบบกำรจัดบริกำร
มำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยโดยแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือใน 
กำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ประกอบด้วยค ำถำมที่เกี่ยวกับ  สถำนภำพ และคณะ/ สถำบันที่สังกัด ลักษณะของ

แบบสอบถำมเป็นแบบกำรหำค่ำร้อยละ และแจกแจงควำมถี่  
 ส่วนที่ 2  กำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้

บริกำร MTR ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ประกอบด้วยค ำถำมกำรรับรู้และควำมต้องกำร 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนระบบกำรท ำงำน

ของ MTR 2) ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน MTR 3) ด้ำน  
กำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด และ 4) ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ใน
ห้องสมุด ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ คือ รับรู้/ 
ต้องกำรมำกที่สุด รับรู้/ ต้องกำรมำก รับรู้/ ต้องกำรปำนกลำง รับรู้/ ต้องกำรน้อย และรับรู้/ ต้องกำร 
น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือกำรพัฒนำและจัดบริกำร       
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบแบบสอบถำม  และแบบสัมภำษณ์ ทั้งผู้รับบริกำร ผู้บริหำร     
และผู้ปฎิบัติงำนให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทั้งในและนอกเวลำท ำกำร ลักษณะ     
ของแบบสอบถำมเป็นแบบค ำถำมปลำยเปิด ให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น   

 ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบแบบสอบถำมและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร
ทดสอบแบบสอบถำมกับผู้รับบริกำรห้องสมุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จำกนั้นจึงน ำผล 
กำรทดสอบมำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมก่อนแจกให้กับกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 4: เก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำมให้กับนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด
ภำคกำรศึกษำต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และผู้รับบริกำรที่เป็นประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=110
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ที่เข้ำมำรับบริกำรในพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 และชั้น 2 ตลอดจนผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำท ำกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 387 ชดุ ช่วงเวลำ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่  3-14 กันยำยน 2561 

 ขั้นตอนที่ 5: วิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม ด้วยกำรแจกแจงควำมถ่ี  หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์ส ำหรับ Windows  
 ขั้นตอนที่ 6: สรุปผลกำรวิจัย รำยงำนผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกสมมติฐำนกำรวิจัย ที่ก ำหนดไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ประชำคมจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย มีกำรรับรู้ต่อบริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในระดับน้อย และ (2) ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีควำมต้องกำร
ใช้บริกำร MTR ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ในระดับมำก  
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จำกจ ำนวนแบบสอบถำมจ ำนวน 387 ชุด ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น
นิสิตคณะอักษรศำสตร์ มีจ ำนวนมำกที่สุด 244 คน (ร้อยละ 63.05) รองลงมำคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 
35 คน (ร้อยละ 9.04) และนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 30 คน (ร้อยละ 7.75)  
 เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพทำงกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนิสิตระดับ 
ปริญญำตรี มีจ ำนวนมำกที่สุด 313 คน (ร้อยละ 80.88) รองลงมำเป็นนิสิตระดับปริญญำโท จ ำนวน 
48 คน (ร้อยละ 12.40) และเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก จ ำนวน 24 คน (ร้อยละ 6.20)  
 2.  การรับรู้และความต้องการบริการ Mobile Telepresence Robotics           
โดยภาพรวม 

 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรรับรู้และควำมต้องกำรในงำนบริกำร MTR พบว่ำ ผู้รับบริกำร จ ำนวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก  รองลงมำ 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีควำมต้องกำรบริกำรระดับปำนกลำง และจ ำนวน 64 คน หรือร้อยละ 
16.54 มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำรในระดับน้อย 
 3.  ด้านระบบการท างานของ Mobile Telepresence Robotics 

 ผลกำรศึกษำด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และ           
ควำมต้องกำรด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ 
ระบบควบคุมสั่งกำรใช้งำนได้ง่ำย ( x  = 4.33) รองรับกำรใช้ WiFi และ Bluethooth ( x  =4.32)     
กำรติดต่อสื่อสำรกับบรรณำรักษ์สะดวก รวดเร็วผ่ำนระบบ ( x  = 4.31) 
 4.  ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน  MTR 

 ผลกำรกำรศึกษำด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน  
MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน  MTR      
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เป็นอย่ำงดีในงำนบริกำรของห้องสมุด ( x  =4.29) มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ



และให้ค ำปรึกษำผ่ำน Robotics ( x  = 4.22) สำมำรถน ำทักษะของกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ประยุกต์เข้ำกับกำรใช้นวัตกรรมได้ดี ( x  = 4.21)   
 5. ด้านการใช้งาน MTRในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด 

 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรใช้งำน MTR ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด     
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ ช่วยยกระดับงำนบริกำรในห้องสมุดให้ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ( x  = 4.29) สะดวกต่อกำรสอบถำมข้อมูลจำกห้องสมุด ( x  = 4.25) 
และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดในฐำนะผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ( x  = 4.19) 
 6.  ด้านความต้องการการใช้งาน MTR ในงานบริการของห้องสมุด 

 ผลกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในงำนบริกำรของห้องสมุด พบว่ำ 
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ ต้องกำร  
ให้ MTR น ำไปประยุกต์ใช้กับงำนบริกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรตอบค ำถำมในห้องสมุด ( x  = 4.05) 
ท่ำนต้องกำรให้มีหุ่นยนต์ MTR ในทุก ๆ ห้องสมุดของจุฬำฯ ( x  = 3.17) และต้องกำรให้มีหุ่นยนต์ 
MTR ท ำงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ในห้องสมุด ( x  = 3.67)   
 7.  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดบริการ Mobile Telepresence Robotics 

 ผลกำรศึกษำด้ำนข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR มีดังนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการ  เก็บข้อมูลทัศนคติจำกผู้บริหำรห้องสมุด จ ำนวน 4 คน  โดยใช้
แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล ผลกำรศึกษำมีดังนี้   

1) กำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้ระบบ Mobile Telepresence มำใช้ในกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด ควำมคุ้มทุนกำรในน ำระบบมำใช้งำน และกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้
เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์เพ่ือใช้เป็นทำงเลือกใหม่/ ทดแทน ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้ 

 MTR เป็นโครงกำรน ำร่องที่ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร น ำมำทดลองใช้ในงำนห้องสมุด 
โดยทดลองใช้ในพ้ืนที่ ชั้น 2 และ ชั้น 1 เพื่อทดสอบพฤติกรรมของผู้รับบริกำรว่ำเป็นอย่ำงไร 
ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมพึงพอใจ หรือรู้สึกว่ำ MTR เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือขัดขวำงกิจกรรม กำรเรียนรู้
และใช้บริกำรหรือไม่อย่ำงไร กรณีท่ีได้ผลกำรตอบรับที่ดี ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้น ำ
ข้อมูลเหล่ำนั้นมำออกแบบระบบกำรให้บริกำรได้อย่ำงตรงกับควำมต้องกำรต่อไป 

 เกณฑ์กำรตัดสินใจ  ต้องท ำกำรบ้ำนเสียก่อนน ำเทคโนโลยีที่จะเข้ำมำใช้ในองค์กร  
ต้องหำรือร่วมกันเพรำะเทคโนโลยีพัฒนำไปมำก จะต้องเลือกให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรตัดสินใจว่ำจะน ำมำใช้จริงในงำนบริกำรห้องสมุด   
จะต้องดูผลกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ก่อนว่ำ ได้รับกำรยอมรับจำกผู้รับบริกำรมำกน้อยเพียงใด 

 MTR เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและเป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับผู้ให้บริกำร
ของห้องสมุด เนื่องสำมำรถให้บริกำรได้ในระยะไกล กำรน ำมำใช้ในกำรให้บริกำรของห้องสมุด     
ควรต้องพิจำรณำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหน่วยงำนว่ำสำมำรถรองรับได้มำกน้อยเพียงใด เช่น 
ควำมเสถียรของ WiFi  ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำรในกำรควบคุมระบบ 



 ต้องกำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
ในพ้ืนที่อำคำรจำมจุรี 10 หรือ อำคำรจำมจุรี 9  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ให้บริกำรน้อย จะท ำให้ MTR 
สำมำรถช่วยผู้ให้บริกำรในกำรดูแลจัดกำรด้ำนพ้ืนที่ของอำคำรได้มำกข้ึน 

 กำรเลือก MTR นี้มำใช้ในงำนแทนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เสมือนจริง เพรำะ
เป็นว่ำเทคโนโยลีนี้มีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป และทำงส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรมีระบบที่สำมำรถรองรับ
กำรท ำงำนกับ MRT ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมำณท่ีสูงมำกส ำหรับกำรลงทุน ประกอบกับระบบ MRT 
มีข้อเด่นคือ ระบบสำมำรถเคลื่อนไหวได้ จึงท ำให้ระบบสำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วจำกระยะไกล  และสำมำรถสื่อสำรกับผู้รับบริกำรได้สองทำง โดยที่ผู้รับบริกำรไม่ต้องลุกจำก 
ที่นั่งเดินมำพบบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม MTR จึงนับได้ว่ำเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรให้บริกำรเชิงรุกกับผู้รับบริกำรได้อย่ำงดี 

 มุมมองต่อควำมคุ้มทุนของเครื่องมือ ต้องรู้อำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ ค่ำเสื่อม 
สภำพ และควรเก็บสถิติดูว่ำจะใช้กิจกรรมอะไรได้บ้ำง เช่น กำรตอบค ำถำม บริกำรสืบค้น มีคนมำใช้
บริกำรมำกน้อยเพียงใด จะเกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่ ประเด็นปัญหำของบุคลำกร อันตรำยต่อบุคลำกร 
ที่ลดน้อยลง กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน อำจท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2) แนวโน้มกำรน ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ มำใช้ภำยในห้องสมุด ว่ำมีส่วนงำนใด หรือกิจกรรม 
ใดในอนำคตท่ีก ำลังมองหำกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้แทนผู้ปฏิบัติงำน  ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำ 

 ในอนำคตส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรจะต้องพัฒนำและจัดบริกำรของห้องสมุดโดยมุ่ง
ไปสู่กำรเป็นห้องสมุดอัตโนมัติให้มำกขึ้น โดยเฉพำะระบบงำนประจ ำเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจนปัญหำในกำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และจะมี 
กำรน ำระบบกำรยืมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถให้บริกำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ   
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

3) มุมมองกำรเกิด Digital disruption ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร   
ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้ 

 ในแง่ของ Digital disruption นั้นอำจไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนมำกนัก เพรำะ 
MTR จะเป็นผู้ช่วยบรรณำรักษ์และผู้ให้บริกำร ในกำรสื่อสำรจำกระยะไกล ทุกอย่ำงต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง อำจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เป็นตัวเสริมใน     
กำรท ำงำนให้ตอบโจทย์กับงำนและน ำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 กำรใช้ MTR ในงำนนั้นจะใช้แทนในบำงส่วนของงำน ซึ่งไม่สำมำรถน ำมำใช้แทน
บุคลำกรได้ทั้งหมด บุคลำกรยังมีควำมส ำคัญอันดับหนึ่งในกำรให้บริกำรห้องสมุด แต่บุคลำกรจะต้อง
พัฒนำควำมสำมำรรถในกำรเป็น Remote Worker และต้องเรียนรู้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีทั้ง
ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ ที่จะมำช่วยสนับสนุนกำรจัดบริกำรใหม่ๆ ของห้องสมุด และจะต้อง  
มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถไปเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำให้มำกข้ึน 
 ด้านการจัดบริการ เก็บข้อมูลจำกบรรณำรักษ์สำยปฏิบัติงำนของห้องสมุด จ ำนวน 5 คน  
โดยใช้แบบสัมภำษณ์ ผลกำรศึกษำมีดังนี้   
 1)  กำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในงำนบริกำรห้องสมุด : บรรณำรักษ์ 2 ใน 5 แสดง
ควำมคิดเห็นว่ำกำรน ำ MTR มำใช้งำนเป็นเรื่องที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนบริกำรใน



ห้องสมุดเพ่ือสอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกัน บรรณำรักษ์ทั้ง 5 คน        
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำเทคโนโลยี MTR นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อน และรำคำสูง อีกท้ัง
เทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่ใช้งำนในห้องสมุดอำจไม่สำมำรถรอบรับ MTR และช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรได้     
แค่เพียงข่วงเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้น ไม่เหมำะกับกำรให้บริกำรตอบค ำถำมเชิงลึก หำกมีเทคโนโลยีอ่ืน     
ที่รำคำถูกกว่ำ มีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำ เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฎิบัติงำนใช้งำนได้ง่ำยกว่ำ น่ำจะเป็นตัวเลือก
ที่ดีกว่ำ MTR อีกท้ังควรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อนกำรใช้งำนว่ำมีควำมต้องกำร
เทคโนโลยี MTR หรือไม่ อย่ำงไร 
 2)  ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรมกำรบริกำร ควำมสะดวกสบำย ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน
ของ MTR: บรรณำรักษ์ 2 คนแสดงควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่กำรท ำงำนของ
บรรณำรักษ์ได้ แต่มี 1 คนที่มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่มีบทบำทในกำรเป็นผู้ช่วยของบรรณำรักษ์ 
เนื่องจำกกำรท ำงำนยังคงอำศัยบรรณำรักษ์อยู่ และอีก 2 คน มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่เพียงแต่        
ไม่สะดวกสบำยแล้ว ยังมีขีดจ ำกัดเรื่องกำรใช้งำนอยู่ เนื่องจำกกำรใช้งำนที่ดี เจ้ำหน้ำที่หรือ
บรรณำรักษ์ผู้ควบคุมควรอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณไม่ไกลจำก MTR มำก เพื่อง่ำยต่อกำรควบคุม      
และป้องกันกำรสูญหำย อีกท้ังยังต้องระวังเรื่องควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ทั้งกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต หรือกำรป้องกันกำรชน ที่อำจส่งผลต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และกำรควบคุมท่ีดี   
ไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยเจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เพียงคนเดียว ท ำให้สิ้นเปลืองก ำลังคนเพ่ิมมำกข้ึน 
อีกท้ังกำรตอบค ำถำมผ่ำน Line หรือ email น่ำจะสะดวกกว่ำกำรใช้ MTR  
 3)  กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร MTRในงำนบริกำรของห้องสมุด: 
บรรณำรักษ์ 1 คนเสนอว่ำควรศึกษำข้อก ำหนดของหน่วยงำน หรือมหำวิทยำลัยถึงกำรอนุญำต      
ในกำรท ำงำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต อีก 3 คนเสนอว่ำ สิ่งที่ควรเตรียมควำมพร้อมที่สุด คือกำรศึกษำ    
กำรท ำงำนของ MTR รวมไปถึงงำนบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม รวมไปถึงเตรียมผู้ปฏิบัติงำนที่พร้อมจะ Stand by ตลอดเวลำส ำหรับกำรตอบค ำถำม   
ผ่ำน MTR ส่วนบรรณำรักษ์อีก 1 คนเสนอว่ำควรท ำกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อน    
เพ่ือทรำบว่ำควรมีควำมพร้อมในด้ำนใดบ้ำง อีกทั้งไม่ว่ำจะเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไร ก็สำมำรถ     
น ำเทคโนโลยีทำงเลือกอ่ืนมำใช้แทนได้ เนื่องจำกงำนในห้องสมุดไม่จ ำเป็นต้องเข้ำหำผู้รับบริกำร
โดยตรง อำจเลือกติดตั้งระบบ Skype เพ่ือให้ผู้รับบริกำรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจริง ๆ เข้ำมำ  
ติดต่อ แทนกำรทีจ่ะให้เจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เป็นฝ่ำยคุมอุปกรณ์และเข้ำไปรบกวนผู้ใช้งำน     
โดยไม่จ ำเป็น 
 4)  ควำมสำมำรถในกำรใช้ Mobile Telepresence ในงำนบริกำรตอบค ำถำม      
เพ่ือเป็นทำงเลือกใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์ทดแทน
กำรให้บริกำรในรูปแบบเดิม : บรรณำรักษท์ั้งหมดมีควำมเห็นว่ำ MTR ท ำได้เพียงแค่เป็นทำงเลือก
ให้กับบริกำรรูปแบบใหม่ แต่ไม่สำมำรถทดแทนกำรท ำงำนของบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
ยังมีขีดจ ำกัดของกำรท ำงำนอยู่ อีกทั้งกำรตอบค ำถำมผ่ำนโปรแกรม Chat น่ำจะมีรูปแบบที่เหมำะสม
มำกกว่ำกำรใช้ MTR นอกจำกนี้ยังได้เสนอว่ำอำจน ำไปปรับปรุงงำนทำงด้ำนต้อนรับน ำชม หรืองำน
น ำเสนอน่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำกำรใช้งำนตอบค ำถำม หำกต้องกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน   
กำรให้บริกำรตอบค ำถำม เทคโนโลยี AI น่ำจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ  



 5)  กำรน ำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มำท ำงำนในองค์กรเพ่ิมมำกข้ึนในอนำคต จะส่งผล
กระทบด้ำน Digital disruption ต่อบุคลำกรในห้องสมุดหรือไม่ บรรณำรักษ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำปัญหำ 
Digital Disruption อำจเกิดขึ้นได้บ้ำง แต่เฉพำะแค่กับบำงงำนเท่ำนั้น ปัญหำส ำคัญคือกำรให้ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจกับบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ถึงสำเหตุ ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรน ำ MTR มำใช้
งำนห้องสมุด จึงจะสำมำรถจัดบริกำรได้ตรงกับนโยบำยในกำรน ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นเข้ำมำใช้ใน
องค์กร 
 ด้านระบบการท างานของ MTR 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำ MTR เป็นระบบที่ดี ค่อนข้ำงตอบสนองต่อกำรใช้งำน        
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรห้องสมุด กำรใช้งำน MTR ควรท ำได้ง่ำย มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน
และสำมำรถใช้งำนได้จริง ฟังก์ชันเพิ่มเติมของ Telepresence Robotic ที่ควรมี ได้แก่ สำมำรถ 
เลือกรับบริกำรได้ว่ำต้องกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์โดยใช้ตัวอักษร ใช้เสียง หรือเห็นหน้ำบรรณำรักษ์  
หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส (Touchscreen) เพ่ือที่ผู้ใช้จะไม่ต้องพ่ึงบรรณำรักษ์ในกำรค้นหำเพียง     
ฝ่ำยเดียว ผู้ใช้สำมำรถปรับระดับเสียงที่ใช้ในกำรสื่อสำรเองได้ สำมำรถใช้แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อ่ืน
นอกจำก iPad และ iPhone ในกำรท ำงำนได้  นอกจำกนี้ ยังมีผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
หุ่นยนต์ที่น ำมำให้บริกำรในห้องสมุด คือ ควรเป็นหุ่นยนต์ที่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตนเอง โดยน ำมำใช้
ในงำนที่มีลักษณะประจ ำ อำจเป็นระบบ AI เพ่ือช่วยลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยมี
ฟังก์ชันที่ต้องกำร เช่น กำรจองห้องค้นคว้ำกลุ่มผ่ำนหุ่นยนต์ มีระบบช่วยสืบค้นอัตโนมัติโดยใช้  
Voice recognition ช่วยค้นหำหนังสือ และแนะน ำหนังสือที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ใช้เมื่อป้อนข้อมูล      
ลงไปได้ สำมำรถบอกต ำแหน่งของหนังสือได้ ทั้งหนังสือที่อยู่บนชั้นและหนังสือที่อยู่ผิดชั้น สำมำรถ
เก็บหนังสือเองได้ และใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด ส ำหรับรูปแบบในกำรให้บริกำร
ของ MTR มี มีดังนี้ 
 1.  ควรสร้ำงเส้นทำงกำรเดินเฉพำะส ำหรับหุ่นยนต์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุกำรชนกัน และ    
มีแอปพลิเคชันบอกต ำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ 
 2.  ควรก ำหนดบริเวณไว้ส ำหรับเป็นที่ตั้งหุ่นยนต์ประจ ำอยู่ เพื่อที่รอให้บริกำร ไม่ควรให้
หุ่นเคลื่อนที่ตลอดเวลำเนื่องจำกอำจเป็นกำรรบกวนสมำธิผู้ใช้บริกำรที่ก ำลังอ่ำนหนังสืออยู่ หำกมี    
ผู้ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเรียกหุ่นให้มำหำได้ผ่ำนแอปพลิเคชันที่อำจประสำนงำนกับโครงกำร   
CU NEX เพ่ือจัดท ำ หรือมีปุ่มกดเรียกใช้งำนหุ่นติดอยู่ที่โต๊ะอ่ำนหนังสือ ในกำรทดลองใช้งำน MTR 
พบว่ำกำรเชื่อมต่อสัญญำณ WiFi ยังไม่มีควำมเสถียรมำกนัก ท ำให้เสียงพูดไม่ค่อยชัดเจน ภำพกระตุก
เป็นบำงครั้ง และมีกำรตอบสนองช้ำ หำกน ำมำใช้งำนจริงควรพัฒนำระบบ WiFi ให้มีเสถียรภำพ  
มำกขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นส่วนนี้ได้ เนื่องจำกไม่ได้ทดลอง
ใช้งำน MTRในวันที่ท ำกำรส ำรวจ เป็นเพียงกำรดู VDO สำธิตกำรใช้งำนเท่ำนั้น 
 ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน  MTR 
           บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำน MTR ควรมีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนงำนบริกำรถำม-ตอบและ
ช่วยค้นคว้ำ และด้ำนกำรควบคุมหุ่นยนต์ ควรมีบริกำรช่วยค้นหำข้อมูลงำนวิจัย/ วำรสำร และ       
ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเป็นคนค้นหำข้อมูลเอง นอกจำกนี้ ยังมีควำมต้องกำรให้บรรณำรักษ์
สำมำรถตอบค ำถำมทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน อีกทั้งช่วยให้ค ำปรึกษำท้ังด้ำนกำรเรียนและควำมรัก    



อีกท้ังยังต้องกำรให้บรรณำรักษ์สำมำรถสื่อสำรได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือให้บริกำรได้ทั้ง
นิสิตไทยและนิสิตชำวต่ำงชำติ อย่ำงไรก็ตำมมีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนเห็นว่ำกำรน ำ MTR มำใช้
งำนจะเป็นกำรเพิ่มภำระให้บรรณำรักษ์มำกกว่ำ เนื่องจำกบรรณำรักษ์ต้องศึกษำวิธีกำรบังคับหุ่นยนต์
เพ่ิมเติมก่อนออกให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่มีควำมเห็นเพ่ิมเติม เนื่องจำกเห็นว่ำ
บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำนหุ่นยนต์เป็นบรรณำรักษ์คนเดียวกับท่ีให้บริกำรตำมปกติ จึงไม่เห็นว่ำจะมี
ควำมแตกต่ำง 
 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกเห็นว่ำกำรมี MTR ในห้องสมุดเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้ำง
ภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำร
สนใจค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มมำกข้ึน แต่ก็มีบำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ MTR ดูเหมือนเป็นจุดขำยของห้องสมุด
มำกกว่ำเป็นบริกำรที่ใช้งำนจริง และมีส่วนน้อยที่เห็นว่ำกำรมี MTR ไม่ส่งผลใดต่อภำพลักษณ์ของ
ห้องสมุด 
 ด้านความต้องการใช้งาน 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนมีควำมกังวลว่ำจ ำนวนหุ่นยนต์อำจไม่เพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำร ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน MTR 
เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ช ำนำญในกำรใช้งำนหุ่นยนต์ และเห็นว่ำกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์ 
ในปัจจุบันมีระบบที่ดีและสะดวกอยู่แล้ว นอกจำกนี้มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำผู้ที่มำใช้บริกำรที่ส ำนักงำน
วิทยทรัพยำกร ส่วนมำกมำใช้พ้ืนที่มำกกว่ำทรัพยำกร และผู้ใช้ทรัพยำกรส่วนใหญ่ได้ท ำกำรสืบค้น
ทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์มำก่อนเป็นที่เรียบร้อย ควำมต้องกำรใช้งำน Telepresence Robotic 
จึงต่ ำ หำกเปลี่ยนจำกบริกำร MTR เป็นบริกำร Chat อำจจะเหมำะสมกว่ำ 
 ความเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ   
 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์จำกผู้รับบริกำรของห้องสมุด มีดังนี้ 
 1.  หุ่นยนต์ MTR ไม่ค่อยมีเสียงเมื่อเคลื่อนไหว จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรตกใจเมื่อสังเกตเห็น   
ตัวหุ่นซึ่งเข้ำมำในระยะใกล้แล้ว 
 2.  หุ่นยนต์ MTR อำจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในกำรช่วยแก้ปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนบุคลำกร
และอำจเป็นกำรเพ่ิมภำระให้บุคลำกรมำกกว่ำ เนื่องจำกหุ่นไม่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตนเอง ยังคงต้อง
ให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุม 
 3.  หน้ำจอของ MTR ควรใช้เป็นภำพกรำฟฟิก หรือตัวกำร์ตูน แทนภำพบรรณำรักษ์    
เพ่ือช่วยให้ดูเป็นกันเอง และลดควำมประหม่ำในกำรใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อบรรณำรักษ์เพรำะเคยได้รับบริกำรที่ค่อนข้ำงแย่ เช่น บรรณำรักษ์ท ำหน้ำดุ หรือไม่เต็มใจ
ให้บริกำร หรืออำจไม่จ ำเป็นต้องโชว์ภำพบรรณำรักษ์ตลอดเวลำ ควรขึ้นโชว์เฉพำะเวลำที่ก ำลัง
ให้บริกำร 
 4.  ควรมีค ำอธิบำยกำรใช้งำน MTR โดยท ำเป็นคู่มือแบบรูปภำพหรือให้บรรณำรักษ์     
เป็นผู้อธิบำยผ่ำนตัวหุ่นยนต์    
 5.  ควรต้องท ำกำรทดลองใช้จริงก่อน แล้วจึงประเมินผลอีกครั้ง 



 6.  รูปลักษณ์ของ MTR ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำดูค่อนข้ำงน่ำกลัว ควรปรับปรุงให้มี
ลักษณะคล้ำยมนุษย์มำกข้ึนควรมีจอแสดงผลใหญ่ขึ้น และควรมีเซนเซอร์ป้องกันกำรชน แต่มี
ผู้รับบริกำรบำงคนเห็นว่ำมีควำมสวยงำม ดูเป็นมิตร แต่ยังมีควำมแข็งแรงไม่มำกนัก 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้รับรู้และสำมำรถใช้งำน MTR ในกำรเรียน     
กำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 2.  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำคมจุฬำฯ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ 
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และ 2) องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์ 
เชิงเนื้อหำ (Content analysis) ซึ่งผลจำกกำรประเมินตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ได้ผลดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรห้องสมุด แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบย่อย และ 13 ตัวบ่งชี้  
โดย 1.1) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  
1.2) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี 1.3) องค์ประกอบย่อย 
ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี และ 1.4) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของผู้ใช้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก 
 2.  องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ตัวบ่งชี้ คือ ประสิทธิภำพ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยภำยในห้องสมุดที่ให้บริกำร และจ ำนวนเครื่องคอม 
ต่อผู้ใช้บริกำรต่อวัน ซึ่งภำพรวมอยู่ในระดับดี 
 ซึ่งผลจำกกำรประเมินจะใช้เป็นข้อมูลส ำหรับน ำไปวำงแผนเพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ 
ให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ให้มีประสิทธิภำพ 
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 
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Abstract 
 This research is a qualitative research with the objectives: to study  
the standard indicators of the libraries of Higher Education Commission of affairs  
of the Information Technology and Services Center, Pibulsongkram Rajabhat  
University in two components: 1) library service elements and 2) information  
technology components. The results of the evaluation of the indicator in each  
component are as follows. 
 1.  The library management components are divided into 3 sub- 
components and 13 indicators. 1.1) Sub-components of the development  
of information resources, the level needs improvement. 1.2) Sub-components  
of information resource management, on a good level. 1.3) Sub-components  
of information services, on a good level. and 1.4) Subscriber Development Potential,  
on a very good level. 
 2.  The information technology system is divided into 2 indicators:  
the capability of the computer and the network service within the library and  
the number of machines per user per day, the efficiency assessments is a good level. 
 The results of the evaluation will be used as a basis data for planning and  
improving the Academic Resource and Information Technology Center,  
Pibulsongkram Rajabhat University to be more effective in the future. 
 
Keywords: 
 Quality Indicators, Standard of library, The Higher Education Commission 
 
บทน า 
 ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยให้สถำบัน 
ต้นสังกัดด ำเนินภำรกิจของสถำบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ห้องสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต นอกจำกหน้ำที่หลักดังกล่ำวแล้วห้องสมุดยังเป็น 
แหล่งสำรสนเทศและให้บริกำรสำรสนเทศของสถำบัน เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำร 
ที่มีคุณภำพ ห้องสมุดจึงจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม 
คุณภำพห้องสมุดนี้ริเริ่มข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมำ พ.ศ. 2515 คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ สภำกำรศึกษำแห่งชำติ ได้เสนอมำตรฐำนห้องสมุดและใน พ.ศ. 2523 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ได้จัดท ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวแต่ยังไม่เป็น 
ที่ยอมรับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 ทบวงมหำวิทยำลัยได้จัดท ำมำตรฐำนห้องสมุดและประกำศใช้ 
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ก ำหนดเกณฑ์ขั้นต่ ำ 
เกี่ยวกับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ ทรัพยำกรสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่ 



 

และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน (ประกำศ 
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่องมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2529, 2540) ส ำหรับมำตรฐำน 
ฉบับปัจจุบันคือ มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ซ่ึงจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นดัชนีบ่งชี้ 
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำให้ได้มำตรฐำนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยก ำหนด 
เกณฑ์ส ำหรับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ กำรเงิน บุคลำกร ทรัพยำกร 
สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2544)  
 จำกแนวควำมคิดพ้ืนฐำนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเกี่ยวกับมำตรฐำนห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ทีไ่ด้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีระบบ 
กำรประเมินคุณภำพของตนเองเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำ และสอดคล้องนโยบำยกำรประกันคุณภำพของชำติ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ, 2544) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
เพ่ือให้ทรำบสถำนกำรณ์ปัจจุบันของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำไปใช้ 
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของส ำนักให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภำพ 
ที่เหมำะสมของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) จึงต้องอำศัยเครื่องมือที่ใช้ 
ในกำรวิจัย เพ่ือให้ได้ค ำตอบที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยวิธีกำรวิจัยประกอบด้วยกระบวนกำรวิจัย  
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำกรอบแนวคิดตำมเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
ในขั้นตอนนี้เป็นกำรศึกษำเอกสำรจำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือหำร่องรอยหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ ของส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
 กำรศึกษำร่องรอยเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
 1.  แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ควำมส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
กำรประเมินตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2561 3) เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560 
 



 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบส ำรวจเอกสำรเชิงวิเครำะห์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 
ตำมแนวคิดของกำรวิจัยจ ำแนกตำมประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  
โดยข่ำยงำนหองสมุดมหำวิทยำลัยสวนภูมิภำค (PULINET) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้กำรจดบันทึก หรือถ่ำยเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นกำรวิจัยจำกเอกสำรและสภำพปัจจุบันของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม และเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมในปัจจุบันกับตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด 
สถำบันอุดมศึกษำ 
 4.  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ร่องรอยหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content 
analysis) ที่จ ำแนกตำมลักษณะข้อมูลที่มีกำรก ำหนดคะแนนกำรประเมินแตละตัวบงชี้เปนแต่ละขอ 
ข้อละ 5 คะแนน รวมจ ำนวนทั้งหมด 15 ตัวบงชี้ คิดเปนคะแนนเต็มรวม 75 คะแนน และค ำนวณผล 
กำรประเมินจำกคะแนนรวมของตัวบงชี้ทั้งหมดหำรดวยจ ำนวนตัวบงชี้ เกณฑกำรประเมินผลพิจำรณำ 
จำกคำเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 5 ชวงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2541) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดีมำก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินพอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินควรปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินต้องปรับปรุง 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
และเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560  
 จุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปกำรวิเครำะห์เอกสำร และกำรสร้ำง 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องจำกเอกสำร กำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎีในกำรประเมินตัวบ่งชี้ให้ได้มำตรฐำน  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2 องค์ประกอบ 
สรุปได้ ดังตำรำง 

 
 
 
 
 



 

ตำรำงที่ 1  กำรประเมินคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
              พิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด 
              และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กำรประเมินคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำร 
ห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด แบ่งเป็น 
4 องค์ประกอบ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.375 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบ 
1) กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  
3) กำรบริกำรห้องสมุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และ 4) กำรพัฒนำ 
ศักยภำพของผู้ใช้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก และค่ำเฉลี่ย 
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  
 อภิปรายผล  
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้ทรำบระดับคุณภำพกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ  
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 ประเด็น คือ 
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกผลกำรวิจัยมีประเด็นต่ำง ๆ  
ที่ผู้วิจัยน ำมำอภิปรำย ดังนี้ 
 1.  ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ) งบประมำณในกำรจัดซื้อ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีผลคะแนนเท่ำกับ 1 ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย  
( X ) 

ผลการประเมิน 

ดานการบริการหองสมุด 
     กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (1 ตัวชี้วัด) 
     กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด) 
     กำรบริกำรหองสมุด (8 ตัวชี้วัด) 
     กำรพัฒนำศักยภำพของผูใชบริกำร (2 ตัวชี้วัด) 

 
1.00 
4.00 
3.50 
5.00 

 
ระดับตองปรับปรุง

ระดับดี 
ระดับดี 

ระดับดีมำก 
ค่าเฉลี่ยด้านการบริการห้องสมุด 3.375 ระดับพอใช 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด) 

 
4.00 

 
ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 ระดับดี 
ค่าเฉลี่ยใน 2 องค์ประกอบ 3.50 ระดับพอใช 



 

สำรสนเทศ ได้รับงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
เต็มเวลำเทียบเท่ำ เท่ำกับ 170 บำท/ คน ซึ่งกำรได้รับงบประมำณที่น้อยจะท ำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อ 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ ซึ่งสอดคล้องกับวีรวรรณ 
วรรณโท (2544) กล่ำวว่ำ ปัญหำงบประมำณของห้องสมุดในกำรด ำเนินงำนยังไม่เพียงพอ 
ต่อกำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกับควำมเห็นของวำณี ฐำปนวงศ์ศำนติ (2543) ที่ว่ำนโยบำยบริหำรงบประมำณของห้องสมุด 
ต้องด ำเนินเป็นระบบขั้นตอนตำมกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีเงินเป็นเครื่องมือให้กำรด ำเนินงำน 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้บริหำรห้องสมุดต้องรู้วิธีจัดตั้งงบประมำณ และวำงแผนกำรใช้จัดสรร 
งบประมำณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติให้ใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตำมระเบียบ 
ตำมก ำหนดเวลำ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  
 2.  ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวม 
อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) เวลำเฉลี่ยในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ 
รับทรัพยำกรสำรสนเทศและน ำออกให้บริกำรอยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรขั้นตอนตั้งแต่รับทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และน ำออกให้บริกำร ทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 เล่ม ต่อ 4 วัน ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนำอยู่ในระดับดี  
ผลคะแนนเท่ำกับ 3 ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีนโยบำยเกี่ยวกับ 
กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้จึงได้จัดท ำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือเป็นคลังควำมรู้และแหล่งศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น แตย่ังขำดกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล  
 3.  ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรบริกำรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ในระดับดี 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.8 มี 8 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้คะแนน 
กำรประเมินมำกทีสุ่ด ได้แก่ 1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข อยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนน 
เทำ่กับ 5 ซึ่งส ำนักส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรับข้อร้องเรียนได้หลำยทำง 
เช่น ผ่ำน LINE Application ทำง Web Site โดยทำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบในกำรตอบแบบสอบถำม และอีกทำงหนึ่งคือสำยตรงผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถโทรศัพท์มำร้องเรียนโดยมีผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบริกำร 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตอบข้อปัญหำ และข้อสงสัย และยังสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรซึ่งในปีงบประมำณ 2560 มีข้อร้องเรียนอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ 
ได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถแก้ไขได้ทั้ง 4 ข้อ เท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2) จ ำนวนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service) อยู่ในระดับดีมำก  
ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยต่อยอดเป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (One stop service online) ซึ่งได้รวบรวมบริกำรต่ำง ๆ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรที่ไม่สะดวกเดินทำงมำขอใช้บริกำรด้วยตนเองสำมำรถขอใช้ 
บริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำเพียงผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรให้กระชับ 
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริกำรและบรรลุเป้ำหมำยของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
สอดคลองกับงำนวิจัยของโสภณ พึงไชย (2543) เรื่องควำมพึงพอใจของประชำชนตอกำรใหบริกำร 



 

ของฝ่ำยระเบียน ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรศึกษำตำงพบวำ ผูใชบริกำร 
มีควำมพึงพอใจมำกตอกำรใหบริกำรโดยเฉพำะหนวยงำนที่ใหบริกำรแกประชำชน อย่ำงสมบูรณ 
และครบวงจรโดยที่ประชำชนไม่ต้องเสียเวลำไปติดตองำนในที่ตำง ๆ หลำยแหงหนวยงำนเดียว 
ท ำหนำที่บริกำรอย่ำงเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภำพ โดยใชชื่อวำ “กำรใหบริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
stop service)” ทั้งนี้เพ่ือควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มำติดตอ 3) จ ำนวนบริกำรเชิงรุกอยู่ในระดับ 
ดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรให้บริกำรเชิงรุก 
หลำกหลำยรูปแบบทั้งนอกสถำนที่ ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ และ LINE Application 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำบุคลำกร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรน ำผลของงำนวิจัยนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำปรับใช้ในบริบท 
ของห้องสมุด เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 จดหมำยเหตุดิจิทัลคือรูปแบบใหมข่องเอกสำรจดหมำยเหตุที่สร้ำงขึ้น รวบรวมไว้ บันทึก 
และค้นหำข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
พกพำ แทปเลต กล้องถ่ำยภำพดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรสื่อสำร  
กำรปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนร่วมกัน ข้อมูลที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปไฟล์เอกสำรซ่ึงมีหลำกหลำยชนิด  
เช่น ตัวอักษร ภำพ เสียงและสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น โดยใช้ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมส ำหรับ
จัดเก็บและบริหำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติตำม
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำรให้บริกำรเอกสำร    
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรพัฒนำจำกเอกสำรในรูปกระดำษหรือแอนะล็อกไปสู่รูปแบบ
จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และจดหมำยเหตุดิจิทัล เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมกับ     
ยุคสมัย ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงกันได้ในเวลำอันรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม           
ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรควรค ำนึงถึงข้อจ ำกัดทำงด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ     
กำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทั้งนีเ้พ่ือป้องกันปัญหำที่จะเป็นผลกระทบตำมมำในภำยหลัง  

   
ค าส าคัญ:   
 จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์, จดหมำยเหตุดิจิทัล, คลังสำรสนเทศดิจิทัล 
 
Abstract  
 Digital archives are new forms of archival documents that are created,  
archived, save and search using advanced digital tools, devices and technologies 
such as computers, cell phones, tablets, digital cameras, computer programs and 
online media used in communication performance and collaboration. The stored 
data is in a variety of file formats, such as letters, images, sound and multimedia, 
using the appropriate hardware or software for storing and managing digital archives. 



 

To comply with the National Strategic Plan under the Digital Development for 
Economic and Social Development Act, BE 2560 (1960), University archival services 
were developed from paper or analog documents into electronic archives and digital 
archives. To use the data appropriate to the era. Users can access and share 
information in a fast time. However, both providers and recipients should take into 
account the legal and regulatory limitations associated with digital archival services. 
In order to prevent problems that will be affected later.  
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บทน า  
          หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่จัดหำ รวบรวม จัดระบบมำตรฐำนกำรเก็บรักษำ 
อนุรักษ ์จัดท ำเครื่องมือช่วยค้น ให้บริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย        
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ข้อมูลจำกจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยเป็นข้อมูลเชิงประวัติศำสตร์ บ่งชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นข้อมูลหรือ
สำรสนเทศที่มีควำมส ำคัญยิ่ง สมควรเก็บรักษำไว้ ปัจจุบันหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุในสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกระแสสังคมในยุคท่ีมีกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในชีวิตประจ ำวัน ฉะนั้นหน่วย 
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยเน้นกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้บริกำรและ
กำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนีเ้พ่ือสนองตอบนโยบำยรัฐบำลยุคประเทศไทย 4.0 และให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ชำติตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดย
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมผนวกกับหลักวิชำกำรด้ำนจดหมำยเหตุ 
รวมถึงกำรน ำมำตรฐำนกำรจัดท ำค ำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (General International 
Standard Archival Description – ISAD(G) มำประยุกตใ์ช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์และท ำรำยกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำ
เอกสำรต้นฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสำรส ำคัญเกิดกำรช ำรุด สูญหำยหรือถูกท ำลำยไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงได้มีกำรจัดท ำโครงกำรจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และ 
จดหมำยเหตุดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชซึ่งมทีั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ โครงกำร 
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบลงทะเบียนและสืบค้น
สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน โดยเฉพำะรูปแบบสุดท้ำยคือ จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ 
รำยเดือน เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลซึ่งเป็นกำรสร้ำงเอกสำรดิจิทัลตั้งแต่ต้นก ำเนดิ 



 

(Born digital) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อหลำกหลำย
ช่องทำง ซ่ึงจะแสดงผลในรูป e-Magazine หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นกำรแชร์ข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น งำนบริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบให้ผลกำรสืบค้นที่แตกต่ำงกัน ผู้ใช้สำมำรถเลือกรูปแบบที่ให้ข้อมูลเหมำะสม       
ต่อกำรน ำไปใช้งำน ส่วนเทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบจะมี      
ควำมแตกต่ำงและซับซ้อนกว่ำกำรจัดกำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิมท่ีเป็นกระดำษหรือแอนะล็อก   
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้และรูปแบบของเนื้อหำที่จะน ำเสนอ จำกกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุจำกรูปแบบด้ังเดิมให้เป็นบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรรับรู้สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ 
ต่อกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัลในอนำคต สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
องค์กรและสังคมได้อย่ำงแท้จริง  
 อย่ำงไรก็ตำมกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยภำยใต้ข้อจ ำกัดใน     
ด้ำนกฎหมำยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน อำจจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึง
จดหมำยเหตุดิจิทัลที่เป็นข้อมูลลับ หำกน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำนหรือเผยแพร่อำจจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของภำครัฐได้ ดังนั้นในกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนจดหมำยเหตุประเภทอ่ืน ๆ ก็ตำม         
ควรพิจำรณำถึงผลกระทบทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลร่วมด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย 
ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อกำรน ำข้อมูลไปใช้งำนในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย  
 2.  เพ่ือพัฒนำคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลดิจิทัลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ให้เป็นแหล่ง
บริกำรข้อมูลที่ทันสมัย เน้นกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
 3.  เพ่ือพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดเก็บ อนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย ป้องกันไม่ให้เอกสำรส ำคัญขององค์กรเกิดกำรช ำรุด สูญหำยหรือถูกท ำลำย  

 
ขั้นตอนและวิธิการด าเนินการ  
 หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ส ำนักบรรณสำรสนเทศได้ปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบ 
กำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน รวมถึง   
กำรแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จึงได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดท ำ
จดหมำยเหตุดิจิทัล ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ 2) ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย 3) คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และ 4) จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ออนไลน์ รำยเดือน 
 



 

 
 1.  โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ  
 เป็นกำรจัดเก็บและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วว่ำมี
ควำมส ำคัญและมีควำมต้องกำรใช้งำนค่อนข้ำงสูง อำทิ เอกสำรควำมเป็นมำในกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัย 
เอกสำรกำรประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยแรก โครงกำรจัดตั้งหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย 
และภำพถ่ำยในอดีต เป็นต้น โดยกำรสร้ำงระเบียนที่เป็นตัวแทนเอกสำร สำมำรถสืบค้นแบบออนไลน์
ผ่ำนโอแพ็ก (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Matrix ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์
และท ำรำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตุในรูปแบบกำรลงรำยกำรที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (MARC 
format) โดยน ำมำตรฐำนกำรจัดท ำค ำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (ISAD (G): General 
International Standard Archival Description) โดยเลอืกใช้มำตรฐำนบำงรำยกำรมำก ำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูลและใช้หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพ่ิมเติม (AACR2R) เลือกกลุ่มเขตข้อมูลและเลือกประเภทของระเบียน (Type of record) เป็นวัสดุ
ผสมหลำยรูปแบบ (Mixed materials-(MX)) รวมทั้งเลือกกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหำในลักษณะ
ของกำรรวมกลุ่มเอกสำร (Collection) (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561, หน้ำ 64) ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบห้องสมุดอัติโนมัติได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
                1.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ พิมพ์ค ำค้นในช่อง “ค้นหำ
สื่อกำรศึกษำในห้องสมุด มสธ.” คลิกปุ่ม “Search” ด้ำนขวำมือ 
 

 
 

  
ภำพที่ 1  เมนูสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ” 
 
 1.2  ผลกำรสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้รำยละเอียดทำงบรรณำนุกรม 
ได้แก่ เลขหมู่ ประเภทของทรัพยำกร ข้อมูลกำรพิมพ์ รำยละเอียดตัวเล่มและหัวเรื่อง สำมำรถเรียกดู

http://library.stou.ac.th/


 

ข้อมูลในรูปแบบ MARC View และรูปแบบค ำอธิบำยรำยกำรบรรณำนุกรม (ISBD view) ได้ รวมถึง
กำรเก็บผลกำรสืบค้นเพ่ือเรียกดูข้อมูลในภำยหลังได้ นอกจำกนี้ผู้ใช้ยังสำมำรถแบ่งปันข้อมูลที่ได้จำก
กำรสืบค้นผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรขยำยกลุ่มผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุให้กว้ำงข้ึนและ
ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นใหม่ 

  

 
 
 

ภำพที่ 2  ผลกำรสืบค้นในรูปแบบ “MARC View” 
 

           2. ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  
 เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนทำงเว็บห้องสมุด มสธ. 
http://library.stou.ac.th/ และสำมำรถอ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม (Full text) ได้ด้วยตนเอง ข้อมูล     
ที่ได้จำกกำรสืบค้น อำทิ ชื่อเอกสำร ชื่อกลุ่มย่อยเอกสำร ค ำอธิบำยเอกสำร สภำพเอกสำร เงื่อนไข
กำรเข้ำถึง เลขทะเบียน ปีเกิดของเอกสำร เอกสำรฉบับเต็ม และแหล่งจัดเก็บอ่ืน เป็นต้น ในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลมีข้ันตอนที่ส ำคัญคือ กำรเตรียมเอกสำรต้นฉบับที่เป็นกระดำษ เพ่ือแปลงให้เป็น
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลซ่ึงค่อนข้ำงซับซ้อน เริ่มตั้งแต่กำรแบ่งกลุ่มเอกสำร 
คัดเลือกเอกสำร ก ำหนดรหัสเอกสำร แปลงเอกสำรให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ตรวจสอบควำมถูกต้องของไฟล์
ดิจิทัล จัดเตรียมข้อมูลตำมเขตข้อมูลเพ่ือบันทึกลงในระบบ อัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องอยู่เสมอ หำกพบปัญหำในกำรอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบไม่ได้ต้องหำสำเหตุ
และท ำกำรแก้ไข เช่น กำรลดขนำดไฟล์ให้เล็กลง เพ่ือให้อัพโหลดไฟล์ได้ และกำรแบ่งไฟล์เพ่ือให้มี
ขนำดเล็กลงจนกว่ำจะสำมำรถอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบได้ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลนี้คือ โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรก ำกับ  
กำรท ำงำนของค ำสั่งต่ำง ๆ (วีรญำ สุติรำช และวรำภรณ์ ยงบรรทม, 2559, หน้ำ 385)  
ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในกำรบีบอัดไฟล์เพ่ือให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม Free PDF compressor 
และโปรแกรมที่ใช้ในกำรแบ่งไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม PDFill FREE PDF Tools 
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยคือ ท ำให้ผู้ใช้
เข้ำถึงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์เอกสำรไปใช้งำนได้ โดยไม่
จ ำเป็นต้องมำใช้บริกำรที่แหล่งจัดเก็บเอกสำร ท ำให้สะดวกและประหยัดเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
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นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสงวนรักษำเอกสำรต้นฉบับที่มีคุณค่ำไม่ให้ถูกท ำลำยในระหว่ำงกำรหยิบจับ
เอกสำร ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ. 
http://library.stou.ac.th/ ตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
 2.1  เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูด้ำนขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” คลิกเลือกหัวข้อ “ทะเบียนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย”  
           2.2  หน้ำจอจะแสดงผลรูปแบบระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพ่ือเข้ำไปสู่กำรสืบค้นซึ่งมีวิธีกำรสืบค้น 2 วิธีคือ สืบค้นด้วยชื่อเอกสำรและสืบค้น    
ด้วยปีของเอกสำร   
 

 

 
 

ภำพที่ 3  รูปแบบกำรสืบค้นด้วย “ระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย” 
 

2.3  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรสืบค้นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ค ำอธิบำยเอกสำรหรือสำระสังเขป ต ำแหน่งที่จัดเก็บ ประวัติกำรรับมอบ เงื่อนไขกำรใช้และเอกสำร
ฉบับเต็ม  

 

 
 

 

ภำพที่ 4  ผลกำรสืบค้นด้วย “ชื่อเอกสำร” 
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                   3.  คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
 เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน วิชำกำรของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน ซึ่งเป็น   
ผู้ก่อตั้งและอธิกำรบดีคนแรกของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ท่ำนเป็นนักกำรศึกษำและเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่มผีลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทย ผลงำนที่เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศ
ดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน มีหลำยประเภท ได้แก่ ต ำรำ บทควำม เอกสำรบรรยำย ปำฐกถำ บท
สัมภำษณ์และเอกสำรน ำเสนอ ซึ่งล้วนมีคุณค่ำและให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำและ
วิจัย รวมทั้งสะท้อนภำพกำรศึกษำของไทยได้เป็นอย่ำงดี (วรำภรณ์ ยงบรรทม, 2561, หน้ำ 353)  
คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วจิิตร ศรีสอ้ำน ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัลผลงำน
บุคคลส ำคัญด้ำนอุดมศึกษำไทย ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
            รูปแบบและวิธีกำรจัดท ำคลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำนคือ กำรแปลง
สำรสนเทศต้นฉบับให้เป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อน ำมำวิเครำะห์และท ำระเบียนเมตำดำตำเชิงพรรณนำ 
(MODS) แล้วน ำไฟล์ MODS มำท ำเป็นระเบียนเมตำดำตำในรูป METS Document (ยวญิฐำกรณ์ 
ทองแขก, 2556, หน้ำ 164) และ upload สำรสนเทศดิจิทัลขึ้นระบบ DSpace เพ่ือเข้ำสู่คลัง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้นำนำชำติ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU GLOBE) ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลโครงกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ  
            กำรสืบค้นและเข้ำถึงสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน สำมำรถสืบค้นผ่ำนทำงเว็บ
ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ มีวิธีกำรสืบค้นและแสดงผลกำรสืบค้นดังนี้ 
                3.1  เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูด้ำนขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” แล้วคลิกเลือกหัวข้อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล”  
                3.2  หน้ำจอแสดงผลชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
(STOU Digital Repository) เลือกกลุ่มข้อมูลในคลังทรัพยำกรชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล         
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน” พิมพ์ค ำค้นใส่ในช่องค ำค้น แล้วกดปุ่มค้นหำ ทั้งนี้สำมำรถเรียกดูข้อมูลใน   
คลังสำรสนเทศดิจิทัลได้หลำยแบบ อำทิ รูปแบบระเบียนเมตำดำตำทั้งแบบย่อและแบบเต็มรูป 
สำมำรถเรียกดูไฟล์เอกสำร PDF ฉบับเต็มพร้อมทั้งดำวน์โหลดไฟล์และสั่งพิมพ์ได้ 
 

 
 
 

ภำพที่ 5  หน้ำจอสืบค้นคลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/1347
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ภำพที่ 6  ผลระเบียนเมตำดำตำแบบเต็มรูป 
 

              4. จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ รายเดือน  
 เป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในรูปแบบใหม่   
มีลักษณะเป็นวำรสำรขนำดเล็กในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่เป็นรำยเดือน 
หลักกำรส ำคัญในกำรจัดท ำจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์คือ กำรสร้ำงจดหมำยเหตุดิจิทัลตั้งแต่
ต้นก ำเนิด (Born digital) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะ
แสดงผลในรูป Mini e-Magazine เป็นกำรแชร์ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น มีขั้นตอนในกำรจัดท ำ โดยเริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกเรื่องที่จะน ำเสนอ 
ซึ่งเป็นเรื่องหรือกิจกรรมที่เด่น ๆ เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยและคนส่วนใหญ่ให้   
ควำมสนใจ กำรออกแบบกำรน ำเสนอให้น่ำสนใจ จัดท ำเนื้อหำพร้อมสื่อประกอบ อัพโหลดไฟล์    
PDF ที่จัดท ำเนื้อหำเสร็จสมบูรณ์แล้วขึ้นเว็บไซต์ https://issuu.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส ำหรับ  
น ำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทีผู่้ใช้งำนสำมำรถสมัครสมำชิกฟรีและเข้ำชม e-Book    
ผ่ำนทำงเว็บไซตน์ี้ โดยมีวิธีกำรสืบค้นและเข้ำชมจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน     
ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
               4.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://issuu.com/ พิมพ์ค ำค้นใส่ในช่องค ำค้น กดปุ่ม Enter   
จะปรำกฎหน้ำปกของจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ ซึ่งจะระบุชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
ชื่อผู้น ำเสนอ ระยะเวลำที่น ำเสนอและจ ำนวนหน้ำของหนังสือ  
 

 
 
ภำพที่ 7  ผลกำรสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” 

https://issuu.com/
https://issuu.com/


 

               4.2 ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถเปิดอ่ำนเอกสำรได้ทีละหน้ำทั้งแบบย่อและขยำยเต็ม
หน้ำจอ เพ่ิมควำมสะดวกในกำรแชร์ข้อมูลให้คนอ่ืนและ Save ข้อมูลไว้ใช้งำนได้  
 
 

 
 

 
ภำพที่ 8  วิธีกำรเข้ำชม “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” 
 
            4.3 นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเสนอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ โดยคลิกที่รูปเมนู “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” 
ด้ำนขวำมือ ตำมภำพที่ 9 
 
 

                      

 
ภำพที่ 9  วิธีกำรเข้ำชม “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” ผ่ำนเว็บไซตห์้องสมุด มสธ. 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
             กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้ง 4 รูปแบบ เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยจดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย เป็นกำรส่งเสริม
กำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ได้ข้อมูลครอบคลุมเอกสำรจดหมำยเหตุ
ทุกกลุ่มซึ่งน ำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร ดังนั้นกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลจึงเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ดียิ่งขึ้น  
ท ำให้ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นและเลี่ยงกำรหยิบจับเอกสำรต้นฉบับ ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้
เอกสำรเกิดกำรช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ วัตถุประสงค์รองคือ เพ่ือกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำร
จดหมำยเหตุต้นฉบับให้มีอำยุยืนยำว โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรแปลงเอกสำร 
(Digitization) ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล หรือกำรย้ำยข้อมูลจำกวัสดุเดิมไปบันทึกในวัสดุรูปแบบใหม ่
(Migration)     
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นรูปแบบใหม่ในกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ 
ที่ผู้ให้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำหรือข้อมูลก่อนที่จะน ำมำ
เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรบังคับใช้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุหลำยฉบับ อำทิ พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. 2556 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2544และกฎหมำยลิขสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันกำรเกิดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ซ่ึงหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ส ำนัก
บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวอยู่เสมอ รวมถึง
กำรพิจำรณำถึงข้อดี/ ข้อเสียของกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
               กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย 
ถือเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรศึกษำ
ค้นคว้ำวิจัย ท ำให้หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัย 
ธรรมำธิรำช มีระบบกำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยโดยใช้เทคโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุในยุคประเทศไทย 4.0  ซ่ึงจะส่งผล    
ให้กำรบริหำรงำนห้องสมุดมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่องำนบริกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรมำธิรำชอีกทำงหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน 
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ 
ห้องสมดุสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรการค านวณ 
ของ Yamane (1973) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1.  สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้  
และใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้  
และใช้บริการฝึกอบรมแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัย 
และการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการ 
บรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการ 
มีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากท่ีสุด  
 2.  สภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ 
พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการ ด้านการบริการสารสนเทศมีปัญหาใช้เวลามากเกินไป ด้านการจัดบริการสนับสนุน 
การวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย และด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกมีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย/ ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ      
 3.  ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ  
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากท่ีสุด  
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการฝึกอบรมแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล 
มากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการ 
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากที่สุด  
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the concurrent, problems, and 
needs for the research support services of the library users in Provincial University 
Library Network. The samplings were 400 users from the libraries in Provincial 
University Library Network by using Yamane table. The research instrument was  
a questionnaire and the statistics were percentage, mean, and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 
 1.  The concurrent of the research support services of the library users in 
Provincial University Library Network: The Information resource management aspect 
found that most of the users were perceived and used interlibrary loan service.  
The information service aspect found that most of the users were perceived and 
used database search training. The research support and publicizing service aspect 
found that most of the users were perceived and used bibliographic management 
programs such as EndNote/ Zotero. And the facility provision aspect found that most 
of the users were perceived and used the group study rooms. 
 2.  The problems of the research support services of the library users  
in Provincial University Library Network found that the information resource 
management aspect had the problem on information resource acquisition as this not 
meet up with the required demands. The problem with the information service 
aspect was extensive use of time. The problem with the research support and 
publicizing service aspect was no public relations about research support services 
and the problem on the facility provision aspect was the research study rooms and 
meeting rooms were not enough.  
 3.  The needs for the research support services of the library users in 
Provincial University Library Network found that the users need the electronic  
information resources which were up-to-date and sufficiency with the needs at  
the highest level. The information service aspect found that the users need the  
database search training at the highest level. The research support and publicizing 
service aspect found that the users need the training on bibliographic management 
programs such as EndNote/ Zotero at the highest level. And the facility provision  
aspect found that the users need the researcher rooms at the highest level. 
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บทน า 
 การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  
ส่งผลให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป เกิดความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้ใช้บริการ 
เพ่ิมมากข้ึน และผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน ด้วยความมุ่งม่ันในการสนับสนุน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงาน ฯ ให้มีคุณภาพสูงสุด คณะท างานบริการข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก 4 เดือนโดยมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการสารสนเทศโดยห้องสมุดแต่ละแห่งด าเนินการจัดโครงการหรือ 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศท่ีหลากหลาย แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะบริการสารสนเทศ 
เพ่ือการวิจัย หรือบริการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
ห้องสมุดแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ก าลังท าวิจัย หรือผลงานวิชาการเพ่ือให้ได้รับสารสนเทศ 
ตามความต้องการและได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหมาย ซึ่งการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ 
พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรหลัก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ 
เชื่อมโยงระหว่างผู้รับบริการและสารสนเทศ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าห้องสมุดใดจะมีกลยุทธ์ในการจัดบริการ 
อย่างไร  
 จากความหลากหลายและความไม่ค่อยชัดเจนของการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
นักวิจัย รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศท่ีแต่ละแห่งมี เป็นปัจจัยที่เข้มแข็ง 
ในการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
บริการสนับสนุนการวิจยัของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานฯ เพ่ือให้ได้วิธีการและรูปแบบการบริการ 
สนับสนุนการวิจัยที่ดีของห้องสมุดข่ายงาน ฯ ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลัย 
วิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยู่แล้ว มีบริการสนับสนุนการวิจัยที่จะสามารถน าไป 
พัฒนาบริการของห้องสมุดของตนเองเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการในการท าวิจัย 
อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ 
ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค   
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา จ านวน 108,088 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงาน ฯ   
20 สถาบัน  



 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 400 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิก 
ข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบ่งตามสัดส่วน 
ของสถาบัน ซึ่งมีวิธีการได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  2.1  ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (ประคอง กรรณสูต, 2538,  
หน้า 11) โดยใช้ระดับค่าความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อนที่ .05   
   

n    =    N 
               1 + Ne2 

 

 เมื่อ n  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน จ านวนประชากร 
   e แทน ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ 
  2.2  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละประชากรและกลุ่มตัวอย่างห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
              ส่วนภูมิภาค 

 
มหาวิทยาลัย ประชากร 

จ านวน (คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ  
(%) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18,256 67 16.80 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17,013 64 16.00 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 11,923 46 11.50 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2,030 8 2.00 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,129 45 11.30 
มหาวิทยาลัยบูรพา 9,362 36 9.00 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 7,278 25 6.30 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5,462 19 4.80 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 4,250 15 3.80 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,868 12 3.00 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 3,151 11 2.80 
มหาวิทยาลัยพะเยา 2,212 9 2.30 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,682 9 2.30 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,079 8 2.00 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,843 7 1.80 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,766 6 1.50 
มหาวิทยาลัยนครพนม 1,303 5 1.30 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 979 4 1.00 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,520 4 1.00 

รวม 108,088 400 100.00 
 

  



 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2  สภาพปัจจุบันและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนิสิต/ นักศึกษา  
และบุคลากร 
 ตอนที่ 3  ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย  
 ตอนที่ 4  แนวทางการพัฒนารูปแบบและข้อเสนอแนะ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ     
 2.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการบริการสนับสนุนการวิจัย 
ของห้องสมุดในข่ายงานฯ 
 3.  ประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน 
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
validity) ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective  
congruence: IOC) ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิจารณาหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
  3.1  รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
พะเยา 
  3.2  นางพรพิมล มโนชัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  3.3  นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
  3.4  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือควรปรับการใช้ภาษา 
ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอแนะที่ได้รับเพ่ือให้เกิด 
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  3.5  คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลข้อเสนอแนะ 
จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดท าเป็นเครื่องมือน าไปทดลองทดลองใช้ (Try out) กับ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ  
จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าอ านาจจ าแนก  
(Power of discrimination) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  
  3.6  คณะผู้วิจัยปรังปรุงแบบสอบถามหลังจากทดลองใช้อีกครั้ง จัดท าเป็นเครื่องมือ 
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะท างาน 
ฝ่ายบริการสารสนเทศของห้องสมุดข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน จ านวน 400 ชุด ช่วงระยะเวลา 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560-เมษายน พ.ศ. 2560 ได้แบบสอบถามกลับ 
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 



 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows เกี่ยวกับ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจยัของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
 4.51-5.00 แปลความว่า มีความต้องการมากที่สุด 
 3.51-4.50 แปลความว่า มีความต้องการมาก 
 2.51-3.50 แปลความว่า มีความต้องการปานกลาง 
 1.51-2.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อย 
 1.00-1.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 104) 
 

p  =  f  ×  100 
                N 
 

 เมื่อ p แทน ร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีตองการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด  
 2.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ( X ) ใช้สูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,  
หน้า 102) 
 

N

X
X


  

 

 เมื่อ X   แทน ค่าเฉลี่ย 
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน้า 103) 
 

        SD  =     
 

1

XX
2




 

      
 เมื่อ SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
   X   แทน ค่าเฉลี่ย 



   N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
      แทน ผลรวม 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการวิจัย  
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพเป็นสายสนับสนุน/ ปฏิบัติการ และมีประสบการณ์การท าวิจัย  
 2.  สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด รองลงมาคือ บริการจัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ และบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย 
เพียงพอกับความต้องการ และผู้ใช้บริการเคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการ  
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการฝึกอบรมแนะน า 
การสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุด รองลงมา คือการรับรู้บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด (Library tour) 
บริการสอนการรู้สารสนเทศ และการรับรู้การบริการจัดแปลเอกสารผู้ใช้บริการเคยใช้บริการฝึกอบรม 
แนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุดและบริการที่ใช้น้อยที่สุดเท่ากันคือบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สาขาวิชาและบริการแปลเอกสาร ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า 
การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น  
EndNote หรือ Zotero รองลงมาคือการรับรู้บริการแนะน าการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote  
หรือ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการห้องศึกษา 
ค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้บริการค่าใช้จ่ายในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมา คือบริการค่าใช้จ่าย 
ในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 3.  ผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย พบว่า ปัญหา 
การใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ ปัญหา 
ของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ มีปัญหาใช้เวลามากเกินไปมากที่สุดปัญหา 
ของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ ไม่มี 
การประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาใช้เวลามากเกินไป  
และปัญหาห้องสมุดไม่จัดให้มีบริการสนับสนุนงานวิจัย และปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก รองลงมาคือปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนและปัญหาสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ ฯ แบ่งเป็น 
รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด 
เป็นล าดับแรก รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการบริการสารสนเทศ  



โดยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากที่สุด 
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรมแนะน า 
การสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ 
Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากท่ีสุด 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัย 
ของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ในข่ายงาน ฯ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้และใช้บริการ 
ยืมระหว่างห้องสมุดมากท่ีสุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศท่ีต้องการ แต่ห้องสมุดที่ตนเองสังกัดไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ 
นั้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และแนะน าการบริการด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่น  
จัดนิทรรศการแนะน าบริการจัดกิจกรรม PULINET Week หรือ PULINET Day ปฐมนิเทศแนะน า 
การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เสนอบริการยืมระหว่างห้องสมุดเพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการใช้ 
บริการกรณีห้องสมุดของตนเองไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ จัดท าเอกสารแนะน าการใช้บริการ จัดท า 
วีดิทัศน์แนะน าการใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ 
ในรูปไฟล์เอกสาร ถ่ายเอกสาร ถ่ายภาพ ตลอดจนยืมฉบับจริง ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว คือ  
ภายใน 1 วัน ผู้ใช้บริการสามารถรู้ผลการขอใช้บริการ หรือได้รับสารสนเทศที่ต้องการ นับเป็นการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และลดความซ้ าซ้อนในการซื้อทรัพยากร 
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุน 
การวิจัยส าหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่าง 
ห้องสมุดโดยผู้ใช้สามารถขอรับบริการด้วย E-Service อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ  
Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการสารสนเทศ 
สนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการฝึกอบรมแนะน า 
การสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุด เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีการก าหนดและจัดท า 
หลักสูตรการฝึกอบรมแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกหลักสูตร  
ทุกฐานข้อมูลที่มีไว้บริการซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมไปยังผู้ใช้บริการ 
หลากหลายช่องทางท าให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ และผู้ใช้บริการยังสามารถขอใช้บริการฝึกอบรม 
แนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกท้ังทางออนไลน์ แจ้งเป็นหนังสือราชการ หรือแจ้ง 
ด้วยตนเอง สามารถระบุวันและเวลาที่ต้องการได้ สามารถขอรับการฝึกอบรมแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 
ก็ได้ อีกท้ังมีทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก จึงเกิดการใช้บริการ 
ฝึกอบรมแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yi (2007) ที่พบว่านักศึกษา 



นานาชาติ ใน Texas Women’s University (TWU) ต้องการให้ห้องสมุดจัดบริการอบรมวิธีการใช้ 
ห้องสมุด บริการน าชมห้องสมุด การใช้ OPAC สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  
และการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์แก่นักศึกษานานาชาติสอดคล้องกับรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ และน้ าลิน 
เทียมแก้ว (2559) ได้ศึกษาบริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม พบว่า 1) บริการร่วมสอนในชั้นเรียน และบริการสืบค้นข้อมูล มีสถิติการใช้บริการ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ Du and Evans (2011) ได้ศึกษาการบริการสนับสนุนการค้นหา 
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเซาธ์ออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบว่าบริการที่ผู้ใช้บริการ 
คุ้นเคยและใช้บริการมากท่ีสุดคือ ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด 
 ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้  
และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ Zotero มากที่สุด  
เนื่องจาก โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมมีความจ าเป็น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการจัดท า 
บรรณานุกรมประกอบการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ท าให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ส่วนมากมีการจัดซื้อโปรแกรมเพ่ือให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา  
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนห้องสมุดทีไ่ม่ได้จัดซื้อ บรรณารักษ์ก็ได้ท าการศึกษาและทดลอง 
ใช้โปรแกรมได้เปล่า เช่น Zotero เพ่ิมข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะท างาน ฯ  
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเพ่ือน ามาอบรมให้ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการก าหนดและจัดให้มี 
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ 
เข้ารับการอบรมหลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับ Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการ 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย พบว่ามีการใช้บริการฝึกอบรม 
โปรแกรม EndNote อยู่ในระดับมาก   
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า 
กลุ่มมากท่ีสุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว  
และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม มีการจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เช่น เครื่องฉายภาพ  
(Projector) กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอ้ี ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกัน และท าให้มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ท าให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ 
และมีการใช้บริการมากท่ีสุด  
 2.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ  
พบว่า ปัญหาการใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ไม่เพียงพอกับความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ  
เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศในท้องตลาดมีจ านวนมากแต่งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศมีจ ากัดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาต่อชื่อเรื่องของแต่ละห้องสมุด  
พ้ืนที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
รายการเดียวกันมาก ท าให้ไม่สามารถจัดหาได้ตามจ านวนที่ต้องการใช้อย่างไรก็ตามทุกห้องสมุด 
ในข่ายงาน ฯ มีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ของตนเองเป็นหลัก ท าให้สามารถจัดหาทรัพยากรได้ตรงความต้องการแม้จะไม่ได้ตามจ านวน 



ที่ต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของกอบกุล สุวลักษณ์ (2547) ที่พบว่าปัญหาที่พบในระดับมาก คือ 
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชามีน้อย  
 ปัญหาของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ การใช้เวลามากเกินไปมากท่ีสุด 
เนื่องจาก บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ต้องขอใช้บริการกับห้องสมุดที่มีทรัพยากร 
สารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลกันมาก ขณะที่ขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น 
อาจมีผู้ใช้บริการยืมอยู่ หรือทรัพยากรสารสนเทศไม่อยู่บนชั้นบริการ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  
ท าให้ได้รับทรัพยากรล่าช้าได้ แม้ว่าเวลาในการส่งค าขอไปยังห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่เกิน  
1 วันท าการก็ตาม 
 ปัญหาของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากท่ีสุด แม้ว่าห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ  
มีการประชาสัมพันธ์การบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไปยังผู้ใช้บริการ 
หลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและใช้บริการ แต่ก็เป็นไปได้ว่าการประชาสัมพันธ์ 
บริการที่มีอยู่อาจจะไม่ทั่วถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกคน หรืออาจจะประชาสัมพันธ์แล้ว ผู้ใช้บริการ 
ได้รับทราบแต่ขณะนั้นยังไม่อยู่ระหว่างด าเนินการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ จึงยังไม่ให้ความสนใจ 
และใช้บริการ เมื่อต้องด าเนินการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ แต่การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง  
อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้  
 ส่วนปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ามีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย 
ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ เนื่องจาก อาคารห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ เป็นอาคารที่ก่อสร้าง 
มานาน ขณะก่อสร้างอาคารนั้นความต้องการหรือความนิยมใช้ห้องค้นคว้าวิจัย ห้องประชุมกลุ่ม  
อาจน้อยหรือไม่มีเลย จึงไม่มีการวางแผนไว้พร้อมการก่อสร้างอาคาร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้บริการ 
เกิดความต้องการในการใช้ห้องสมุดแต่ละแห่ง จึงท าการปรับปรุงอาคารจัดท าห้องขึ้นมาเพ่ือให้บริการ 
จ านวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรืองบประมาณจ ากัด  
แต่ก็มีบางห้องสมุดที่ปรับพ้ืนที่ให้บริการโดยน าทรัพยากรสารสนเทศไปไว้อีกอาคารหนึ่ง  
และปรับพ้ืนที่จากเดิมเป็นห้องค้นคว้าวิจัยประชุมกลุ่มตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
หรือมีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม และมีแนวโน้มจัดให้บริการห้องค้นคว้าเพ่ิมขึ้น 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ 
บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ 
ให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับ 
ความต้องการในระดับมากท่ีสุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน 
ส่วนมากมีการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการได้รวดเร็ว 
ท าให้มีความสะดวกในการอ่านทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังผู้ใช้บริการ 
ไม่จ าเป็นต้องถือหรือหอบหิ้ว และรับผิดชอบหนังสือเล่มใหญ่ ๆ จ านวนหลาย ๆ เล่ม รวมทั้ง 
ด้วยคุณสมบัติของทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกในการใช้มากกว่า 
ฉบับพิมพ์ สามารถเปิดอ่านที่ไหนก็ได้ที่ต้องการอ่าน สามารถเขียนบันทึก ขีดเขียนสีแล้วบันทึก 
เป็นของตนเองลงไปในไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยที่ไม่ท าไฟล์ให้ต้นฉบับ 



เสียหายได้ และไม่มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถใช้บริการได้พร้อม ๆ กันหลายคน ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
หลาย ๆ ฉบับได้ด้วย 
 ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรม 
แนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลมากท่ีสุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก บริการฝึกอบรมแนะน า 
การสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้บริการและขอใช้บริการจากห้องสมุดในเครือข่าย 
ทุกแห่งมากที่สุด เหตุผลเพราะว่าห้องสมุดได้จัดการฝึกอบรมทักษะการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ต่าง ๆ ให้แกผู่้ใช้บริการทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุกไปยังห้องเรียนคณะ โดยแนะน าครอบคุลม 
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Database) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Books) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ตลอดจน 
แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้สารสนเทศ  
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยส าหรับห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ 
และผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการให้การอบรมให้ความรู้หรือสอนส าหรับนักวิจัย 
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักหอสมุด (2553) ได้ศึกษา 
การบริการสนับสนุนการวิจัย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการต้องการบริการ 
ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ 
บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด  
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
และผลิตการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท างานวิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียน 
การสอน และการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียน 
การสอน จ าเป็นต้องจัดเตรียมซอฟท์แวร์หรือเครื่องมือที่มาช่วยสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการ 
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมบริการ ซึ่งโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น 
EndNote และ Zotero เป็นซอฟท์แวร์ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
บรรณานุกรม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการท าวิจัย เพราะประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็ว  
ซึ่งสอดคล้องกับ Cheek and Bradigan (2010) ได้ศึกษาการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าห้องสมุดทุกแห่งมีบริการสนับสนุนการวิจัย และเห็นว่า 
บริการสนับสนุนการวิจัยมีความส าคัญต่อนักวิจัยที่และมีความต้องการให้ห้องสมุดขัดบริการ 
ซอฟท์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม 
 ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการห้องนักวิจัย 
มากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีห้องศึกษา 
ค้นคว้าเดี่ยว และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ส าหรับนักวิจัย เพ่ือให้สามารถได้พุดคุยแลกเปลี่ยน 



ระหว่างกัน หรือต้องการความสงบในการท าวิจัย จึงท าให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ 
และเกิดการใช้บริการมากที่สุด แต่ด้วยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ มีข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น งบประมาณ  
พ้ืนที่ ส่งผลให้จ านวนห้องนักวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในเครือข่าย 
จึงได้หาแนวทางพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่ในเบื้องต้น เช่น การจัดตาราง และควบคุมระยะการใช้ 
บริการห้องวิจัย การจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยส าหรับห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ 
และผู้ให้บริการต้องการบริการด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องสมุดแก่นักวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ 
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 2.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ  
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ด้านการบริการสารสนเทศ  
 1.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้มีความสะดวกรวดเร็ว  
โดยเฉพาะระยะเวลาในการรอรับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารทันต่อการใช้งาน   
 2.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมแนะน าการสืบค้น 
ฐานข้อมูล และบริการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในเครือข่ายในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งข้ึน  
และจัดกิจกรรม Library tour เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบบริการ 
 ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน  
 1.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย  
 2.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น  
EndNote/ Zotero  
 3.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาบริการแนะน าการเขียนบทความวิชาการ/ งานวิจัย 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 1.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรเพ่ิมห้องนักวิจัยให้มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ  
 2.  ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ จุดบริการสัญญาณ รวมทั้งสภาพแวดล้อมเช่น แสงสว่าง เสียง ความสะอาด  
ให้มีความเหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาสมรรถนะบรรณารักษ์ต่อการให้บริการสนับสนุนการวิจัยส าหรับห้องสมุด 
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
 2.  ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการวิจัยส าหรับห้องสมุดในข่าย 



งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
 3.  ควรศึกษาความต้องการเชิงลึกถึงความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยจากนักวิจัย  
ของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาส่วนภูมิภาค 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัย เรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2. 
เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำแนกตำมสถำนภำพของ
ผู้ใช้บริกำร 3. ศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอกที่ใช้
บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถำมในกำรส ำรวจควำม
ผูกพันของผู้ใช้บริกำร ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิจัย ประกอบด้วย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมแปรปรวน 
ANOVA เปรียบเทียบคู่ต่ำงด้วยวิธีกำรของ Sheffe 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิง
ทัศนคติ ต่อระดับควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมใน
กำรตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
ส่วนด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม  พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซ้ ำอีก ซึ่งบุคลำกรสำยสนับสนุน จะมีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม  
สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี 
 
ค าส าคัญ: 
 ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the commitment of users who 
serve services at John F Kennedy Library as the following objectives. First, we study 
the level of commitment of users who serve services at John F Kennedy Library. 
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Second, we compare status and commitment of all users who use a library. Finally, 
we study all factors which relate about the users who use all services in a library. 
The sample of this research is the users of John F. Kennedy Library consisting of 
Bachelor's degree students, Graduate students, Lecturer, staffs and outside users in 
total 385. In this research, we use a questionnaire to survey by using the program 
SPSS in order to analyze data and also using statistic to present the results of this 
research consisting of Frequency, percentage, mean, standard deviation variance 
ANOVA and Compare pairs with Sheffe's method.  
 In this research, we found that the users who have different status and also 
have different commitment to use all services from the library. Most of them have 
the commitment and good attitude to the development and the decoration of the 
library which are in the highest level. In the case of the commitment and behavior to 
use the library, we considered the trend of the users to use the library for the next 
time and we found that the staffs of a university has commitment than bachelor’s 
degree students. 
  
Keyword: 
 The Commitment of Users 
 
บทน า 
 ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรแบบไร้พรมแดน ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปและแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงรวดเร็ว องค์กรใดเข้ำถึงและเข้ำใจควำมรู้สึก
ถึงควำมต้องกำรภำยในลึก ๆ ของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้ก่อนย่อมครองใจลูกค้ำได้ดีกว่ำ และถ้ำ
สำมำรถฝังควำมรู้สึกท่ีดีนั้นไว้ตรำบนำนเท่ำนำนจนยำกท่ีจะถอนตัวแล้ว ถือได้ว่ำสินค้ำและบริกำร
ของแบรนด์หรือองค์กรนั้นได้เปลี่ยนสถำนภำพควำมสัมพันธ์แบบมีระยะห่ำงเป็นควำมสัมพันธ์แบบ
แนบแน่นใกล้ชิดจนเรียกได้ว่ำ “ควำมผูกพัน (Engagement)” (Engagement ควำมผูกพันที่ยำกลืม
เลือน, 2558)  
 จำกเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ปี 2559-2560 (ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ, 
2558, หน้ำ 36) ที่กล่ำวว่ำ “องค์กรมีวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน
ของลูกค้ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงกลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด กำรวัดดังกล่ำวให้สำรสนเทศ
ที่สำมำรถน ำไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ และสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำใน
ระยะยำวได้อย่ำงไร” จำกเกณฑ์ที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ เกณฑ์ต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำองค์กรที่สำมำรถ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระยะยำวจนกลำยสภำพเป็นควำมผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้ำได้ จะท ำให้ลูกค้ำมี
ควำมเชื่อมั่น เกิดควำมภำคภูมิใจหรือประทับใจจนถึงข้ันสูงสุดจนกลำยเป็นควำมรู้สึกร่วมเหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรหรือตรำสินค้ำนั้นเหมือนเป็นเจ้ำของ จนแปรเปลี่ยนเป็นควำมภักดี กลับมำซื้อ
หรือใช้บริกำรซ้ ำ และเกิดพฤติกรรมกำรตอบสนองอ่ืน ๆ เช่น กำรบอกต่อไปยังผู้อ่ืน กำรปกป้องเมื่อมี



ผู้อื่นพูดถึงองค์กรในทำงไม่ดี เช่นเดียวกันกับที่กล่ำวมำข้ำงต้น หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหนึ่งที่ให้บริกำรสำรสนเทศให้กับนักศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน 
และบุคคลภำยนอกรอบมหำวิทยำลัย ได้พยำยำมด ำเนินงำนให้ตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกท่ีสุด โดยค ำนึงถึงกระบวนกำรท ำงำนที่เน้นผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ ด้วยกำรน ำ
วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงสุด ที่
ผ่ำนมำหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้วิธีกำรวัดคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรทั้งหน้ำงำน และโดยภำพรวมเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ผลกำรประเมินในแต่ละปี
อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมำกมำโดยตลอด โดยปีกำรศึกษำ 2558 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดอยู่ที่ ร้อยละ 90 และปีกำรศึกษำ 2559 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 
87.61 จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจบรรลุตำมเป้ำหมำยที่หอสมุดตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 แต่เมื่อดู
คะแนนร้อยละควำมพึงพอใจ จะเห็นได้ว่ำมีแนวโน้มควำมพึงพอใจลดลง ท ำให้องค์กรต้องกลับมำ
ทบทวนและวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ท ำให้เกิดร้อยละควำมพึงพอใจที่ลดลง ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำกำรท่ี
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ น ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเข้ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน
คุณภำพภำยในนั้น เป็นหลักกำรที่ดีที่จะท ำให้องค์กรสำมำรถมองเห็นกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์กันในภำพรวมทั้งหมด ทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจำก
แต่ละหมวดของเกณฑ์คุณภำพมีควำมเชื่อมโยงกันจนสำมำรถสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนที่ดีหำกมี
กระบวนกำรท ำงำนที่ดีเป็นระบบ ซึ่งในมุมมองของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งเป็นองค์กรมุ่งเน้น
ผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก โดยมีภำรกิจส ำคัญในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ นอกจำกจะยึดเกณฑ์คุณภำพกำร
ให้บริกำรแล้ว หอสมุดยังให้ควำมส ำคัญกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ และเนื่องด้วยเป็น
องค์กรที่มีกำรให้บริกำรมำอย่ำงยำวนำนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ท ำให้มีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรมำแล้วเป็นจ ำนวนหลำยรุ่น ไม่เพียงเฉพำะนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่มีกำรหมุนเวียนเข้ำ
มำเรียนเพียง 4-5 ปี เท่ำนั้น แต่หอสมุดยังให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำอดีต ศิษย์เก่ำ ลูกค้ำปัจจุบัน และลูกค้ำ
ในอนำคต โดยนักเรียนบำงคนเรียนตั้งแต่อนุบำลสำธิต จนจบระดับบัณฑิตศึกษำ ก็ยังวนเวียนมำใช้
บริกำรหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง บำงครั้งข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้วก็ยังมำใช้บริกำรที่
หอสมุดเป็นประจ ำ จำกกำรสังเกตและส ำรวจควำมพึงพอใจเป็นประจ ำทุกปี ท ำให้หอสมุดจอห์น  
เอฟ เคนเนดี้ ต้องกำรที่จะมองลึกลงไปถึงกระบวนกำรที่จะสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ เพรำะเชื่อว่ำ
หำกลูกค้ำมีควำมผูกพันกับองค์กร ย่อมส่งผลต่อควำมพึงพอใจที่ดี จำกเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงมี 
ควำมสนใจที่จะท ำกำรศึกษำเรื่องควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ เพื่อต้องกำรทรำบปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันและระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำปัจจัยที่น่ำจะมีผลต่อควำมผูกพัน เช่น ปัจจัย
ด้ำนเอกลักษณ์ ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนกำร
ประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ โดยผลที่ได้ ผู้วิจัยคิดว่ำนอกจำกจะใช้ในกำรวัดประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของหอสมุดแล้ว ยังเป็นกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มี
ต่อหอสมุดให้มำกข้ึนอีกด้วย ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน ปรับปรุงในจุดที่ผู้ใช้บริกำร
ยังคิดว่ำไม่พึงพอใจ เพิ่มนวัตกรรมกำรบริกำร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนอง



ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีพฤติกรรมกำรใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 2.  เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำแนกตำม
สถำนภำพของผู้ใช้บริกำร 
 3.  เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขอบเขตการวิจัย  
 1.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเพื่อค้นหำควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยผู้วิจัยได้สังเครำะห์งำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษำ
ทฤษฎีควำมผูกพันของลูกค้ำ  
 2.  ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก
ศึกษำจำกผู้ใช้บริกำรของหอสมุดหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกร 
สำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอก 
 3.  ขอบเขตระยะเวลำ กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ 2560-
มกรำคม 2561 
 ค าถามการวิจัย 
 สถำนภำพของผู้ใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันจะมีควำมผูกพันต่อกำรใช้บริกำรที่แตกต่ำงกัน 
 สมมติฐานการวิจัย  
 ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ แตกต่ำงกัน 
 รูปแบบการวิจัย 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (Survey 
research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น
ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ขอบเขตทำงด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษำจำกผู้ใช้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอกที่ใช้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 12,690 คน (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่, 2558; งำนทะเบียนนักศึกษำ, 
2560; หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, 2560) ผู้วิจัยใช้วิธีกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีของ Yamane 
(Yamane, 1967) จำกจ ำนวนประชำกร 12,690 คน ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนำดของ



กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 385 คน จ ำแนกเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 268 คน นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 31 คน บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 35 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 
30 คน และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 21 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงหลำยขั้นตอนโดย 1. กำรแบ่งชั้นภูมิ
อย่ำงเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 2. กำรเลือกตัวอย่ำงแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยค ำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่ำง แล้วแจกแบบสอบถำม
แก่ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำใช้บริกำรหอสมุดที่มีควำมยินดีและเต็มใจตอบแบบสอบถำม และผ่ำน
แบบสอบถำมออนไลน์แก่ผู้ใช้บริกำรที่เคยมีประวัติเข้ำมำใช้บริกำรของหอสมุด ตำมสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ได้จ ำแนกไว้แล้ว ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 256 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำม (Questionaires) มำเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 
โดยแบบสอบถำมได้มำจำกกำรที่ผู้วิจัยได้ศึกษำวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดควำม
ผูกพันของนักวิชำกำรหลำยๆ ท่ำน โดยในส่วนของปัจจัยควำมผูกพัน ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดของ 
Leblance & Nguyen มำเป็นกรอบในกำรศึกษำ ส่วนประเด็นเรื่องของกำรวัดควำมผูกพัน ผู้วิจัยน ำ
แนวคิดของ Oliver และ Bourdeau มำศึกษำแล้วน ำมำบูรณำกำรข้อค ำถำมข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในกำรก ำหนดข้อค ำถำมจะแบ่งโครงสร้ำงของค ำถำมเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย สถำนภำพของผู้ใช้บริกำร คณะ/
หน่วยงำนที่สังกัด และระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยลักษณะของ
แบบสอบถำมจะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) 2) ค ำถำมเพ่ือวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม
ผูกพันของผู้ใช้บริกำร ประกอบด้วยประเด็นปัจจัย ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร 
ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ และ 3) 
ค ำถำม เพ่ือวัดควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่บ่งชี้ถึงควำมผูกพัน 
ประกอบด้วยประเด็นค ำถำมควำมผูกพันเชิงทัศนคติ และควำมผูกพันเชิงพฤติกรรม โดยใช้
แบบสอบถำมแบบ Likert scale ซึ่งจะใช้ค ำถำมที่แสดงระดับในกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำค 
(Interval scale) แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหำข้อสรุปตำมแนวทำงของวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน ามาใช้ประโยชน์  
 สรุปผล 
 กำรวิจัยเรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลแบ่งเป็น 4 ตอน รำยละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ สถำนภำพ คณะ/ หน่วยงำนที่
สังกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สรุปผลดังนี้ 
 สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 392 คน 
ประกอบด้วยนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 270 คิดเป็นร้อยละ 68.88 เป็นนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 เป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 31 คิดเป็น 



ร้อยละ 7.91 เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 และเป็น
บุคคลภำยนอก จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งตำมคณะ/ หน่วยงำนที่สังกัด จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งตำม
คณะ/ หน่วยงำนที่สังกัด ทั้งสิ้น 390 คน ประกอบด้วยคณะต่ำงๆ ดังนี้ คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51  
คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 
111 คิดเป็นร้อยละ 28.46 วทิยำลัยอิสลำมศึกษำ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 คณะ
วิทยำกำรสื่อสำร จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 49 
คิดเป็นร้อยละ 12.56 บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.79 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 
11 คิดเป็นร้อยละ 2.82 คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 
สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 และหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 ระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่ง
ตำมระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทั้งสิ้น 383 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ใช้บริกำร
หอสมุดฯ 1-4 ปี จ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 63.19 ผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 5-9 ปี จ ำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.62 ผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 10-14 ปี จ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ผู้ที่ใช้
บริกำรหอสมุดฯ 15-19 ปี จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 และผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 20 ปี 
ขึ้นไป จ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97 
 ตอนที่ 2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ สรุปผลดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 1  ระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่บ่งชี้ควำมผูกพัน 
 

ความคิดเห็นที่บง่ชี้ถึงความผูกพัน จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความผูกพัน/ ความภักดีเชงิทัศนคติ 381 3.93 0.59 มาก 
1.  เมื่อนึกถึงกำรบรกิำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ำนนึกถึงหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ เป็นอันดับแรก 

392 3.98 0.83 มำก 

2.  ท่ำนรู้สึกภูมิใจในเอกลักษณ์เฉพำะของกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้  

392 3.94 0.81 มำก 

3.  ท่ำนทรำบดีในชื่อเสียงของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในเร่ืองกำร
บริหำรและคุณภำพกำรบรกิำร 

392 3.85 0.83 มำก 

4.  ท่ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำร
ตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

392 4.10 0.80 มำก 

5.  ท่ำนภูมิใจทีจ่ะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของ
บุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

392 3.95 0.86 มำก 

6.  ท่ำนรู้สึกยินดีทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/  
เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

390 4.01 0.78 มำก 

7.  ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 

386 4.01 0.78 มำก 



ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นที่บง่ชี้ถึงความผูกพัน จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

8.  ท่ำนยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมกีำรปรับรำคำค่ำ
บ ำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น 

392 3.71 1.01 มำก 

9.  ท่ำนรู้สึกผูกพันกับกำรใช้บริกำรทีห่อสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จนไม่
คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริกำรที่หอสมุดอื่น ๆ 

392 3.81 0.93 มำก 

10.  ท่ำนรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมบีุคคลอื่นมำวิจำรณ์หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนด้ี 

392 3.56 0.94 มำก 

11. ท่ำนยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ด้วยควำมเต็มใจ 

390 4.02 0.82 มำก 

12.  ท่ำนรู้สึกภูมิใจทีจ่ะบอกใคร ๆ วำ่ได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน 

390 3.98 0.76 มำก 

ความผูกพัน/ ความภักดีเชงิพฤติกรรม  389 4.00 0.60 มาก 
13.  ท่ำนภูมิใจที่จะแนะน ำคนอื่น ๆ ใหเ้ข้ำใช้บริกำรที่ หอสมุดจอห์น  
เอฟ เคนเนดี้ 

392 4.08 0.75 มำก 

14.  ท่ำนมักจะพูดสิ่งดี ๆ เกีย่วกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ให้ผู้อื่น
ฟังเสมอ 

392 3.97 0.76 มำก 

15.  ท่ำนจะมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ อยำ่งต่อเนื่อง 389 3.92 0.85 มำก 
16.  ท่ำนมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ซ้ ำอีก 

392 4.12 0.82 มำก 

17.  ท่ำนพร้อมชี้แจงและอธบิำยเหตุผลหำกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ถูกเข้ำใจผิดจำกบุคคลอื่น 

392 3.97 0.71 มำก 

18.  ท่ำนพร้อมร่วมกิจกรรมและบริกำรอื่น ๆ ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนด้ี จัดขึ้น 

392 3.95 0.77 มำก 

โดยรวม 378 3.98 0.83 มาก 

  
 จำกตำรำงที่ 1  สำมำรถอธิบำย ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ ที่บ่งชี้ควำมผูกพัน 
 ด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงทัศนคติ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจ
ที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำรตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด จ ำนวน 392 คน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ 
ได้แก่ ด้ำนผู้ใช้บริกำรยินดีปฏิบัติตำมนโยบำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ จ ำนวน 
390 คน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ 
สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 390 คน และด้ำนควำมเชื่อม่ัน
ในกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 386 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 เท่ำกัน  
เมื่อนึกถึงกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ำนนึกถึงหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นอันดับแรก 
จ ำนวน 392 คน และผู้ใช้บริกำรรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ  
เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน จ ำนวน 390 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98 
เท่ำกัน ผู้ใช้บริกำรภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอ่ืน ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกภูมิใจในเอกลักษณ์



เฉพำะของกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94 
ผู้ใช้บริกำรทรำบดีในชื่อเสียงของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในเรื่องกำรบริหำรและคุณภำพกำร
บริกำร จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกผูกพันกับกำรใช้บริกำรที่หอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จนไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริกำรที่หอสมุดอ่ืน ๆ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.81 ผู้ใช้บริกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบ ำรุงห้องสมุดหรือ 
ค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 และผู้ใช้บริกำรรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมี
บุคคลอื่นมำวิจำรณ์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 
 ด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซ้ ำอีก จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 รองลงมำ ได้แก่ 
ผู้ใช้บริกำรภูมิใจที่จะแนะน ำคนอื่น ๆ ให้เข้ำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 392 คน 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ผู้ใช้บริกำรมักจะพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ให้ผู้อื่นฟัง
เสมอ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 ผู้ใช้บริกำรพร้อมร่วมกิจกรรมและบริกำรอื่น ๆ ที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดขึ้น จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 และผู้ใช้บริกำรจะมำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 389 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92 
 ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ จ ำแนกตำมสถำนภำพของผู้ใช้บริกำร สรุปผลดังนี้ 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมผูกพันตำมสถำนภำพโดยภำพรวม พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยด้ำนโดยภำพรวมทั้งสอง พบว่ำ บุคลำกรสำย
สนับสนุน ( = 4.23) มีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ( = 3.88) 
 ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ของควำมผูกพันเชิงทัศนคติโดยภำพรวม พบว่ำ 
บุคลำกรสำยสนับสนุน ( = 4.24)  มีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี 
( = 3.85)  
 ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอ่ืน ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของ
บุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอ่ืน ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำร
ของบุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน ( = 4.38) มีระดับควำม
ผูกพันด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอ่ืน ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอนห์น เอฟ เคนเนดี้ สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ( = 3.85)  
 ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรม
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกันอย่ำงมี



นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
พบว่ำ บุคลำกรสำยวิชำกำร ( = 4.39) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สูงกว่ำ นักศึกษำ
ปริญญำตรี ( = 3.90) 
 ด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบ ำรุงห้องสมุดหรือ 
ค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับ
รำคำค่ำบ ำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกท่ีสูงขึ้น แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำร
ปรับรำคำค่ำบ ำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกท่ีสูงขึ้น พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน ( = 4.00) มี
ระดับควำมผูกพันด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบ ำรุง
ห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ( = 3.54)  
 ด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ 
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ  
เคนเนดี้ ในด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำน
ควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ พบว่ำ บุคลำกร
สำยวิชำกร ( = 4.58) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ( = 3.92)  
 ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ
ได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อ
กำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะ
บอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำม
คำดหวัง พบว่ำบุคลำกรสำยวิชำกำร ( = 4.35) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอก
ใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง  
สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ( = 3.88) 
 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้  สรุปผลดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 2  ระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร 
 

ปัจจัย จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านเอกลักษณ์องค์กร 389 3.93 0.65 มาก 
1.  รูปแบบและเอกลักษณ์เฉพำะของกำรบริกำร 392 3.96 0.72 มำก 
2.  ควำมโดดเด่นและลักษณะเฉพำะของห้องสมุด 392 3.99 0.75 มำก 
3.  กำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บรกิำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 389 3.85 0.85 มำก 
ด้านชื่อเสียงขององค์กร 391 3.99 0.67 มำก 
1.  กำรเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำรที่ชัดเจน 392 3.99 0.80 มำก 
2.  ควำมมีคุณภำพด้ำนกำรบริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้     (มี
กำรตรวจประเมินคุณภำพเป็นประจ ำทกุปี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถมั่นใจ
และไว้วำงใจในคุณภำพกำรให้บรกิำร) 

391 4.03 0.75 มำก 

3.  รูปแบบกำรท ำงำนภำยใต้วัฒนธรรมกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ 392 3.95 0.80 มำก 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 387 4.06 0.65 มาก 
1.  สถำนที่ตั้งของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 392 4.21 0.74 มำก 
2.  ควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 392 4.21 0.78 มำก 
3.  กำรออกแบบและตกแต่งภำยในสถำนที่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนด้ี มีควำมโดดเด่นสังเกตได้ง่ำย ทันสมัย สะอำด เป็นระเบียบ และ
สวยงำม 

392 4.16 0.78 มำก 

4.  กำรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรที่มีควำมทันสมยัและ
พร้อมให้บริกำร 

392 3.95 0.84 มำก 

5.  กำรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 387 3.79 0.92 มำก 
ด้านการใหบ้ริการ 383 3.91 0.67 มาก 
1.  มีโปรแกรมหอ้งสมุดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยน่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำน
ห้องสมุดสำกล 

391 3.96 0.78 มำก 

2.  กำรให้บริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกันของบุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ 

392 3.97 0.82 มำก 

3.  ควำมเต็มใจในกำรให้ค ำปรกึษำและกำรให้บริกำรที่รวดเร็วของ
บุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี ้

391 3.95 0.83 มำก 

4.  กำรมีกจิกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำรที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง 391 3.83 0.83 มำก 
5.  กำรมีกจิกรรมสนับสนุนชุมชนที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง 388 3.72 0.85 มำก 
6.  บุคลำกรบริกำรให้ควำมชว่ยเหลือผู้ใช้บริกำรอยำ่งทันท่วงที ได้แก่ 
บริกำรตอบถำมฯ บริกำรช่วยค้นหำหนงัสือ บริกำร IT help desk 

389 3.96 0.82 มำก 

ด้านการประสานงาน/ ประชาสมัพันธ์ 392 3.85 0.71 มาก 
1.  กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรกับผู้ใช้บริกำร 392 3.87 0.80 มำก 
2.  กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย 392 3.84 0.81 มำก 
3.  กำรด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกสถำบันตำ่งๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริกำร 

392 3.84 0.78 มำก 

รวม 377 3.95 0.58 มาก 

  
 จำกตำรำงที่ 2  สำมำรถอธิบำยระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร  
ได้ดังนี้ 



 ระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร โดยภำพรวม อยู่ที่ระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยควำมผูกพัน
มำกที่สุดในด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนชื่อเสียงของ
องค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91 และด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ตำมล ำดับ
และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนย่อย ๆ พบว่ำ 
  ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำม
ผูกพัน มำกท่ีสุด ในด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ควำมโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพำะห้องสมุด จ ำนวน 392 
คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพำะของกำรบริกำร จ ำนวน 
392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 และด้ำนกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 
389 คน มีค่ำเฉลี่เท่ำกับ 3.85 
 ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำม
ผูกพันมำกท่ีสุด ด้ำนควำมมีคุณภำพด้ำนกำรบริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  (มีกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพเป็นประจ ำทุกปี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถม่ันใจและไว้วำงใจในคุณภำพกำรให้บริกำร) 
จ ำนวน391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 รองลงมำได้แก่ กำรเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริหำร
และ 
กำรบริกำรที่ชัดเจน จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 และ รูปแบบกำรท ำงำนภำยใต้
วัฒนธรรมกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 
 ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมส ำคัญของปัจจัย
ควำมผูกพันมำกที่สุด ด้ำนสถำนที่ตั้งของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ควำมม่ันคงแข็งแรงของ
อำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 เท่ำกัน รองลงมำได้แก่
กำรออกแบบและตกแต่งภำยในสถำนที่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีควำมโดดเด่นสังเกตได้ง่ำย
ทันสมัย สะอำด เป็นระเบียบ และสวยงำม จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 กำรมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรที่มีควำมทันสมัยและพร้อมให้บริกำร จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.95 และ กำรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 387 คน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79 
 ด้ำนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมผูกพัน 
มำกที่สุด ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันของบุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน
392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 รองลงมำได้แก่ มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยน่ำเชื่อถือตำม
มำตรฐำนห้องสมุดสำกล จ ำนวน 391 คน และ บุคลำกรบริกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรอย่ำง
ทันทว่งที ได้แก่ บริกำรตอบถำมฯ บริกำรช่วยค้นหำหนังสือ บริกำร IT help desk จ ำนวน 389 คน 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ควำมเต็มใจในกำรให้ค ำปรึกษำและกำรให้บริกำรที่รวดเร็วของบุคลำกรฝ่ำย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จ ำนวน391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 กำรมีกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บริกำรที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง จ ำนวน 391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และ กำรมีกิจกรรม
สนับสนุนชุมชนที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง จ ำนวน 388 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 



 ด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมส ำคัญของ
ปัจจัยควำมผูกพันมำกที่สุด ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรกับผู้ใช้บริกำร 
จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 รองลงมำได้แก่ กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย และ กำรด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกสถำบันต่ำง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร จ ำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 เท่ำกัน 
 อภิปรายผล 
 จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ  
เคนเนดี้ จะเห็นได้ว่ำโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงทัศนคติ ต่อระดับ 
ควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำรตกแต่งสถำนที่
ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ส่วนด้ำนควำมผูกพัน/
ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ  
เคนเนดี้ ซ้ ำอีก ซ่ึงบุคลำกรสำยสนับสนุน จะมีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำ
ปริญญำตรี ซึ่งด้ำนที่มีควำมผูกพันแตกต่ำงกัน ได้แก่ 1. ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ 
ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2. ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 3. ด้ำน
กำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบ ำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิก
ที่สูงขึ้น 4. ด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ  
5. ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับ 
กำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง ส่วนระดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร โดย
ภำพรวม อยู่ที่ระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ควำมผูกพันมำกที่สุดในด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร 
ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ด้ำนกำรให้บริกำร และด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ ตำมล ำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สิริภักตร์ ศิริโท และพำรณี จันทร์ปัญญำ (2553) ศึกษำเรื่องกำรวัดและ
ท ำนำยควำมภักดีต่อตรำสินค้ำของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่: กรณีศึกษำเปรียบเทียบ เอไอเอส 
ดีแทค และทรูมูฟ พบว่ำคุณลักษณะเฉพำะตรำสินค้ำ ควำมผูกพัน และกำรบอกต่อผู้อื่น เป็น
องค์ประกอบที่สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนในควำมภักดีต่อตรำสินค้ำได้ ประมำณ ร้อยละ 
53 และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ที่ได้ศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำร ที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมภักดีต่อบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนทัศคติ และด้ำน 
กำรกระท ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร ในด้ำนควำมเป็นรูปธรรม
ของกำรบริกำร ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำผู้ใช้บริกำร และด้ำนควำมเข้ำใจ และรู้จักลูกค้ำ
ผู้ใช้บริกำร ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีปัจจัยด้ำน
ควำมเข้ำใจ และรู้จักลูกค้ำผู้ใช้บริกำร ส่งผลมำกที่สุด  
 โดยสรุปแล้ว องค์กรใดก็ตำมที่สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำด้วยจิตบริกำรของบุคลำกรจะส่งผล
ต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและก่อให้เกิดกำรบอกต่อที่ดีและสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรได้อย่ำง
ดีที่สุด เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่องค์กรนั้นถูกเข้ำใจผิดจำกบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ใช้บริกำรพร้อมที่จะช่วยเป็น



กระบอกเสียงและชี้แจงอธิบำยเหตุผลให้กับองค์กรนั้น ๆ อย่ำงเต็มใจ ในส่วนของควำมผูกพันต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ นั้น พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน  จะมีระดับควำมผูกพัน
โดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ซึ่งผู้วิจัยมีทัศนะที่เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรกลุ่มบุคลำกรสำย
สนับสนุนมีควำมผูกพันต่อกำรใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มำกกว่ำนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีในทุก ๆ ด้ำน อำจเป็นเพรำะนักศึกษำระดับปริญญำตรีมีเวลำในกำรใช้งำนห้องสมุดเพียง
ชั่วระยะเวลำหนึ่งที่ท ำกำรศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยเพียงแค่ 4-5 ปีเท่ำนั้น ท ำให้ไม่สำมำรถรู้สึกลึกถึง
ควำมผูกพันกับหอสมุดได้อย่ำงเด่นชัด ในขณะที่บุคลำกรสำยสนับสนุน มีเวลำในกำรใช้บริกำรหอสมุด
มำกกว่ำนั่นเอง  
 ข้อเสนอแนะ 
 จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรที่เป็นกลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุนจะมีควำมผูกพันกับกำรใช้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มำกกว่ำนักศึกษำระดับปริญญำตรีในทุก ๆ ด้ำน อำจเป็นเพรำะ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีมีเวลำในกำรใช้งำนห้องสมุดเพียงชั่วระยะเวลำหนึ่งที่ท ำกำรศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยเพียงแค่ 4-5 ปี ท ำให้ไม่สำมำรถรู้สึกลึกถึงควำมผูกพัน ในขณะที่บุคลำกรสำยสนับสนุน 
มีเวลำในกำรใช้บริกำรหอสมุดมำกกว่ำนั่นเอง ผู้วิจัยจึงมีควำมคิดเห็นว่ำ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ควรกระตุ้นให้นักศึกษำทุกระดับมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหอสมุดให้ได้มำกท่ีสุดในช่วง
ระยะเวลำที่เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้นักศึกษำเกิดควำมพึงพอใจทั้งต่อกำรให้บริกำร 
สภำพแวดล้อม อำคำร สถำนที่ สื่อสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมประทับใจ
ในตัวบุคลำกรที่มีจิตบริกำร ซึ่งจะเกิดเป็นผลลัพธ์ในด้ำนควำมผูกพันในกำรบริหำรคุณภำพกำร
ให้บริกำร เกิดควำมเชื่อมั่น มีควำมรู้สึกภูมิใจกล้ำที่จะบอกต่อ แนะน ำ และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้กับหอสมุด และส่งผลระยะยำวถึงขั้นเกิดเป็นควำมผูกพันถึงจนไม่คิดเปลี่ยน
ใจไปใช้บริกำรหอสมุดอ่ืน ๆ อีกเลย 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  กำรศึกษำในครั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่ำกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้ค้นพบปัจจัยที่มีต่อ
ควำมผูกพันและระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรค้นหำแนวทำงเพ่ือ
กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และช่วยส่งเสริมให้เกิด
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรในระยะยำวอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 2) ศึกษำปัญหำ
และอุปสรรค และ 3) ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน 
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม และ
เครือข่ำย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอด
ควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรจัดนิทรรศกำรแต่ละครั้งนั้นมีปัญหำในเรื่องของบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบนิทรรศกำรน้อย ระยะเวลำในกำรจัดท ำข้อมูลมีควำมล่ำช้ำ และ     
เมื่อมีกำรจัดแสดงข้อมูลแล้วไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับน ำนิทรรศกำรมำจัดแสดงต่อ 
 แนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บนิทรรศกำรเพ่ือน ำมำจัดแสดงใน
ภำยหลัง โดยกำรท ำเป็นนิทรรศกำรออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ หรือประชำชนทั่วไป
ที่สนใจสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลได้ตลอดเวลำ 
 
คําสําคัญ:  
 สำรสนเทศ, นิทรรศกำร, กำรจัดกำรข้อมูล 
 
Abstracts 
 The purpose of this article are 1) study the process of exhibition; 2) study 
problems and obstacles; and 3) study solutions to problems. Because of It has a 
mission to provide academic/ professional services in library management and 
information technology to communities, societies and networks, in line with the 
mission of Phetchaburi Rajabhat University. Academic Services Knowledge transfer 
 The technology is based on Sufficiency Economy philosophy that meets the 
needs of the community, society and nation. 



 The study indicated that In each exhibition there is a problem with the 
expertise of the exhibitors. Delayed processing time. When there is a display, there is 
no space for the exhibition to be displayed. 
 Guidelines for the development of an exhibition format for display at a 
later stage. By making an online exhibition. For students, professors or interested 
individuals to study at any time. 
 
Keyword:  
 Information, Exhibitions, Information Management 
 
บทนํา 
 บทบำทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกกำรสนับสนุน จัดหำ   
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อประเภทเอกสำร และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่ใน     
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่มี ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วใน
กำรศึกษำ กำรวิจัย ต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน       
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม                   
และเครือข่ำย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร 
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง                           
ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซ่ึงข้อมูลที่มีกำรจัดท ำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี เช่น 
ข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จเพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูล
เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี 
และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น และกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศนั้นก็มีหลำกหลำย
รูปแบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับกำรยอมรับ และทำงส ำนักวิทยบริกำรฯมีควำมช ำนำญมำกท่ีสุดคือกำรจัด
นิทรรศกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงมำก                  
เพรำะมีหลำยขั้นตอนยำกง่ำยต่ำงกันไป เริ่มจำกกำร รวบรวมข้อมูลที่มีจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ ที่มีภำยในห้องสมุด หรือจำกหน่วยงำนอ่ืน ข้อมูลจำกตัวบุคคล และจำกอินเทอร์เน็ต จำกนั้น
ก็ต้องน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกท่ีสุด จึงท ำกำรออกแบบโดยท ำงำนร่วมกับ      
ผู้รับจ้ำงที่มีประสบกำรณ์ และท ำกำรเผยแพร่ควำมรู้นี้ต่อไปในกำรรวบรวมควำมรู้ต่ำง ๆ เพ่ือ       
กำรบริกำรควำมรู้นั้นให้กับนักเรียน นักศึกษำ หรือประชำชนที่สนใจ เพ่ือศึกษำค้นคว้ำแล้ว          
อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 
 2.  เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร 
 3.  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร 
 



ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 หลักในกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ได้ใช้กระบวนกำรของ PDCA มำเป็นแนวทำงใน               
กำรท ำงำน เพ่ือให้กระบวนกำรกำรท ำงำนนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน และสำมำรถน ำไปเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงำนในรูปแบบเดียวกันนี้ได้ ซ่ึงกระบวนกำร 
PDCA นี้เป็นวงจรกำรบริหำร บำงครั้งเรียกว่ำ วงชิวฮำร์ท (Chewhart Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, อำรยำ เจริญกุล และวีณำ                        
โฆษิตสุรังคกุล, 2543) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 และยังมีกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรโดยใช้กระบวนกำร  (วัฒนะ จูฑะวิภำต, 2542)     
มี 7 ขั้นตอน เข้ำมำบริหำรจัดกำรด้วย โดยเริ่มต้นจำก 
 
ตำรำงที่ 1  ควำมสอดคล้องของ กระบวนกำรของ PDCA 4 ขั้นตอน และ ขั้นตอนกำรจัดนิทรรศกำร 
  7 ขั้นตอน 
 

กระบวนการของ PDCA ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
1. วำงแผน (Plan) 1. ขั้นวางแผน  

โดยมีกำรตั้งหัวเรื่องให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน 
และก ำหนดวัตถปุระสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรให้
ชัดเจน 

 2. การเตรียมการ 
โดยเตรียมตั้งแต่เนื้อหำข้อมูลที่จะใช้ในกำรจัด 
แนวควำมคิด วัตถุสิง่ของหรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบงำน จำกนั้นก็น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ให้
ถูกต้อง และน ำมำจัดวำงผังเพื่อท ำกำรออกแบบ 
ก ำหนดวิธีกำรจัดแผนผังที่ตั้ง และเส้นทำงเดินของ
ผู้ชมนทิรรศกำร 



ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

กระบวนการของ PDCA ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
2. ปฏิบัติ (Do) 3. การจัดทํา 

มีกำรก ำหนดบุคคลำกรฝ่ำยตำ่ง ๆ มำร่วมมือกัน
ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ตนเองถนัดและช ำนำญ 

 4. การประชาสัมพันธ ์
ท ำกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือแจ้งข่ำวสำรตำ่ง ๆ   
ของงำนให้แก่ประชำชนทั่วไปให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ  
เก่ียวกับงำนนิทรรศกำรโดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพนัธ์หลำยรปูแบบ เชน่ กำรประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ   
สูจิบัตร กำรส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน 

 5. การนําเสนอ 
มีประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต   
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจ ำพืน้ที่ที่มีกำรจัดแสดง คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
อธิบำยและตอบค ำถำม 

3. ตรวจสอบ (Check) 6. การประเมินผล 
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำน และประเมินผลตำม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

4. แก้ไข (Act) 7. การติดตาม 
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝำ่ยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัด
นิทรรศกำรเพื่อท ำกำรประเมินผลกำรจัดงำนถึง
ปัญหำและอุปสรรคที่พบระหว่ำงกำรจัดงำน และมสีิ่ง
ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
น ำมำรวมสรุปเปน็ผลของกำรจดันิทรรศกำร เพื่อกำร
จัดนิทรรศกำรที่ดีขึ้นในครั้งถัดไป 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่                    
งำนวันส ำคัญต่ำง ๆ งำนวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค งำนรำชภัฏวิชำกำร และงำนศิลป 
วัฒนธรรมอำเซ่ียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1-7 ข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จ
เพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และ
รัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี และงำนที่เก่ียวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้ง



ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และทรำบถึงกระบวนกำรจัดท ำนิทรรศกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
กระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร ปัญหำและอุปสรรคและศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศตั้งแต่
กระบวนกำรเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดนิทรรศกำร และกำรประเมินผลและประชำสัมพันธ์  
หลังจัดนิทรรศกำร เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่        
ไม่เป็นระบบ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร โดยยึดหลักกำรท ำงำนตำม
กระบวนกำรของ PDCA เพ่ือให้กำรท ำงำนมีแบบแผน ขั้นตอนที่ชัดเจน และนอกจำกนี้ยังน ำขั้นตอน
ของกำรจัดนิทรรศกำรทั้ง 7 ข้อมำเป็นแนวทำงของกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน สำมำรถ 
ท ำให้งำนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลำกรของ
หน่วยงำนในกำรจัดงำนอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร ในกำรจัดนิทรรศกำร  
ทีผ่่ำนมำปัญหำที่พบบ่อย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นะหว่ำงกำรจัดงำน  

1.  งบประมำณท่ีมีอย่ำงจ ำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ท ำให้ผลงำนที่ออกมำไม่ดี 
เท่ำท่ีควร  
 2.  ระยะเวลำในกำรจัดท ำข้อมูลไม่เพียงพอ ท ำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 3.  มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรจัดนิทรรศกำร  
 4.  สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำง
กำรจัดงำน 
 5.  บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของกำรออกแบบ กำรใช้โปรแกรมกำรสร้ำงสื่อ    
ซึ่งส่งผลให้เรื่องท่ีจัดไม่อยู่ในควำมสนใจ ไม่ตรงกับช่วงอำยุของกลุ่มเป้ำหมำยที่มำร่วมงำน 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร 
 จำกกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำน ผู้จัดงำนได้พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ซึ่งได้หำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ เพื่อขจัดหรือลดปัญหำที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไป เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 2  ปัญหำและอุปสรรค 
 
ลักษณะปัญหา งบประมำณท่ีมีอย่ำงจ ำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ท ำให้

นิทรรศกำรที่ออกแบบไว้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมแบบ ดังนั้น         
ในกำรจัดนิทรรศกำรในแต่ละครั้งต้องคิดว่ำอุปกรณ์ที่ต้องจัดหำ 
ต้องสำมำรถน ำไปใช้กับงำนอ่ืน ๆ ได้ หรือสำมำรถใช้ได้กับ    
หลำย ๆ งำน เพื่อที่จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดหำ
ทุกครั้งที่มีกำรจัดนิทรรศกำร และเลือกใช้วัสดุที่สำมำรถหำ     
ได้เองในท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและยังประหยัด
งบประมำณอีกด้วย 

 



ตำรำงที่ 2  (ต่อ) 
 
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจ ำกัด  
2. ระยะเวลำในกำรเตรียมงำน   เนื่องจำกเป็นงำนพิเศษเร่งด่วน ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร

จัดนิทรรศกำรภำยในระยะเวลำจ ำกัด หรือเป็นงำนนอก
แผนงำน/ โครงกำรที่ก ำหนดไว้ ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรเตรียมงำน 
คุณภำพของงำนจึงไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นสำมำรถแก้ไขได้       
ด้วยกำรจัดท ำชุดนิทรรศกำร รวมทั้งโครงสร้ำง เช่น บอร์ด     
ชั้นวำงของ โต๊ะ เก้ำอ้ี ป้ำยชื่อหน่วยงำน ฯลฯ ในลักษณะ    
ถอดประกอบได้ (Knock  down) เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ได้ทันที 

3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ  
กำรจัดนิทรรศกำร 

มีระบบกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีดีก็จะสำมำรถน ำวัสดุอุปกรณ์   
ที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลง และน ำไปใช้ในกำรจัดนิทรรศกำร       
ครั้งต่อ ๆ ไป หรืออำจจะขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ 
ชุดนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ไปใช้ก็ได้ แต่ที่ส ำคัญควรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงประหยัด 

4. สถำนที่ท่ีจะจัดแสดง สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับ 
เปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำงกำรจัดงำน ท ำให้รูปแบบของนิทรรศกำร
ที่เตรียมไว้ไม่สำมำรถจัดวำงได้ตำมท่ีก ำหนด ดังนั้นผู้จัดงำน
นิทรรศกำรกับเจ้ำของงำน หรือเจ้ำของสถำนที่ต้องมีกำรวำงแผน 
และมีกำรประชุมกำรกำรจัดงำนให้เป็นที่แน่ชัด รวมทั้งต้องมี  
ผังงำนอย่ำงชัดเจน โดยระบุต ำแหน่งและขนำดของนิทรรศกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. บุคลำกรยังขำดทักษะและ
ควำมรู้วิธีกำรจัดนิทรรศกำร 

ต้องมีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกด้ำนต่ำง ๆ 
ร่วมกันระดมควำมคิดเพ่ือวำงแผนร่วมกันก็จะท ำให้งำนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น และมีกำรส่งบุคลำกรไปอบรมด้ำนกำรใช้งำน
โปรแกรมส ำหรับกำรออกแบบเฉพำะ เพื่อสำมำรถให้ท ำงำน   
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประหยัดงบประมำณในกำรจ้ำง
บริษัท หรือร้ำนค้ำในกำรออกแบบอีกด้วย 

6. เรื่องที่จัดไม่อยู่ใน 
ควำมสนใจ 

เลือกเรื่องและเนื้อหำสำมำรถที่จะโน้มน้ำว ดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้เข้ำชม เรื่องท่ีใกล้ตัว ไม่ล้ำสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชม  
อีกท้ังต้องมีกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำที่เข้ำร่วมงำน เพ่ือที่จะได้
ออกแบบข้อมูลหรือกำรจัดแสดงให้ตรงกับช่วงอำยุของผู้เข้ำชม   

 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดนิทรรศกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ขอยกตัวอย่ำงของนิทรรศกำร 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส             



เฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2560 ได้จัดแสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชมนิทรรศกำร จ ำนวน 450 คน โดยกำรใช้
แบบสอบถำม 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 450 คน เป็นเพศชำย 215 คน (48%) เพศหญิง 235 คน 
(52%)  อยู่ในช่วงอำยุ 12-19 ปี 85 คน 20-29 ปี 97 คน 30-39 ปี 135 คน 40-49 คน 90 คน และ 
50 ปีขึ้นไป 43 คน ซึ่งแบ่งเป็น นักเรียน 60 คน นักศึกษำ 95 คน อำจำรย์/ บุคลำกร 200 คน และ
ประชำชนทั่วไป 95 คน มีผลประเมินควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนดังนี้ 
 ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่น ำมำจัดนิทรรศกำร ขนำด
ภำพประกอบ มีควำมพอใจในระดับมำก ( = 4.37, SD = 0.48) รองลงมำคือ รูปแบบ/ ขนำด
ตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.11, SD = 0.36) ภำพประกอบนิทรรศกำรและ    
ควำมสวยงำม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 3.54, SD = 0.68) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร  
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ( = 3.30, SD = 0.55) ล ำดับสุดท้ำยคือ ค ำบรรยำยประกอบ
นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง            
( = 3.24, SD = 0.85) 
 ด้ำนสถำนที่ ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.26, SD = 0.44) และ 
สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.17, SD = 0.38) 
 ด้ำนบริกำร กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.19, SD = 0.39) และ  
กำรบรรยำย/ น ำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.11, SD = 0.32) 
 และในปี 2561 นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ       
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ได้จัด
แสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชม
นิทรรศกำร จ ำนวน 450 คน โดยกำรใช้แบบสอบถำม 
 ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ภำพประกอบนิทรรศกำรและควำมสวยงำม  
มีควำมพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.53, SD = 0.74) รองลงมำคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่น ำมำจัด
นิทรรศกำร ขนำดภำพประกอบ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.43, SD = 0.50) ค ำบรรยำย
ประกอบ นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
( = 4.40, SD = 0.49) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.35, 
SD = 0.51) ล ำดับสุดท้ำยคือ รูปแบบ/ ขนำดตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.18,   
SD = 0.38) 
 ด้ำนสถำนที่ สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.57, SD = 0.49) และ 
ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.45, SD = 0.50) 
 ด้ำนบริกำร กำรบรรยำย/ น ำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.78,           
SD = 0.41) และ กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.43, SD = 0.50) 
 จำกผลกำรประเมินพบว่ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนนั้นมีค่ำเฉลี่ยที่สูงสุด 
เมื่อเทียบกับผลกำรด ำเนินงำน 2 ปีที่ผ่ำน เนื่องจำกมีกำรน ำข้อมูลกำรประเมินในแต่ละด้ำน                
มำปรับปรุงแก้ไขในกำรจัดนิทรรศกำรมีผลงำนที่ดีขึ้น 
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 อภิปรายผล 
 ในกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบของนิทรรศกำรนั้น ต้องมีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงผู้จัดงำน และผู้จัดแสดงข้อมูลเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนนั้นมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดงำนนั้น   
ก็มีขั้นตอน และกระบวนกำรที่ใช้ทั้ง กระบวนกำรของ PDCA และข้ันตอนของกำรจัดนิทรรศกำร   
ทั้ง 7 ข้อ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
 โดยเริ่มต้นจำกข้ันวำงแผนโดยตั้งหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ของนิทรรศกำร ขั้นกำรเตรียมกำร
และออกแบบ เตรียมตั้งแต่เนื้อหำ แนวควำมคิด วัตถุสิ่งของหรือเอกสำรต่ำง ๆ จำกนั้นก็น ำข้อมูล
ดังกล่ำวมำจัดวำงผัง ออกแบบ โดยกำรก ำหนด วิธีกำรจัดแผง ฐำนตั้ง และเส้นทำงเดินของผู้ชม
นิทรรศกำร ขั้นกำรจัดท ำ ใช้บุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกันปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ตนเอง
ถนัดและช ำนำญ ขั้นกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือชักจูงหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ 
ให้แก่ประชำชน เพ่ือให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำร โดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำย ๆ รูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำงเฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ สูจิบัตร                     
หรือส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน ขั้นกำรน ำเสนอ กำรให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม                      
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจ ำที ่ ที่มีกำรจัดแสดง คอยอ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยและตอบค ำถำม ขั้นกำรประเมินผล                    
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วก็น ำข้อมูล              
มำวิเครำะห์ผล และประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ ขั้นกำรติดตำม สรุปผล                                       
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศกำรเพื่อท ำกำรประเมินผลว่ำ ผลกำรจัด 
นิทรรศกำรนั้นเป็นอย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรค ข้อดีและข้อเสียอย่ำงไรบ้ำง มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข
หรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร น ำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร 
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรจัดนิทรรศกำรบำงครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้ว สถำนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ สะดวกง่ำยดำยเพียงกำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ที่สำมำรถแสวงหำควำมรู้ตำมควำมสนใจของตนได้ทุกเวลำ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทำงสังคมออนไลน์ (Social network) ที่มีอย่ำงกว้ำง ส ำนักฯ จึงต่อยอดเป็น “นิทรรศกำรออนไลน์ 
หรือ นิทรรศกำรอิเล็กทรอนิกส (e-Exhibition)” ในรูปแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพรควำมรูหรือ
สำรสนเทศที่มีคุณคำบนระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบที่นำสนใจและสำมำรถเขำถึงไดตลอดเวลำ  
และเพ่ือเปนแหลงเรียนรูออนไลน ได้ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ที่ส ำคัญงบประมำณในกำรด ำเนินกำร
นั้นน้อย แต่ได้ประโยชน์มำก 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรนั้น 
ย่อมก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกำรแสดงข้อมูล ให้มีควำมน่ำสนใจ และเปิดเป็นแหล่งควำมรู้              
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำข้อมูลได้ง่ำย และยังสำมำรถ
น ำไปดัดแปลงหรือต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น นิทรรศกำรออนไลน์ หรือกำรจ ำลองให้                  



อยู่ในรูปแบบของนิทรรศกำรในห้องเฉพำะอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ                   
น ำไปปรับใช้กับงำนอื่นได้ 
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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโท  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำจีน และสำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือมำกท่ีสุด 
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ต้องกำรกำรช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ต้องกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง 
(Wi-Fi) และด้ำนกำรสื่อสำร ต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์  
ด้ำนปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร 
พบปัญหำด้ำนกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ ช ำรุด 
และมีจ ำนวนไม่เพียงพอ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน  
และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ และกำรเต็มใจให้บริกำร 
 
ค าส าคัญ: 
 ห้องสมุด, ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ, ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
 
 
 



Abstract 
 The study aimed to explore the users' problems and needs for library and 
Language Learning Center in the Faculty of Humanities and Social Science, Chiang 
Mai Rajabhat University. A total of 291 samples including undergraduate and graduate 
student and teacher in English program, Thai program and Chinese program. The 
instrument used for collecting data was a questionnaire and interview. Results of the 
study revealed that the users’ needs as following, 1.  information resources-The 
users’ needs a high level for book. 2.  Process-needs for one stop service. 3.  People-
Counseling and service mind. 4.  Place-Hi-speed internet. And 5.  Communication-
Promote activity and service by application Facebook, Line and Instagram. The 
problems that most of users' had at the high level for reference service, information 
resource are old and less, disturbance sound and Counseling and service mind by 
staff. 
 
Keyword:  
 Library, Language Learning Center, Problems and needs 
 
บทน า 
 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ภำยในประเทศ  
เพ่ือเตรียมก ำลังคนให้พร้อมในกำรเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวที
เศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ ห้องสมุดเป็นหัวใจของกำรศึกษำ และกำรรู้สำรสนเทศ
ทุกระดับ มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำแก่สถำบันอุดมศึกษำทุกระบบ
กำรศึกษำและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปัจจุบันมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
มหำวิทยำลัยต่ำงมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้รู้จักตนเอง ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ และมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ วิธีกำรหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษำมีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น คือ กำรที่ผู้สอนมอบหมำย
ให้นักศึกษำท ำรำยงำนหรือภำคนิพนธ์ประกอบรำยวิชำที่เรียน กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรท ำรำยงำน 
หรือภำคนิพนธ์ นอกจำกจะเป็นกำรฝึกให้นักศึกษำแสวงหำควำมรู้ หรือค้นคว้ำเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
แล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำพัฒนำทักษะในกำรคิด รู้จักคิดเป็นระบบ และคิดอย่ำงมีเหตุผล 
ท ำให้เกิดวิจำรณญำณและโลกทัศน์กว้ำงไกล ซึ่งจะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพยิ่งขึ้น  
(ฐิติ ค ำหอมกุล และ พิมพ์ร ำไพ เปรมสมิทธ์, 2555, หน้ำ 31) 
 ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 
และกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นสถำนที่ 
ซึ่งนักศึกษำใช้ศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมหลังกำรศึกษำในชั้นเรียน ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงมีหน้ำที่
ที่จะต้องจัดหำและรวบรวม สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ และบริกำร 



เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตรกำรศึกษำและกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และ
นักศึกษำ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงมีกำรจัดกำรที่ดี ทั้งในด้ำนงำนเทคนิคของห้องสมุด
และงำนบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์และตรงกับ                 
ควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นคว้ำให้มีประสิทธิภำพ จึงได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำ
ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” เพ่ือทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง                
กำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ใน                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ                
ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่”เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research) ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรศึกษำโดยมีขอบเขต ดังนี้  
 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ อำจำรย์ และนักศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำภำษำไทย และสำขำวิชำภำษำจีน ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 1,252 คน ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่ และ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้ำงถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้จ ำนวน 291 คน แบ่งเป็น
อำจำรย์ 24 คน และนักศึกษำ จ ำนวน 291 คน 
 2.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  2.1  ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจำกหนังสือ ต ำรำ 
วำรสำรวิชำกำร รำยงำนกำรวิจัย ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงำน และสำรสนเทศ
ออนไลน์ 
  2.2  ศึกษำและสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม และ           
แบบสัมภำษณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ แก้ไขให้เหมำะสมก่อนน ำไปใช้จริง 
  2.3  ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยกำรแจกแบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำ  
และใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูลประเด็นปัญหำควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้ 
ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นอำจำรย์  
  2.4  วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ 



  2.5  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  2.6  น ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย เขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
งำนวิจัย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.1  แบบสอบถำม ใช้ในกำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
  3.2  แบบสัมภำษณ์ ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ของอำจำรย์ ในประเด็น              
ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้ รวมไปถึงปัญหำของกำรใช้บริกำรของห้องสมุดและ                 
ศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 4.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  4.1  วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ตอนที่ 1 ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ร่วมกับค่ำสถิติร้อยละ ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ส่วนของ               
กำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  4.2  แบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรบรรยำยสรุป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  สรุปผลกำรวิจัย 
 กำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัด
สำขำวิชำภำษำไทย ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/ สัปดำห์ ในช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ส่วนที่ไม่เคยเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เพรำะไม่ทรำบว่ำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มีบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ 
 ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้ 
  1.1  ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
(4.09) ปัญหำที่พบมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนบริกำร (4.18) รองลงมำ เป็นด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวก (4.09) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.08) และด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร (4.00) พิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
   1.1.1  ด้ำนบริกำร พบปัญหำเรื่องบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ในระดับ
มำกที่สุด (4.25) รองลงมำ ได้แก่ บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.22) ควำมรวดเร็วใน 
กำรให้บริกำร (4.05) กำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น (4.04) และระเบียบกำรใช้บริกำร (3.88) 
ตำมล ำดับ 
   1.1.2  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบปัญหำหนังสือเก่ำ ช ำรุด และมีจ ำนวน 
ไม่เพียงพอมำกท่ีสุด (4.16) รองลงมำ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ (CD VCD DVD) จ ำนวนไม่เพียงพอ (4.12) 



วำรสำร หนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอ (4.11) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book e-Journal) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 
4.05) และฐำนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database) ไม่เพียงพอ (3.99) ตำมล ำดับ 
   1.1.3  ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ปัญหำเรื่องเสียงดัง
รบกวนมำกที่สุด (4.18) รองลงมำ ได้แก่ แสงสว่ำงไม่เพียงพอ อุณหภูมิและกำรถ่ำยเทอำกำศภำยใน
ห้องสมุดไม่คงที่ และควำมสะอำดภำยในห้องสมุดเท่ำกัน (4.01) และท ำเลที่ตั้ง ป้ำยประชำสัมพันธ์
แจ้งข่ำวสำรของห้องสมุดไม่เพียงพอ และเวลำเปิด-ปิดห้องสมุดเท่ำกัน (3.82) ตำมล ำดับ  
   1.1.4  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ  
ให้ค ำแนะน ำ และเต็มใจให้บริกำร (4.87) รองลงมำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจ ำนวนไม่เพียงพอ  
(4.86) กิริยำ มำรยำท และอัธยำศัยของผู้ให้บริกำร (3.60) และควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำร 
(3.40) ตำมล ำดับ  

 
 

ภำพที ่1  ข้อมูลค่ำเฉลี่ยปัญหำในกำรใช้บริกำรในภำพรวมรวมทุกด้ำน 
 
  1.2  ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดมำกที่สุด ส่วนด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร 
มีควำมต้องกำรน้อยที่สุด พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ดังนี้ 
   1.2.1  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหนังสือมำกท่ีสุด 
(4.68) รองลงมำ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4.50) สื่อโสตทัศน์ (3.80) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(3.04) ตำมล ำดับ 
   1.2.2  ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด (4.38) รองลงมำ ได้แก่ 
ขั้นตอนกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.02) และกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นผ่ำนระบบ 
OPAC (3.79) ตำมล ำดับ 

4.18

4.08 4.09

4.00

ด้านบริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร



   1.2.3  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ                 
ให้ค ำแนะน ำ กระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด (4.44) รองลงมำ ได้แก่ ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (3.88) จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกขึ้น (3.86)  
และกำรให้ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ (3.75) ตำมล ำดับ  
   1.2.4  ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต            
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกท่ีสุด (4.52) รองลงมำ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล (4.35) 
แสงสว่ำงภำยในห้องสมุด/ ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.05) บรรยำกำศและกำรตกแต่งห้องสมุด 
ให้เหมำะแก่กำรศึกษำค้นคว้ำ/ ท ำงำน (3.89) และจ ำนวนที่นั่งอ่ำน (3.87) ตำมล ำดับ  
   1.2.5  ด้ำนกำรสื่อสำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
ห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกท่ีสุด (4.75) รองลงมำ ได้แก่ คู่มือแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด/                        
ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.09) และกำรแจ้งข่ำวสำรจำกโปสเตอร์ประกำศ (3.83) ตำมล ำดับ  

 

 
 

ภำพที ่2  ข้อมูลค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในภำพรวมทุกด้ำน 
 
  1.3  ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
สรุปได้ ดังนี้ 
   1.3.1  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ต้องกำรหนังสือใหม่ ที่มีเนื้อหำทันสมัย เหมำะแก่
กำรศึกษำอ้ำงอิงงำนวิจัย และเหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำย โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับส ำนักหอสมุด  
   1.3.2  ด้ำนบริกำร ต้องกำรบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม               
และบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
   1.3.3  เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพ่ิมเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้น และควรมี
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกส ำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำ
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ด้านทรัพยากรห้องสมุด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการสื่อสาร



สำรสนเทศศำสตร์ หรือที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยในกำรบริหำรและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด 
   1.3.4  สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย  
เพรำะจะท ำให้ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ได้ง่ำย  
   1.3.5  ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ต ำรำที่ช ำรุด          
มีเนื้อหำล้ำสมัย ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ และกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด และคำดหวังให้ห้องสมุดปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็น                  
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์                 
โดยที่นักศึกษำจะได้ไม่ต้องสูญเสียค่ำบริกำรแบบรำยชั่วโมง เพ่ือแลกกับกำรมีพ้ืนที่ส ำหรับอ่ำนหนังสือ
หรือท ำรำยงำน และใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
 2.  อภิปรำยผล 
 ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดสำขำวิชำภำษำไทย ควำมถ่ีในกำรใช้
บริกำรห้องสมุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จรินทร์ ลีนำ (2538) คือ ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/ 
สัปดำห์ ด้ำนปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้ 
  2.1  ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   2.2.1  ด้ำนบริกำร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำเกี่ยวกับบริกำรตอบค ำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำเป็นงำนที่ต้อง
ตอบค ำถำมพ้ืนฐำนไปจนถึงกำรตอบค ำถำมเชิงลึก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้              
ไมม่ีพ้ืนฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรตอบค ำถำมเชิงลึก            
แก่ผู้ใช้บริกำรได้ 
   2.2.2  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ปัญหำทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ 
ช ำรุด และมีจ ำนวนไม่เพียงพอมำกท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำร                 
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้วิจัย ที่พบว่ำ ผู้ใช้ต้องกำรทรัพยำกรประเภทหนังสือมำกที่สุด 
   2.2.3  ด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ประสบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน และจ ำนวนโต๊ะ-เก้ำอ้ีนั่งอ่ำนมีน้อย สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ 
จรินทร์ ลีนำ (2538) ที่พบว่ำห้องสมุดมีจ ำนวนที่นั่งอ่ำนน้อยเช่นกัน ส่วนปัญหำคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
สืบค้นข้อมูลมีสภำพเก่ำ ช ำรุด และมีจ ำนวนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุกัญญำ     
แป้นสุขเย็น (2542) ที่พบว่ำ คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำบทเรียนมีจ ำนวนน้อย 
   2.2.4  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำ
เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ และเต็มใจให้บริกำร และจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจ ำนวน 
ไม่เพียงพอในระดับมำกท่ีสุด เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีภำระงำนหลำยหน้ำที่ เช่น ปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ของภำควิชำและสำขำ ควบคู่กับกำรดูแลงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงไม่ได้ให้บริกำร
ประจ ำห้องสมุดตลอดเวลำท ำกำร และไม่มีพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์จึงให้ควำมช่วยเหลือได้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
  



  2.2  ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
   2.1.1  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรทรัพยำกร
ประเภทหนังสือมำกที่สุด และมีควำมต้องกำร ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database)             
ในระดับน้อย ทั้งนี้ บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้บอกรับ
ให้แก่ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้บริกำรส ำหรับอำจำรย์ นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นประจ ำทุกปี  
   2.1.2  ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรขั้นตอน
กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจำกห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพำะ
สำขำ และมีขนำดเล็ก ขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ใช้จึงเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
หรือบุคลำกรห้องสมุดสำมำรถให้บริกำรภำยในห้องสมุดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) ได้  
   2.1.3  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำร กำรช่วยเหลือ           
ให้ค ำแนะน ำ ควำมกระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
พรพิมล แซ่เอ๊ีย (2543) ที่พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ มีควำมกระตือรือร้นใน            
กำรปฏิบัติงำนเช่นกัน  
   2.1.4  ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกท่ีสุด ที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่                   
ช่วยให้กำรแสวงหำสำรสนเทศได้สะดวก และรวดเร็วมำกข้ึน   
   2.1.5  ด้ำนกำรสื่อสำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วยสังคมออนไลน์ถือเป็น                
สื่อที่มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย และเป็นที่นิยมในยุคสังคมข่ำวสำรปัจจุบันได้ดี จึงเป็นผลให้ผู้ใช้
ห้องสมุดมีควำมต้องกำรในด้ำนกำรสื่อสำรแบบคู่มือ โปสเตอร์ และประกำศต่ำง ๆ น้อยกว่ำ                           
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ 
  2.3  ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้  
   2.3.1  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ควรพิจำรณำ
จัดหำหนังสือใหม่ ที่มีเนื้อหำทันสมัย โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับส ำนักหอสมุด  
   2.3.2  ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม 
   2.3.3  เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพ่ิมเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ และควรมีคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกส ำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 
หรือที่เก่ียวข้อง  
   2.3.4  สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย โดยใช้
ต้นแบบจำกคำเฟ่  



   2.3.5  ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ต ำรำที่ช ำรุด หรือมี
เนื้อหำล้ำสมัย กำรจัดหมวดหมู่หนังสืออย่ำงเป็นระบบ และกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด 
   2.3.6  ห้องสมุดควรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย                   
มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ข้อเสนอแนะ 
  3.1  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
   3.1.1  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุดควรมีงบประมำณส ำหรับจัดหำหนังสือ 
ต ำรำที่มีเนื้อหำทันสมัย ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับส ำนักหอสมุด  
   3.1.2  ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop service) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริกำรมีควำมรวดเร็ว เป็นระบบข้ันตอน และไม่ซับซ้อน และมีบริกำรห้องอ่ำน
หนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม เพื่อสนับสนุนและกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริกำร 
   3.1.3  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่/ 
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ศึกษำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ หรือกำรด ำเนินงำนห้องสมุดขนำดเล็ก                
เพ่ือน ำมำใช้พัฒนำกำรบริหำรงำนห้องสมุด และพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนต่อไป 
   3.1.4  ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรเพ่ิมอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ควำมเร็วสูง (Wi-Fi) บริเวณห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และปรับปรุงพัฒนำ
ทำงด้ำนกำยภำยของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำร  
   3.1.5  ด้ำนกำรสื่อสำร ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก 
ไลน์ อินสตำแกรม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่รวดเร็ว ประหยัด และเข้ำถึงง่ำย 
  3.2  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
   3.2.1  ศึกษำคุณภำพกำรบริกำรของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
   3.2.2  ควำมคำดหวังของนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต่อกำรด ำเนินงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 4.  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ Smart Learning @ E-Book 
Station by BUU Library โดยมีวัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station 
by BUU Library ในรูปแบบ e-shelf และในรูปแบบ E-Book Station 2.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีต้องกำรอ่ำนหนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอ                     
รถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย และ 3.  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร                      
ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 1.  ศึกษำโปรแกรมส ำหรับ 
กำรจัดท ำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2.  จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจ 
และถูกลิขสิทธิ์ 3.  ส ำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำ 
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร 4.  ออกแบบและด ำเนินกำร
ติดต้ัง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย 
5.  ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร และ 6.  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน จำกกำรด ำเนินงำน 
พบว่ำ 1)  ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินงำนจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library 
ในรูปแบบ e-shelf โดยให้บริกำรที่เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ และติดตั้ง Smart 
Learning @ E-Book Station by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 ป้ำย 
ได้แก่ ป้ำยรอรถสวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด) ป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 2  
และป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 4 และ 2) นิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำสำมำรถ                     
อ่ำนหนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำได้  
 
ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กำรส่งเสริมกำรอ่ำน, กำรประชำสัมพันธ์, ป้ำยรถสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัย 
 
Abstract 
 Burapha University Library has conducted Smart Learning @ E-Book Station 
by BUU Library. The purposes of this project were as follows: 1. to conduct Smart 
Learning @ E-Book Station by BUU Library in e-shelf and E-Book Station formats;  



2.  to facilitate students and personnel of Burapha University who would like to read 
the book via a portable device while they are waiting for the welfare bus of the 
university; and 3.  to promote reading and publicize services of Burapha University 
Library. The procedures of this project were as follows: 1.  to study for digital 
bookshelf program online; 2.  to provide and select interesting and copyrighted  
e-books; 3. to survey the locations (welfare bus stops of the university) where are 
suitable for setting up our Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library;  
4.  to design and set up for Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library at 
welfare bus stops of the university; 5.  to publicize our Smart Learning @ E-Book 
Station by BUU Library service; 6) to monitor and evaluate our overall result.  
The results of this project were as follows: 1) the library has conducted Smart 
Learning operation @ E-Book Station by BUU Library in e-shelf format by providing at 
the website of Burapha University Library and set up Smart Learning operation  
@ E-Book Station by BUU Library at three welfare bus stops of Burapha University 
include welfare bus stop at Qs1 building (opposite of the library), welfare bus stop  
at Tao-Tong 2 and Tao-Tong 4 dormitory  and; 2) students and personnel of Burapha 
University are able to read the book via portable while they are waiting for the 
welfare bus of Burapha University. 
 
Keyword: Electronic book, Reading promotion, Publicize, Welfare bus of Burapha  
University 
 
บทน า 
 จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงเครือข่ำย
โทรคมนำคม ท ำให้รูปแบบและพฤติกรรมผู้อ่ำนในปัจจุบันในสังคมดิจิทัลได้เปลี่ยนไปเป็นกำรอ่ำน
หนังสือหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถอ่ำนผ่ำนอุปกรณ์พกพำได้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำได้เล็งเห็นถึงและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จ ำกัด
รูปแบบของสื่อสำรสนเทศ เวลำและสถำนที่ โดยเน้นกำรจัดบริกำรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้อ่ำนและพัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน จึงได้จัดท ำ Smart Learning @ E-Book 
Station by BUU Library เพ่ือให้นิสิตและบุคลำกรสำมำรถอ่ำนหนังสือขณะรอรถสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยได้ เหตุผลที่เลือกใช้สถำนที่ป้ำยจอดรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย เนื่องจำกปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยบูรพำได้จัดให้มีรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเพื่อให้บริกำรรับส่งนิสิตและบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยบูรพำและช่วยลดพ้ืนที่ในกำรจอดรถในมหำวิทยำลัย โดยมีเส้นทำงกำรเดินรถ 2 สำย  
26 ป้ำยบริกำรรับส่ง เปิดให้บริกำรฟรี ตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ถึง 22.00 น. ท ำให้มีนิสิตและบุคลำกร 
มำใช้บริกำรรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวนมำก 
 



วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ในรูปแบบ  
e-shelf และในรูปแบบ E-Book Station 
 2.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีต้องกำรอ่ำน
หนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 3.  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ e-shelf 
 2.  จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจและถูกลิขสิทธิ์มำจัดท ำ  
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library 
 3.  ส ำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำ 
Smart Learning @E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร 
 4.  ออกแบบ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรติดตั้งและเพ่ือควำมสวยงำม 
 5.  ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library 
 6.  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ผลกำรศึกษำ 
  1.1  ศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ E-Shelf โดย
เลือกใช้โปรแกรม PUBHTML5 ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
สำมมิต ิเช่น แมกกำซีนออนไลน์ อีโบรชัวร์ อีแคตตำล็อค เป็นต้น โดยมีระบบกำรท ำงำนทุกอย่ำง 



อยู่บนเว็บไซต์ สำมำรถสร้ำงและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบอีบุ๊คออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ (โปรแกรม PUBHTML5, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  โปรแกรม PUBHTML5 
 
 หลังจำกได้คัดเลือกโปรแกรมแล้ว ส ำนักหอสมุดจึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรสร้ำง E-Book ด้วยโปรแกรม PUBHTML5 ให้กับบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำง E-Book ได้และน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3  โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรสร้ำง E-Book ด้วยโปรแกรม PUBHTML5 
 



  1.2  จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจและถูกลิขสิทธิ์มำจัดท ำ Smart 
Learning @ E-Book Station by BUU Library ดังนี้ 
   1.2.1  ด ำเนินกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยน ำเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำประกอบกำรคัดเลือก ดังนี้ (Vasileiou, Rowley & Hartle, 2012 อ้ำงถึงใน 
ศิวพร อโนทัยสินทวี, 2556) 
    1.2.1.1  ควำมน่ำเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้จัดท ำว่ำมีชื่อเสียง
และเป็นที่เชื่อถือหรือไม่และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีชื่อเสียงเพียงใด 
    1.2.1.2  ขอบเขตเนื้อหำ พิจำรณำจำกสำขำวิชำและประเภทของ
ทรัพยำกรสำรนิเทศที่ครอบคลุม คุณค่ำ ประโยชน์ต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้และควำมทันสมัยของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
    1.2.1.3  กำรน ำเสนอเนื้อหำ พิจำรณำควำมถูกต้องของสำรนิเทศ เช่น กำรให้
ข้อมูลบรรณำนุกรมที่ถูกต้อง กำรสะกดค ำและกระบวนกำรควบคุมคุณภำพในกำรจัดท ำ 
    1.2.1.4  ควำมเก่ียวข้องกับงำนในลักษณะเดียวกัน พิจำรณำจำกชุดของ
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่ำมีข้อแตกต่ำงกันอย่ำงไร เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่เป็นไปในท ำนองเดียวกัน 
    1.2.1.5  รำคำและลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ พิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงและ 
ดำวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และพิจำรณำลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น เครื่องมือกำรสืบค้น ว่ำมี
ประสิทธิผล ใช้งำนง่ำย มีคุณค่ำและสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ เป็นต้น 
   1.2.2  ส ำรวจแหล่งข้อมูลที่ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี เช่น ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และคลังควำมรู้ของศูนย์สร้ำงสรรค์กำรออกแบบ 
(TCDC) เป็นต้น 
   1.2.3  คัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสุขภำพจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เนื่องจำกกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคคนไทย จำก
กลุ่มตัวอย่ำง 1,500 คน อำยุ 16 ปีขึ้นไปที่อำศัยอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยเรื่องสุขภำพ ต้องกำร
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน โดยที่ 79% มีควำมต้องกำรมีโภชนำกำรที่ดีข้ึน  ในขณะที่ 76% บอกว่ำอยำกมี
ชีวิตสมดุล และ 73% จะหันมำออกก ำลังกำยให้มำกข้ึน (จับ 3 เทรนด์สุขภำพของคนไทย ยุคนี้ต้อง
อีทคลีนกินมังฯ, 2561) 
   1.2.4  น ำหนังสือท่ีคัดเลือกมำจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by 
BUU Library ในรูปแบบ e-shelf ให้บริกำรบนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำและสแกน
ปกหนังสือพร้อมทั้งติดคิวอำร์โค้ด ส ำหรับน ำไปใส่ใน Smart Learning @ E-Book Station by BUU 
Library ที่จะน ำไปติดตั้งป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย ณ ป้ำยรอรถสวัสดิกำร โดยจะมีกำรเปลี่ยน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำรเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นิสิตและบุคลำกรได้อ่ำนหนังสือได้
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
 
 
 

http://202.28.199.72/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C7%BE%C3%20%CD%E2%B9%B7%D1%C2%CA%D4%B9%B7%C7%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4  เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ภำพที่ 5  หน้ำปกหนังสือส ำหรับจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library  
 
  1.3  ส ำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำ 
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร จำกกำรส ำรวจพบว่ำ
มหำวิทยำลัยบูรพำจัดให้มีรถสวัสดิกำร ซึ่งวิ่งให้บริกำรผู้โดยสำรภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น 
ประกอบด้วย สำยสีน้ ำเงินและสำยสีเขียว ให้บริกำรตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ถึง 22.00 น. โดยมีเส้นทำง
กำรเดินรถ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2561) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 6  แผนที่เส้นทำงกำรเดินรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 ซึ่งจำกกำรส ำรวจพบว่ำเส้นทำงที่มีนิสิตมำใช้บริกำรรอรถสวัสดิกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ ป้ำยอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด) ป้ำยหอพักเทำ-ทอง 2 และป้ำยหอพักเทำ-ทอง 4 จึงได้
ด ำเนินกำรท ำหนังสือขออนุญำตติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library  
ตำมป้ำยรอรถสวัสดิกำรทั้ง 3 แห่งจำกกองอำคำรสถำนที่ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  1.4  ส ำนักหอสมุดได้ออกแบบ Smart Learning @ E-Book Station by BUU 
Library เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งและเพ่ือควำมสวยงำม ดังนี้ 
   1.4.1  จัดท ำป้ำยขนำด 126X109 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนำดเดียวกับป้ำย
ประชำสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่ตรงป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย ท ำให้สำมำรถติดตั้งได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 
   1.4.2  เลือกใช้อะคริลิกขุ่น (ส ำหรับท ำป้ำยใหญ่) และอะคริลิกใส (ส ำหรับใส่หน้ำปก
หนังสือ) เพรำะเป็นวัสดุที่มีควำมทนทำนแข็งแรง สำมำรถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ำกระจก 
   1.4.3  ด ำเนินกำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library 
ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 ป้ำยด้วยกัน คือ ป้ำยรอรถสวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม 
QS (หอสมุด) ป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำทอง 2 และป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำทอง 4 
 
 



    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 7 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่้ำยรอรถ 
 สวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 8 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่้ำยรอรถ 
 สวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 2 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที่ 9 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่้ำยรอรถ 
 สวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 4 
 
  1.5  ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU 
Library โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) เฟชบุ๊ก 
(https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage) และ Line (@buulibrary) ซึ่งเป็นช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่สะดวก รวดเร็วและเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 10  กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 

https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 11  กำรประชำสัมพันธ์บน facebook 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 12 กำรประชำสัมพันธ์บน Line@ 
 

  1.6  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร ส ำนักหอสมุดได้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
โดยแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำรและเก็บสถิติกำรเข้ำใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                          
ที่ออกให้บริกำร เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
 2.  อภิปรำยผล 
 ส ำนักหอสมุดได้เริ่มด ำเนินกำรจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU 
Library ในเดือนกันยำยน 2561 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและ 



ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้สำมำรถออกให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station                
by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยได้ทั้ง 3 ป้ำย ซึ่งถือว่ำเป็น 3 จุดน ำร่องใน                     
กำรส่งเสริมกำรอ่ำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่ต้องกำร 
อ่ำนหนังสือบนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยและพร้อมขยำยพื้นที่ให้บริกำรเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลำกรสำมำรถใช้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU 
Library ได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 3.  ข้อเสนอแนะ 
  3.1  กำรจัดท ำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ควรจัดหำ
แหล่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่มีควำมหลำกหลำยและน่ำสนใจให้มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งแนะน ำหนังสือ
ใหม่ หนังสือที่ได้รับรำงวัลที่มีให้บริกำรในส ำนักหอสมุดมำจัดท ำเป็น Preview เพ่ือให้นิสิตและ
บุคลำกรที่สนใจสำมำรถเข้ำอ่ำนเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักหอสมุด 
  3.2  จัดให้มีกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station 
by BUU Library ที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมตอบค ำถำมชิงรำงวัลจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่                
ออกให้บริกำร เป็นต้น 
 4.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1  ส ำหรับผู้ใช้บริกำร สำมำรถอ่ำนหนังสือได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ผ่ำนอุปกรณ์พกพำ 
เช่น Smart phone หรือ Tablet ในขณะนั่งรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยหรือดำวน์โหลดหนังสือ               
ที่สนใจเพ่ือเก็บไว้อ่ำนต่อไปได้ 
  4.2  ส ำหรับส ำนักหอสมุด เป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรเชิงรุกที่ส่งเสริม                  
กำรอ่ำนและสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็น                     
กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรม
มำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  4.3  ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันระหว่ำง                      
ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริกำรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ 
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รหัส (ไม่) ลับ QR Code ส ำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ 
QR Code for Accessing Online Journal Service 

 
เสำวภำ  เพ็ชรรัตน์ 

 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

e-mail: psaowapa@tsu.ac.th 
 
 
บทคัดย่อ 
           QR Code  ส ำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแกผู่้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่
เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ รวมถึงวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ได้  โดยผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code  ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone)                  
เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้วำรสำรฉบับออนไลน์และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ิมข้ึน     
จำกกำรน ำเทคโนโลยี QR Code ที่ก ำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์ ซ่ึงเริ่มด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกรำคม  2561 เป็นต้นมำ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรภำยในและบุคคลภำยนอก
ห้องสมุด ผลกำรจัดกิจกรรมพบว่ำ กำรน ำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ช่วยส่งเสริมกำรใช้
วำรสำรฉบับออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรม QR Code  ส ำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.57 และผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีก 
 
ค ำส ำคัญ 

 เทคโนโลยี QR Code,  บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ 
 
ABSTRACT 
           QR Code for Accessing Online Journal Services” is the new service of Library 
Center of Thaksin University. The main purpose of this service is to provide 
convenient accessibility for users to online journals that are in both online-only and 
online-and-print journal types. The users can quickly access to online journals by 
scanning QR codes via smartphones. Consequently, the service supports promoting 
and using online journals. Moreover, the users are satisfied by the new library service 
approach integrating smartphone and QR code technologies. The service has been 
started since January 2018. The target users are students and lectures of Thaksin 



 
 
 
 
University and public users. Hence, more users access online journals and they 
continue to use this service to access the online journals via this service. The level 
and average of satisfaction assessment are at the highest level and 4.57 respectively. 

 
Keyword 
 QR Code Technology, Online Journal Service  
 
บทน ำ 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดอีกท้ังกระแสดิจิทัลทีก่ ำลังขับเคลื่อน
วงกำรสื่อที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนไปตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ส่งผลกระทบต่อสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทวำรสำร นิตยสำร ที่จะต้องปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอดเช่นกัน โดยกำรเปลี่ยนรูปแบบ                    
กำรเผยแพรเ่นื้อหำเป็นแบบออนไลน์มีมำกขึ้นตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมำ นิตยสำรหลำยชื่อ 
เช่น  ขวัญเรือน ครัว  ดิฉัน บำงกอกรำยสัปดำห์ พลอยแกมเพชร และสกุลไทย ได้ทยอยยุติกำรจัดท ำ
ตัวเล่มลง ตลอดจนวำรสำรวิชำกำรหลำยชื่อได้เปลี่ยนรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบออนไลน์แทน เช่น วำรสำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วำรสำรวิจัยระบบสำธำรณสุข  
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข วำรสำรอำหำร  วำรสำรกำรประมง วำรสำรหำดใหญ่วิชำกำร เป็นต้น 
เพ่ือกำรปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคท่ีนิยมเข้ำถึง                  
สื่อออนไลน์มำกข้ึนในยุคปัจจุบัน 

 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง มีพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญในกำรแสวงหำ 
พัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย งำนจัดหำวำรสำรเป็นกระบวนกำรจัดหำวำรสำรมำให้บริกำรในส ำนักหอสมุด ซ่ึงจะ
ด ำเนินกำรจัดหำวำรสำรปีละ 1 ครั้ง ต่อปีงบประมำณ โดยมีบรรณำรักษ์เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต ่                  
กำรส ำรวจรำยชื่อวำรสำรจำกผู้ใช้บริกำร กำรส ำรวจควำมซ้ ำซ้อนของวำรสำรที่มีให้บริกำร                       
กำรรวบรวมข้อมูลใบสมัครสมำชิกวำรสำรเพื่อต่ออำยุสมำชิกวำรสำรกับทำงส ำนักพิมพ์ ซึ่งจำก                  
กำรด ำเนินงำนจัดหำวำรสำรตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ พบว่ำผู้จัดท ำวำรสำรทีท่ำงส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงบอกรับเป็นสมำชิกได้ทยอยยุติกำรจัดท ำตัวเล่ม และหลำย
รำยชื่อผู้จัดท ำวำรสำรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบฉบับออนไลน์ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต และลดปริมำณกระดำษของผู้จัดท ำวำรสำร จึงเป็น
สำเหตุทีท่ ำให้วำรสำรฉบับพิมพ์ค่อย ๆ ทยอยหำยไปจำกชั้นวำรสำรไปเรื่อย ๆ และทำงผู้จัดท ำ
วำรสำรหลำยรำยชื่อมีนโยบำยเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ          
ฉบับออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

 จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น บรรณรักษ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวำรสำร จึงได้น ำเทคโนโลยี QR Code (Quick 
Response Code) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรเขำรหัสแบบสองมิติโดยน ำข้อควำมมำเขำรหัสเปนภำพ                  
ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำน อุปกรณสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ในกำรสแกนเพ่ือถอดรหัสในกำรเข้ำถึง               
ขอมูลที่ไดน ำมำเขำรหัสในรูปแบบอ่ืนหรือกำรท ำงำนอ่ืน เชน ขอควำม กำรโหลดสูหนำเว็บเพจ               



 
 
 
 
กำรสงอีเมลและอ่ืน ๆ QR Code เปนเทคโนโลยีที่เริ่มใชในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรท ำกำรตลำด 
และไดถูกน ำมำใช้อยำงแพรหลำยในหลำยกระบวนกำรทำงธุรกิจ เชน กำรติดตำมกำรผลิต 
กำรสงตอและกำรใหขอมูล กำรเช็คอินกำรเดินทำงของสำยกำรบิน (Hampton, Peach, & Rawlins, 
2012, pp. 404-407) โดยน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ในสองลักษณะคือ   
1) วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และ 2) วำรสำร                    
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกและรวดเร็ว                      
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน QR Code  ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน                   
(Smart phone)  รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Code ตลอดจนสร้ำง         
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรจำกกำรน ำเทคโนโลยี QR Coad มำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรวำรสำร
ฉบับออนไลน์   
 
วัตถุประสงค์ 
           1.  เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ                      
ฉบับออนไลน์ได้   
           2.  เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน 
QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone) 
          3.  เพ่ือส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Coad  
           4.  เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้งำน QR Coad ส ำหรับบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์   
 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 
           กำรน ำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ส ำหรับบริกำรวำรสำรออนไลน์ทดแทนวำรสำร
ฉบับพิมพ์ที่ยกเลิกตีพิมพ์ มีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1  บรรณำรักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ                     
กำรน ำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ส ำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ 
           ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรำยชื่อวำรสำรพร้อม URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรที่เปลี่ยนรูปแบบ
จำกวำรสำรฉบับพิมพ์มำเป็นวำรสำรฉบับออนไลน์ ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่น ำมำท ำ QR Code 
ส ำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตำรำงที่ 1  ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่น ำมำท ำ QR Code ส ำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ 
 
 

ล ำดับ ชื่อวำรสำร URL กำร
เผยแพร่
เนื้อหำ 

1 วำรสำรส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_li
brary/issue/current 

ออนไลน์ 

2 วำรสำรวิจัยระบบ
สำธำรณสุข 

https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-
journal/e-journal 

ออนไลน์ 
 

3 วำรสำรวิชำกำร           
สำธำรณำสุข 

http://thailand.digitaljournals.org/tdj/ ออนไลน์ 

4 วำรสำรควบคุมโรค http://irem.ddc.moph.go.th/content/index/47 ออนไลน์ 
5 วำรสำรพฤติกรรม

ศำสตร์ 
http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html ออนไลน์ 

6 วำรสำรพฤติกรรม
ศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

http://bsris.swu.ac.th/jbsd/ 
 

ออนไลน์ 

7 วำรสำรเภสัชศำสตร์
อีสำน 

https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/issue/archive ออนไลน์ 

8 วำรสำรวิจัยเทคโนโลยี
กำรประมง 

http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Journal
_FT/main/index.php?select=journal&&set=main 

ออนไลน์ 

9 วำรสำรกำรพัฒนำชุมชน
และคุณภำพชีวิต 

https://tci-
thaijo.org/index.php/JCDLQ/issue/view/1139  

ออนไลน์ 

10 For Quality http://www.tpa.or.th/publisher/fqm.php ออนไลน์ 

     
 

           ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำโปรแกรมที่จะน ำมำสร้ำง QR Code โดยเลือกสร้ำง QR Code จำก
บริกำรสร้ำงรหัส QR Code ฟรี จำกเว็บ http://www.qr-code-generator.com 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal/e-journal
https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal/e-journal
http://thailand.digitaljournals.org/tdj/
http://irem.ddc.moph.go.th/content/index/47
http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/


 
 
 
 
          ขั้นตอนที่ 4  เลือกแถบเมนู URL และน ำ URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรฉบับออนไลน์                 
มำวำงไว้ใต้ข้อควำม Enter URL  
 

 
 
 

ภำพที่ 1  ภำพขั้นตอนที่ 4 
 
 ขั้นตอนที่ 5  คลิกท่ีปุ่ม “SHORTEN URL” ระบบจะท ำให้ URL สั้นกระชับ                          
เป็น https://goo.gl/ORZZhF ซึ่งสำมำรถสแกนไปยังเว็บไซต์ URL ที่น ำมำวำงได้ดังเดิม 
 

 
 
ภำพที่ 2  ขั้นตอนที่ 5 
 

https://goo.gl/ORZZhF


 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 6  คลิกปุ่ม SAVE ปรำกฏกล่องข้อควำมให้ตั้งชื่อ QR Code และเลือกรูปแบบ  
(Format) เป็น PNG และคลิก SAVE ระบบจะท ำกำรสร้ำง QR Code ให้โดยอัตโนมัติ 
 

 
 
ภำพที่ 3  ขั้นตอนที่ 6 
 
 ขั้นตอนที่ 7  น ำรหัส QR Code พร้อมหน้ำปกวำรสำรมำออกแบบตกแต่งให้สวยงำม 
(ดังภำพ) 
 

 
 
ภำพที่ 4  ขั้นตอนที่ 7 



 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 8  จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่จัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้ที่ชั้นติดผนัง 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบ 
ฉบับออนไลน์ ผ่ำนสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
 

 
 
ภำพที่ 5  ขั้นตอนที่ 8 
 

 ขั้นตอนที่ 9  จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่ชั้นวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่ 
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลฉบับย้อนหลังของวำรสำรผ่ำน 
สมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
 

 
 

ภำพที่ 6  ขั้นตอนที่ 9 
 



 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 10  ติดป้ำยประชำสัมพันธ์แนะน ำขั้นตอนกำรใช้ QR Code ส ำหรับบริกำร 
วำรสำรออนไลน์  
 

 
 
ภำพที่ 7  ขั้นตอนที่ 10 
 
 ขั้นตอนที่ 11  ติดป้ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม Journal Big Points เพ่ือส่งเสริม 
กำรใช้ QR Code ส ำหรับบริกำรวำรสำรออนไลน์เพียง “สแกน QR Code ปุ๊บ รับรำงวัลปั๊บ” 
โดยสะสมแต้มครบ 10 แต้มผ่ำน TSULib Line Official Account รับของรำงวัลจำกบรรณำรักษ์ฟรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่ 8  ขั้นตอนที่ 11 



 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 12  จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code ส ำหรับวำรสำร
ฉบับออนไลน์ และให้ผู้ใช้บริกำรประเมินและสรุปผลควำมพึงพอใจ 
 

 
 
ภำพที่ 9  ขั้นตอนที่ 12 
 
 ตัวอย่ำง QR Code แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code ส ำหรับวำรสำร 
ออนไลน์ 

 

 
 
ภำพที่ 10  ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code ส ำหรับวำรสำรออนไลน์ 
              ผ่ำน Google Form 
 
 



 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 11  ผู้ใช้บริกำรก ำลังสแกน QR Code วำรสำรฉบับออนไลน์ 
 
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
           จำกกำรกำรน ำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และเข้ำถึงข้อมูลวำรสำร
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลำ
เพรำะเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone)  และส่งเสริม               
กำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์จำกกำรสแกน QR Code ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริกำร ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ค่ำเฉลี่ย 4.57 
   อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรส ำรวจแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ในกำรใช้ QR Code ส ำหรับ
บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมินควำมพึงพอใจ  
จำกจ ำนวน 125 คน อยู่ในระดับมำกที่สุด จำกกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
บรรณำรักษ์เห็นควรด ำเนินกำรจัดท ำ QR Code ส ำหรับบริกำรวำรสำรภำษำอังกฤษฉบับออนไลน์
ขึ้นมำเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงท่ีหลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพ่ิม             
มำกยิ่งขึ้น  
  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด 

 1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร 
   1.1  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ 

เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้   

  1.2  ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์                 
ฉบับย้อนหลังโดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone) 



 
 
 
 
 

 2.  ประโยชน์ต่อบรรณำรักษ์ 
  2.1  มีแหล่งสำรสนเทศรวบเกี่ยวกับวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ

เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ                      
ฉบับออนไลน์ 

  2.2  ประหยัดเวลำในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ของวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์มำเป็น
แนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone) 

3.  ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
  3.1  หอ้งสมุดมีบริกำรเชิงรุกโดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพ่ือ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  
  3.2  เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงห้องสมุดสำมำรถน ำข้อมูลไปปรับประยุกต์ใช้ให้

เหมำะสมกับบริบทของห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติและจัดท ำรำยงำนภำยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ            
ที่ใช้กันอยู่แล้ว อนึ่งรำยงำนที่ได้จำกระบบมีลักษณะของข้อมูลดิบที่ไม่สำมำรถน ำไปใช้รำยงำนข้อมูลหรือ
สถิติในรูปแบบที่ต้องกำรได้ทันที ท ำให้บุคลำกรห้องสมุดต้องใช้เวลำในกำรรวบรวมและสรุปข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับทรัพยำกรห้องสมุดต่ำง ๆ โดยกำรเก็บข้อมูลเพ่ือน ำเสนอเป็นรำยงำนสถิติของห้องสมุดดังกล่ำว
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกตัวโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นถูกออกแบบมำให้ใช้ในงำนสถิติตั้งแต่เริ่มต้นและ
เป็นโปรแกรมประจ ำส ำนักงำนที่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจและใช้งำนได้ไม่ยำก งำนชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 ผู้พัฒนำจึงน ำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำประยุกต์ใช้ในกำรเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุดทึ่
ต้องกำร โดยเริ่มจำกสถิติข้อมูลกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุด ผลที่ได้พบว่ำโปรแกรมเอ็กเซลสำมำรถใช้
เป็นเครื่องมือส ำหรับบุคลำกรในฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมูล
สถิติ สรุปผลและน ำเสนอข้อมูลสถิติ นับเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และกำรให้บริกำร 
ตลอดจนยังสำมำรถน ำไปใช้น ำเสนอรำยงำนสถิติที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงำน เพ่ือใช้ในก ำหนดนโยบำย
ของผู้บริหำรได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  
 สถิติกำรยืม, สถิติห้องสมุด, ไมโครซอฟต์เอ็กเซล  
 



Abstract 
 Most of academic libraries have library resources’ report functions in their own 
library automation system. Hence, the kind of report does not response the 
administrative need and how to get the library statistics waste much time of library’s 
staff. The developer decides to work with Microsoft Excel because it is designed for 
office statistic and available as well as easy to use. This project aims to investigate and 
develop Microsoft Excel’s function application for circulation staff to collect and present 
library resources use’s statistics. 
 The developer initiate Microsoft Excel program’ application at the department 
of circulation in order to gain library resources’ use by the users in the Central Library. 
The results reveal that Microsoft Excel program can be used as an efficient tool for staff 
at the department of circulation in order to collect and summarize the usage data to 
present at the administrative meeting. This also shows power of program as staff 
performance and good service and this kind of statistics is benefit for the library as to 
administrative policy as well 
 
Keyword:  
 Loan Statistics, Library Statsitics, Microsoft Excel  
 
บทน า 
 พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้ไม่ว่ำจะเป็นกำรสืบค้น กำรเข้ำมำใช้ หรือกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลไว้เป็นสถิติทั้งสิ้น เพรำะสถิติดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อ 
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก ด้วยข้อมูลในรูปของสถิติเหล่ำนี้จะช่วยท ำให้
ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน หรือเป็นข้อมูลสนับสนุน 
กำรตัดสินใจ ตลอดจนกำรบริหำรงบประมำณ และกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้ 
 ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อ
น ำเสนอผู้บริหำรห้องสมุดเป็นรำยเดือน ได้แก่ กำรเข้ำใช้ห้องสมุด กำรยืมและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ebook และ ejournal กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ 
เป็นต้น ในส่วนของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่



เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ห้องสมุด ได้แก่ กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังยืมออกนอกห้องสมุด และกำรยืมใช้
ภำยในห้องสมุด ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องรวบรวมน ำเสนอได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง หนังสือ
เด็ก ปริญญำนิพนธ์ วำรสำรและหนังสือประเภทอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรจัดเก็บสถิติที่ผ่ำนมำจะได้รับรำยงำน
จำกโมดูลกำรยืม-คืน (Circulation module) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH ซึ่งรำยงำนในรูปของ
แฟ้มข้อมูลไมโครซอฟต์เอ็กเซลก่อน จำกนั้นจึงน ำมำรวบรวมและแจกแจงภำยใต้เลขหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน ดังนั้น ฝ่ำยเทคโนโลยี
ห้องสมุดจึงคิดค้นพัฒนำฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำใช้ประโยชน์เพื่อสำมำรถ
ท ำให้เก็บรวบรวมข้อมูล และน ำเสนอเป็นสถิติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรพัฒนำฟังก์ชันของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ระยะที่ 1: ศึกษาสภาพปัญหา 
 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บสถิติของฝ่ำยบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ทรำบถึงรูปแบบ วิธีกำรท ำงำนที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำก
กำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรน ำเสนอ 
 

 
 

ภำพที่ 1  ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลกำรยืมจำกระบบ ALEPH 



 จำกตัวอย่ำงรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ดังรูปที่ 1 พบว่ำมีควำมหลำกหลำยของหมวดหมู่ 
(Collection) และเลขหมู่หนังสือ (Call number) กระจำยตัวอยู่ทั่วทั้งรำยงำนจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้ไม่
สะดวกต่อกำรรวบรวมและสรุปผล เนื่องจำกมีจ ำนวนย่อยของเลขหมู่ภำยในหมวดหมู่ที่ซับซ้อน ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำค่อนข้ำงมำกในกำรจับกลุ่มและนับจ ำนวนเพ่ือน ำเสนอเป็นรำยงำนสถิติ ดังนั้น จึง
ประยุกต์กำรสร้ำงฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขึ้นเพื่อให้เป็นระบบค ำนวณแบบอัตโนมัติที่
สำมำรถสร้ำงเป็นรำยงำนสถิติจำกรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ได้ในแต่ละเดือน 
 ระยะที่ 2: วิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
 1.  ศึกษำลักษณะรำยงำนและข้อมูลที่ได้จำกระบบ 
 รำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ตำมรูปที่ 1 แสดงหมวดหมู่ (Collection) เลขหมู่หนังสือ (Call 
number) และจ ำนวนกำรใช้งำนทรัพยำกรห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มต้องใช้เวลำหลำยชั่งโมงในกำร
แบ่งกลุ่มและนับค ำนวณ อนึ่ง รำยงำนดังกล่ำวยังมีข้อผิดพลำดที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์ 
(Human error) ในกระบวนกำรให้หมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะพบได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้บริกำรมำขอยืมหนังสือเล่ม
นั้น อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยของกำรน ำเสนอรำยงำนสถิติจ ำเป็นต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำให้มำกที่สุด จึง
ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มและนับค ำนวณของกลุ่มนั้น ๆ ร่วมท ำรำยงำนสถิติ 
 2.  ศึกษำลักษณะกำรรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอสถิติ 
 รำยงำนจะแสดงข้อมูลสรุปที่มีกำรออกแบบไว้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ให้ค ำแนะน ำใน
กำรสร้ำงรำยงำนอัตโนมัติ และกำรจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูลจะเป็นดังรูปที่ 2 
 3.  ศึกษำโปรแกรมที่สำมำรถจัดกำรและจ ำแนกข้อมูลได้ 
 เมื่อข้อมูลได้รับกำรจัดกลุ่ม จ ำแนก และรวบรวมแล้ว โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลก็มีฟังก์ชัน
ที่สำมำรถจัดเรียงข้อมูล จัดกลุ่มตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตลอดจนรวบรวมและค ำนวณผลรวมได้ จึงได้มีกำร
พัฒนำฟังก์ชั่นช่วยค ำนวณและทดสอบ 
 ผลทดสอบในครั้งแรกนั้นมีควำมผิดพลำดสูง เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกระบบมีควำมไม่ถูกต้อง
และฟังก์ชันกำรค ำนวณยังไม่สำมำรถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำนโดยกำรแจ้งไปยัง
ฝ่ำยบรรณำรักษ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลของหนังสือ และแก้ไขฟังก์ชันช่วยค ำนวณเพ่ือให้
ครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมด 
 ระยะที่ 3: ออกแบบและพัฒนา 
 1.  ออกแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ ตำมท่ีฝ่ำยบรรณำรักษ์ได้เตรียมไว้ ดังรูปที่ 2 



 
 
ภำพที่ 2  รูปแบบกำรน ำเสนอรำยงำนสถิติ 
 
 2.  จัดกำรและจ ำแนกข้อมูล ตำมรูปแบบรำยงำนที่ออกแบบไว้โดยจะมีกำรจ ำแนกตำมเลขหมู่ 
เช่น 000 100 200 ตำมล ำดับ ไปพร้อม ๆ กับหมวดย่อย เช่น 000-999 และหมวดหมู่ เช่น หนังสือ
อ้ำงอิง หนังสือแพทย์ ปริญญำนิพนธ์ ภำพยนต์ เป็นต้น ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
 

 
 
ภำพที่ 3  โครงร่ำงข้อมูลของเลขหมู่หนังสือ (Call number) 



 
 
ภำพที่ 4  โครงร่ำงข้อมูลของหมวดหมู่ (Collection) 
 
 3.  โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีฟังก์ชันทำงคณิตศำสร์ ในกำรจัดกำร จ ำแนก และรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS โดยกำรก ำหนดแต่ละช่องเซล (Cel) ตัวอย่ำงของ 
ฟังก์ชัน ดังรูปที่ 5 
 1.  ฟังก์ชัน TRIM ใช้ส ำหรับตัดช่องว่ำงระหว่ำงค ำ 
 2.  ฟังก์ชัน SUM ใช้ส ำหรับหำผลรวม 
 3.  ฟังก์ชัน SUMIF ใช้ส ำหรับหำผลรวมแบบมีเง่ือนไขเดียว 
 4.  ฟังก์ชัน SUMIFS ใช้ส ำหรบัหำผลรวมแบบมีหลำยเงื่อนไข 

 

 
 
ภำพที่ 5  สูตรส ำหรับจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูล 
 
 ระยะที่ 4: ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข  
 1.  คัดลอกข้อมูลส่วนที่ต้องจำกรำยงำนที่ได้จำกระบบ ALEPH ดังรูปที่ 6 



 
 
ภำพที่ 6  รำยงำนที่ได้มำจำกระบบ ALEPH 
 
 2.  น ำมำวำงไว้ในช่องที่ก ำหนดให้ตรงกับประเภทของกำรใช้ทรัพยำกร ดังรูปที่ 7 
 

 

 
ภำพที่ 7  กำรคัดลอกลงในรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติที่เตรียมไว้ 
 
 3.  ใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS ในโปรแกรม EXCEL เพ่ือท ำกำรจัดกำร จ ำแนก 
รวบรวมข้อมูลตำมที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 8 
 
 



 
 
ภำพที่ 8  สูตรรวมที่ใช้ส ำหรับจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูล 
 
 4.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทั้งในด้ำนกำรจัดกำร กำรจ ำแนก และกำรรวมจ ำนวน
ข้อมูล ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 
 

 
 

ภำพที่ 9  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ 1 
 

 
 

ภำพที่ 10  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ 2 



 5.  ปรับแก้ เพิ่มเติมฟังก์ชันให้เหมำะสมเพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูลและครอบคลุมหนังสือให้
มำกที่สุด เช่น กำรเพ่ิมเติมข้อมูล CLAEC ในหมวดย่อยของ Easy book ที่จะก ำหนดเป็น E ก, E ข, E ค 
เป็นต้น และ E A, E B, E C เป็นต้น ดังรูปที่ 11 
 

 
 
ภำพที่ 11  ตัวอย่ำงกำรเพ่ิมเติมข้อมูลของ CLAEC ใน หมวด Easy book 
 
 ระยะที่ 5: ประเมินผล 
 จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน ท ำให้กำรน ำเสนอรำยงำนสถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำมชัดเจน และถูกต้องมำกขึ้น นอกจำกนั้น กำรเลือกใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, 
SUMIFS ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ้กเซล ยังช่วยท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนมำกขึ้นอีกด้วย 
เช่น กำรจัดกำร กำรจ ำแนก และกำรรวบรวมข้อมูล ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน กำรทดสอบและประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพและเวลำ 
พบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมเห็นโดยรวมเก่ียวกับฟังก์ชันช่วยงำนในระดับมำก 
 ด้ำนกำรออกแบบรำยงำนน ำเสนอ พบว่ำ กำรออกแบบรำยงำนน ำเสนอมีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก มีกำรจัดเรียงรำยงำนที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้อง และเหมำะสมกับประเภทของข้อมูล  
 ด้ำนกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน พบว่ำกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำนมีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก ฟังก์ชั่นใช้งำนง่ำย สะดวก และรวดเร็ว 
 ด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน พบว่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วย
กำรท ำงำนมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เช่น ลดระยะเวลำในกำร
ท ำรำยงำนน ำเสนอสถิติ และถูกต้องตำมรำยงำนที่ออกแบบไว้ 
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพัฒนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือช่วยในกำรรวบรวมสถิติกำรใช้
และยืมทรัพยำกรห้องสมุด จะประสบผลส ำเร็จด้วยดีนั้นจะต้องอำศัยควำมถูกต้องของฐำนข้อมูล 
เนื่องจำกในกำรปฏิบัติงำนจริง หำกพบว่ำเลขหมู่หนังสือมีควำมผิดพลำด โปรแกรมจะไม่สำมำรถนับ
ผลรวมได้ และจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะรวบรวมสถิติต่อไปได้  



 เมื่อพบข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ ดังรูปที่ 12 ทำงทีมพัฒนำ
ฟังก์ชันจะประสำนไปยังฝ่ำยบรรณำรักษ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของหนังสือเล่มดังกล่ำว  
 

 
 
ภำพที่ 12  ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรใช้งำนฟังก์ชันต่ำง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นมีประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
สถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ิมประสิทธิภำพให้กำร
ให้บริกำร และเพ่ิมรำยงำนสถิตที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงำน แล้วยังใช้รำยสถิติดังกล่ำวเพ่ือใช้สนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย ในก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
 ฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ยังสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยงำนวิจัยนี้ 
เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ กลุ่มประชำกร ประกอบด้วย อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน นักศึกษำ 
ทั้งภำคปกติ ภำค กศ.ปป. (เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 16,423 คน  
เมื่อใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของ Yamane (1973) เพ่ือก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ระดับควำมเชื่อมั่น 
95% ขนำดควำมคลำดเคลื่อน (e) ± 5% ท ำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 392 คน ใช้แบบสอบถำม 
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและเติมค ำ ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมิน 
ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
แบ่งเป็น 8 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม 2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ  
3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนบริกำร 
ของส ำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำร/ กำรประชำสัมพันธ์  
และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ มีลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ ตอนที่ 3  
เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ แบ่งเป็น 8 ด้ำนเช่นเดียวกับตอนที่ 2 และตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ 
แนวทำงกำรพัฒนำและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ซึ่งเป็นค ำถำมปลำยเปิด ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำร ฯ ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 3.95) และควำมพึงใจต่อกำรบริกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำร ฯ ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 4.04) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร 
มีควำมคำดหวังด้ำนสภำพแวดล้อมมำกท่ีสุด ( X  = 4.23) แต่ก็มีควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อม 



มำกที่สุด ( X  = 4.23) ส่วนควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ใช้บริกำร 
มีควำมคำดหวังด้ำนสภำพแวดล้อมเรื่องควำมสะอำดของพ้ืนที่บริกำร มีควำมพึงพอใจสูงสุด 
ด้ำนสภำพแวดล้อมในเรื่องควำมสะอำดของพ้ืนที่บริกำร และมีควำมพึงพอใจต่ ำสุดในด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่องควำมทั่วถึงของจุดบริกำร Wi-Fi ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
ค าส าคัญ:  
 ควำมคำดหวัง, ควำมพึงพอใจ, กำรบริกำร 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study user expectation and  
satisfaction with the Academic Resource and Information Technology Center services, 
Pibulsongkram Rajabhat University. It is a survey research, the samples are the 
lecturers, support staffs, regular collegian, extra collegian (Saturday-Sunday)  
and graduate students as 16,423 persons. A number of sample as 392 persons 
calculate by Taro Yamane table at 95% of confidence Interval and 5% of tolerance 
Interval. Data were collected by using questionnaire which divides to four sections. 
Section one is a general information of the answerer, this format is select answer. 
Section two is expectation of user on services of the Academic Resource and  
Information Technology Center, this section divide to eight categories are  
1) Environment 2) Facility to access information 3) Information technology  
and communication 4) Resource of information 5) General Service 6) innovation  
of service 7) Communication and Public relations and 8) Support staff, the scale  
of measurement in this section are five levels. Section three is satisfaction of user on 
services of the Academic Resource and Information Technology Center, it is divide to 
eight categories with five levels measurements same as section two. Sector four is 
the other suggestions and comments with the open end question. The research 
results shown the user of the Academic Resource and Information Technology 
Center were expected services with high expectation level ( X  = 3.95) and service 
satisfied was high level ( X  = 4.04), also. By consider each type expectation of user. 
They expected in an environment with the high level ( X  = 4.23) and satisfied to 
environment the high level ( X  = 4.23) too. The expectation of user each categories, 
they expected in clean environment service area and satisfice in an environment  
the high level. The less satisfaction of user was the sufficiency of information  
technology and communication with Wi-Fi service point in the Academic Resource 
and Information Technology Center. 
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บทน า 
 ส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีหน้ำที่ 
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย  
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำร ฯ เป็นแหล่งจัดหำและรวบรวมทรัพยำกร 
สำรสนเทศทุกรูปแบบเข้ำมำให้บริกำรให้ทันสมัย และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจน 
กำรบริหำรจัดกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนกำรบริหำร งำนเทคนิค 
สำรสนเทศ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนบริกำรสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลัย ซึ่งจำก 
กรอบภำระหน้ำที่ท ำให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดเป้ำหมำยที่จะเป็น 
หน่วยงำนหลักในกำรให้บริกำรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป  
 กำรจัดบริกำรให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก 
ผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนส ำคัญของระบบกำรบริกำรสำรสนเทศ เมื่อผู้ใช้บริกำรมำติดต่อขอรับบริกำร  
จะมีควำมคำดหวังที่จะได้รับบริกำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อกำรใช้งำน หำกส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดบริกำรได้ตรงตำมควำมคำดหวัง และสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรก 
ที่มำใช้บริกำร 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมในฐำนะ 
ที่เป็นหน่วยงำนส่งเสริมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์บริกำรสำรสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย โดยมีงำนบริกำรสำรสนเทศเป็นงำนด่ำนหน้ำที่จะต้องติดต่อ 
ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีสำรสนเทศ 
พ้ืนฐำนเพื่อจัดบริกำรให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ท ำให้ผู้วิจัย 
สนใจที่จะศึกษำ ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทำงปรับปรุง 
และพัฒนำกำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมคำดหวัง 
ของผู้ใช้บริกำรให้มำกท่ีสุด และเพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำร ฯ เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
ด้วยตนเองของผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มอย่ำงแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
 2.  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม 2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ  



3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนกำรบริกำร 
ของส ำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์  
และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำร 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมครั้งนี้ ใช้วิธีกำร 
เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบสอบถำม ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดแนวทำง 
ในกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 การก าหนดประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำภำคปกติ 
ภำค กศ.ปป. (เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จ ำนวน 16,423 คน  
(ยอด ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2561) 
 กลุ่มตัวอย่ำง คือ อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำภำคปกติ ภำค กศ.ปป. 
(เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่ได้รับกำรให้บริกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ถึง 
วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้น ำกำรค ำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีเปิดตำรำง 
ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงของ Yamane (1973) จำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จ ำนวน 16,423 คน ที่ระดับ 
ควำมเชื่อมั่น 95% ขนำดควำมคลำดเคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 392 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล 
สถำนภำพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบเลือกตอบและเติมค ำ ตอนที่ 2  
เป็นแบบประเมินควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม แบ่งเป็น 8 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม  
2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรม 
กำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ  
เป็นแบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม แบ่งเป็น 8 ด้ำน เช่นเดียวกับตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำม 
แบบประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ 
และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เป็นค ำถำมแบบปลำยเปิด 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตำมขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยจัดท ำแบบสอบถำม โดยมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง 2) ผู้วิจัย 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถำมให้กับผู้ใช้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแกว้) และด ำเนินกำร 



แจกแบบสอบถำมห้องสมุดคณะครุศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
(ส่วนวังจันทน์) ในระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 3) ผู้วิจัยตรวจสอบควำมสมบูรณ์ 
ของแบบสอบถำมจำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 
4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลสถำนภำพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 2) ควำมคำดหวัง 
ของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พิบูลสงครำม 3) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม และ 4) แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ข้อมูลที่รวบรวมได้น ำมำด ำเนินกำร 
วิเครำะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบสอบถำมมำตรำส่วน 
ประมำณค่ำ 5 ระดับ น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำแปลงค่ำคะแนน จำกนั้นน ำผลที่ได้ 
มำวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พร้อมทั้ง 
น ำเสนอในรูปแบบตำรำง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการน าไปปใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถำนภำพและข้อมูลทั่วไป ผลกำรวิเครำะห์กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวนทั้งสิ้น 392 คน จ ำแนกตำม เพศ สถำนะ และคณะหรือหน่วยงำนที่สังกัด พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 288 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.5) และเพศชำย  
จ ำนวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.5) กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ  
จ ำนวน 368 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.8) บุคลำกำรสำยวิชำกำร จ ำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.1) 
และบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.1) คณะ/ หน่วยงำนที่กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 128 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.6)  
คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ ำนวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 53 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 13.5) คณะวิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.5) 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.9) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.3) บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5)  
และอ่ืน ๆ จ ำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.3) 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำร 
              ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 

รายการ 
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 

X  SD X  SD 

1.  ดา้นสภาพแวดล้อม 
1.1  ควำมสะอำดของพื้นที่บริกำร 4.34 0.64 4.34 0.69 
1.2  บรรยำกำศภำยในส ำนักวิทยบรกิำร ฯ เหมำะสมกบักำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู ้ 4.25 0.71 4.25 0.73 
1.3  ควำมเพียงพอของแสงสว่ำงในส ำนกัวิทยบริกำร ฯ 4.31 0.70 4.23 0.76 
1.4  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ที่บริกำร 4.28 0.69 4.22 0.72 
1.5  ควำมเหมำะสมของระดับอุณหภูมภิำยในส ำนกัวิทยบริกำรฯ 4.08 0.80 4.16 0.77 
1.6  ควำมเหมำะสมของกำรแบ่งพื้นที่ในส ำนักวิทยบริกำร ฯ 4.14 0.76 4.23 0.71 
1.7  ควำมพร้อมของระบบควำมปลอดภัย ทำงหนีไฟ เครื่องดับเพลิง 4.19 0.72 4.18 0.78 

ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม 4.23 0.71 4.23 0.73 
2.  ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศ 
2.1  ควำมเพียงพอของเครื่องมือช่วยค้น Online Public Access Catalog 4.02 0.81 4.11 0.81 
2.2  กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมเหมำะสม เข้ำถึงง่ำย 4.06 0.79 4.10 0.83 
2.3  ควำมรวดเร็วของระบบกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ 3.84 0.94 4.11 8.83 
2.4  ระบบกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน 4.03 0.78 4.11 0.78 
2.5  ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ชี้แหล่งและ/ หรือสำรสนเทศ 4.00 0.85 4.12 0.82 
2.6  ควำมเป็นระเบียบของทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น 4.03 0.81 4.13 0.78 

ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยรวม 4.00 0.83 4.11 0.80 
3.  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1  ควำมทั่วถึงของจุดบริกำร Wi-Fi ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 3.40 1.00 3.48 1.00 
3.2  ควำมรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริกำร 3.44 0.93  3.67  0.92 
3.3  ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 3.58 0.94 3.66 0.90 
3.4  ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ให้ยืมใช้บริกำร ได้แก ่ปลั๊กไฟ สำยชำร์ตแบตเตอรี่     
      Power Bank Notebook 

3.61 0.95 NA NA 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม 3.51 0.95 3.61 0.94 
4.  ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
4.1  ควำมเชื่อมโยงของเว็บไซต์ส ำนักวทิยบริกำร ฯ กับแหล่งควำมรู้อื่น ๆ  
      เกิดประโยชนก์ับผู้ใช้บริกำร 

3.93 0.72 4.08 0.73 

4.2  ควำมครอบคลุมของฐำนข้อมูลออนไลน์ที่ส ำนักวิทยบรกิำร ฯ  3.95 0.78 4.02 0.77 
4.3  ควำมทันสมัยของหนังสือ 3.85 0.84 3.96 0.79 
4.4  ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรมีควำมสอดคล้องตรงกับควำมต้องกำร  
      ได้แก่ หนังสือหำยำก นวนิยำย วรรณกรรม เร่ืองสั้น เยำวชน 

 
3.90 

 
0.84 

                               
3.94 

                          
 0.80 

4.5  ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร  3.88 0.79 3.96 0.71 
4.6  ควำมเป็นปัจจบุันของวำรสำรวิชำกำร 3.97 0.86 3.96 0.70 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวม 3.91 0.80 3.99 0.75 
5.  ดา้นบริการของส านักวิทยบริการฯ 
5.1  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4.11 0.77 4.08 0.79 
5.2  ควำมสะดวกในกำรขอใช้บริกำรตำมขั้นตอน 4.10 0.74 4.03 0.70 
5.3  ควำมถูกตอ้งในกำรให้บริกำร 4.15 0.69 4.10 0.69 
5.4  ควำมครอบคลุมของงำนบริกำรที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ใช้บริกำร 4.12 0.77 4.09 0.73 
5.5  ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบบรกิำร 4.13 0.75 4.08 0.69 



ตำรำงที่ 1  (ตอ่) 
 

รายการ 
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 

X  SD X  SD 

5.6  ควำมต่อเนื่องของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร 4.11 0.72 4.08 0.75 
5.7  กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอิเล็กทรอนกิส์   
      ได้แก่ Application LINE  

4.17 0.79 4.05 0.77 

5.8  บริกำรห้องประชุม สัมมนำ ห้องชมภำพยนตร์ ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องศึกษำ 
      ค้นควำ้แบบกลุ่ม ห้องละหมำด ห้องศำสนกิจคริสตชน ห้องคำรำโอเกะ  
      มุม Video มุมกำแฟ และของวำ่ง 

4.09 0.82 4.05 0.77 

5.9  สำมำรถใช้อุปกรณ์พกพำน้ ำดื่ม ถุงนอน ผ้ำห่ม หมอน เข้ำมำใช้บรกิำรได้ 3.76 0.98 3.81 0.95 
5.10  เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 3.51 0.96 NA NA 

ด้านบริการของส านักวิทยบริการ ฯ โดยรวม 3.77 0.79 4.04 0.76 
6.  ดา้นนวัตกรรมการบริการ 
6.1  ควำมสะดวกในกำรใช้นวัตกรรมกำรบริกำร ได้แก่ ตูย้ืม-คืนอัตโนมัติ  
      ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก Application LINE 

4.18 0.76 4.18 0.82 

6.2  ตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก Application LINE              
      เกิดประโยชนแ์ก่ผู้ใช้บริกำร 

4.14 0.79 4.13 0.78 

6.3  นวัตกรรมกำรบรกิำรช่วยลดกระบวนกำรในกำรให้บริกำร ได้แก่ กำรรอคิว 
      ยืม-คืนหนังสือจำกเจำ้หน้ำที ่กำรแลกบัตรเข้ำ-ออก  

4.15 0.76 4.17 0.78 

ด้านนวัตกรรมการบริการ โดยรวม 4.03 0.77 4.16 0.79 
7.  ดา้นการสื่อสาร/ การประชาสัมพนัธ์ 
7.1  ควำมชัดเจนของสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ ์ 4.14 0.79 4.09 0.75 
7.2  ควำมทั่วถึงของกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริกำร/ กิจกรรม 4.15 0.77 4.03 0.76 
7.3  ควำมเป็นปัจจบุันของข้อมูลที่ประชำสัมพันธ ์ 4.17 0.74 4.10 0.73 
7.4  ควำมหลำกหลำยของช่องทำงกำรประชำสัมพันธข์องส ำนักวิทยบรกิำร ฯ 4.17 0.74 4.08 0.74 
7.5  ควำมเพียงพอของสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 4.15 0.78 4.09 0.75 

ด้านการสื่อสาร/ การประชาสัมพันธ์ โดยรวม 4.15 0.76 4.08 0.74 
8.  ดา้นบุคลากรงานบริการสารสนเทศ 
8.1  ควำมสุภำพของบุคลำกร 4.03 0.90 4.15 0.84 
8.2  ควำมกระตือรอืร้นของบุคลำกร 3.97 0.87 4.04 0.85 
8.3  ควำมเอำใจใส่ของบุคลำกร 4.04 0.86 4.05 0.83 
8.4  ควำมรู้ควำมสำมำรถแบบมืออำชีพของบุคลำกร 4.11 0.78 4.15 0.76 
8.5  ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรของบุคลำกร 4.07 0.85 4.07 0.83 
8.6  ควำมเป็นมิตรของบุคลำกร 4.02 0.82 4.07 0.84 
8.7  ควำมเพียงพอของจ ำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำร ณ จุดบริกำรต่ำง ๆ 4.09 0.83 4.09 0.82 
8.8  ควำมเหมำะสมดำ้นบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของบุคลำกร 4.12 0.78 4.15 0.79 

ด้านบุคลากรงานบริการสารสนเทศ โดยรวม 4.06 0.83 4.10 0.82 
เฉลี่ยรวม 3.95 0.13 4.04 0.13 

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำรศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ผู้วิจัยได้น ำมำอภิปรำยผล  
ดังนี้  



 1.  ผลกำรศึกษำด้ำนควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม  
ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนทรัพยำกร 
สำรสนเทศ ด้ำนกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ด้ำนกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ โดยรวมประชำกร 
กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคำดหวังในระดับมำกในทุกด้ำน โดยด้ำนสภำพแวดล้อมมีควำมคำดหวัง 
มำกที่สุด คือ ควำมสะอำดของพ้ืนที่บริกำรซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุวำรี มณีเนตร และเฉลิมชัย 
เอ้ือวิริยะวิทย์ (2553) ได้ศึกษำควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของบุคลำกร ในกำรใช้บริกำร 
อำคำรสถำนที่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ในกำรได้รับบริกำรอำคำรสถำนที่มีควำมคำดหวัง อยู่ในระดับมำก  
ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อม ควำมคำดหวังในด้ำนพ้ืนที่ภำยในอำคำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส่งเสริมต่อสุขภำพชีวิตกำรท ำงำน มีควำมคำดหวังสูงสุด ระบบสำธำรณูปโภค  
ควำมคำดหวังในด้ำนระบบแสงสว่ำงภำยในห้องท ำงำนเพียงพอเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน  
มีควำมคำดหวังสูงสุด 
 2.  ผลกำรศึกษำด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม  
ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนทรัพยำกร 
สำรสนเทศ ด้ำนกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ด้ำนกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์และด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ โดยรวมประชำกร 
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคำดหวังในระดับมำกในทุกด้ำน โดยด้ำนสภำพแวดล้อมมีควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด คือ ควำมสะอำดของพ้ืนที่บริกำรซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของยุวดี เพชระ และคณะ (2555)  
ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2554 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมสะอำด 
ของห้องสมุดโดยรวม และสอดคล้องกับงำนวิจัยของเสรี วงศ์ทวีลำภ (2552) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจ 
ของลูกค้ำท่ีมีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) สำขำย่อยคลองครุ 
จังหวัดสมุทรสำคร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำกต่อปัจจัยด้ำนลักษณะกำยภำพ 
ได้แก่ กำรจัดสถำนที่ให้บริกำรมีควำมสะดวกสบำยเป็นสัดส่วนไม่แออัด มีกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม 
สะอำด และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 ขอเสนอแนะและการน าไปปใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ท ำให้ทรำบถึงควำมคำดหวัง 
และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจน แนวทำงและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพ่ือให้ 
กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนองตอบควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร 
ให้มำกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร ดังนี้ 
 ด้ำนสภำพแวดล้อม ควรมีกำรก ำชับแม่บ้ำนเรื่องกำรท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่ให้บริกำร 
และพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริกำร เพ่ือรักษำควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำ  
 



 ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ควรมีกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ให้มีควำมเหมำะสม เข้ำถึงง่ำย ถูกต้องและตรงตำมหมวดหมู่ 
 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ควรจัดหำอุปกรณ์ให้ยืมใช้บริกำร เช่น ปลั๊กไฟ 
สำยชำร์ตแบตเตอรี่ Power Bank Notebook ฯลฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
มำกยิ่งขึ้น 
 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ควรจัดหำวำรสำรใหม่ ๆ ที่มีควำมเป็นปัจจุบัน กำรจัดท ำ Link 
ข้อมูลวำรสำรแบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรค้นหำบทควำมในวำรสำรจำกตัวเล่ม 
 ด้ำนบริกำรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ ควรมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร Application  
LINE อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน 
 ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ควรอ ำนวยและเพ่ิมควำมสะดวกในกำรใช้ตู้บริกำรยืม-คืน 
อัตโนมัติ ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก และ Application LINE โดยกำรแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
และจัดท ำป้ำยขั้นตอนกำรใช้บริกำร    
 ด้ำนกำรสื่อสำร/ กำรประชำสัมพันธ์ ควรแก้ไขข้อมูลที่ประชำสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ถูกต้องและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร    
 ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ ควรจัดอบรมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพ่ือให้ตระหนักถึงจิตบริกำรและสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร พัฒนำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล และ
ส ำรวจควำมพึงพอใจ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร จ ำนวน 
30 คน และผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบส ำรวจ แบบสอบถำม แบบบันทึก 
สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1) สภำพและปัญหำกำรให้บริกำร ผลโดยภำพรวมพบว่ำ บุคลำกรมี           
ควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพ่ิมคุณภำพกำรท ำงำนที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรเอกสำรยังไม่เป็นระบบ และต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของงำนบริกำรให้
ผู้ใช้ประทับใจ  2) พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
2.1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2.2) ก ำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพ 2.3) ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ  2.4) จัดท ำระบบเอกสำรและวำงกลไก 
กำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ 7 งำน  2.5) ตรวจประเมินภำยใน 3) ด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำนเพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85) มีกำร
ก ำหนดนโยบำย ได้แก่ สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร พัฒนำควำมทันสมัย ยกระดับคุณภำพ
กำรบริหำรงำนตำมมำตรฐำนสำกล และยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ก ำหนดตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบัติงำน 3 ตัวชี้วัด ด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 7 งำน และ
ก ำกับ ติดตำมปีละ 4 ครั้งทุกไตรมำส 4) ควำมพึงพอใจ พบว่ำ 4.1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร 
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โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 4.2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
(X = 4.51) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ 
คือ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน    
 
ค าส าคัญ: 

 กำรให้บริกำร, คุณภำพกำรให้บริกำร, ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล,  ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
Abstract  

 The aim of this research was to Developing Quality of Service with 
International Standard Quality System of the Office Academic Resources and 
Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. This were research 
and development 4 steps include service process analysis, developing process with 
international quality system, use of process in operation and service satisfaction 
aspect. The samples were 384 users, 30 service providers. Instrument used was 
questionnaire, survey, recording form. Statistics applied for data analysis were 
frequency distribution, percentage, arithmetic average, and standard deviation. 
Findings were found as follow:  

 1.  Condition and Problems. It was found that personnel need to improve 
the quality of work that everyone is involved, manuals and document management 
are not systematics and create image of service to impress user. 
 2.  Develop the process of work to the international standard quality 
system 5 steps: Staff training for information service, determine the policy and scope 
of the quality management system, set of indicators, documentation system and 
operation mechanism, internal audit. 
 3.  Performance of international standard quality system. It was found that 
most of administrators and library personnel have knowledge, understanding the 
process was at highest level (x̅ = 4.85), policy: service excellence, modern 
development, enhance the quality of administration to international standards, the 
organization to excellence. 3 performance indicators for working, perform quality 
system processes for 7 services and internal audit 4 times for year. 
 4.  Service satisfaction. It was found that service providers overall 
satisfaction was at highest level (x̅ = 4.58), however, when considered the highest 



 
 

 
 

average, the most satisfied was the operational, quality of service and personnel 
development, respectively. Satisfaction of user: overall satisfaction was at highest 
level (x̅ = 4.51), when considered the highest average, the most satisfied was 
Circulation Service, secondary for references service and electronic media service 
(electronic database) have the same mean. 
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บทน า 

 โลกแห่งกำรแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท ำให้องค์กรไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน
จ ำเป็นจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลำเพ่ือไม่ให้ล้ำหลัง ดังนั้นองค์กรจ ำเป็นต้องแสวงหำแนวทำงหรือ
หลักกำรจัดกำรเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศอยู่เสมอ แนวคิดท่ีส ำคัญในปัจจุบันคือ คุณภำพ เพรำะคุณภำพ
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกำรและปรำรถนำโดยเฉพำะลูกค้ำ ดังนั้นหำกองค์กรต้องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องคุณภำพในทุกขั้นตอนของกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
บริกำรเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ ปัจจุบันระบบจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ได้เน้นเรื่องของ
คุณภำพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมำกข้ึน ในหลำยประเทศท่ัวโลกมีกำรให้รำงวัลคุณภำพแห่งชำติกับ
องค์กรที่มีระบบจัดกำรคุณภำพที่เป็นเลิศ รวมถึงประเทศไทยที่มีรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)        
(นพปฎล  สุนทรนนท์, 2557) และยังมีเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร 
ที่หลำกหลำย เช่น กำรประกันคุณภำพ SERQUAL ISO 9001 เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำ  
ISO 9001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมส ำคัญเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คุณภำพและควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนให้ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำม 
พึงพอใจให้ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงแนวคิดส ำคัญของ ISO 9001 คือ กำรจัดวำงระบบบริหำรงำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพซึ่งเป็นระบบที่ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้รับกำรควบคุมและ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยผ่ำนระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กร
รู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน โดยต้องมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีกำรจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำม 
ที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดรวมทั้งมีแนวทำงในกำรป้องกันข้อผิดพลำดเดิม 
และในปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำเป็นเวอร์ชั่น 2015 ซึ่งมีมำตรฐำนกำรจัดกำรที่มีคุณภำพและได้รับ 
กำรยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยในหลำย ๆ ประเทศในระดับสำกล ซ่ึงเน้นบทบำทของผู้บริหำรระดับสูง
ที่จะต้องให้ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ และผู้ที่เก่ียวข้อง องค์กรทุก
ประเภท ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตหรือภำคบริกำรทั้งรัฐและเอกชนสำมำรถน ำระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ไปใช้ในกำรช่วยยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรให้เทียบเคียง
กับองค์กรขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถมุ่งสู่กำรพัฒนำได้



 
 

 
 

อย่ำงยั่งยืน (สถำบันรับรองมำตรฐำน ไอ เอส โอ, 2560) ส ำหรับองค์กรที่ให้บริกำรสิ่งที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรมำกที่สุดคือ คุณภำพของกำรบริกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ดังนั้นหน่วยงำน 
ที่เป็นสถำบันบริกำรสำรสนเทศหลำยแห่งได้มีกำรน ำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพมำใช้
เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร เช่น ISO 9001 ได้แก่ ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเอเซียอำคเนย์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นต้น เพ่ือให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบันซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มำห้องสมุดเพ่ือใช้สถำนที่
ท ำงำนหรือกิจกรรมส่วนตัวแต่ไม่ได้ใช้ทรัพยำกรข้อมูลในห้องสมุด กลุ่มที่สองมีกำรผสมผสำนกัน
ระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรกับกำรใช้พ้ืนที่ห้องสมุด และกลุ่มที่สำมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้ำห้องสมุดแต่ใช้
ทรัพยำกรของห้องสมุดผ่ำนฐำนข้อมูลออนไลน์ที่เข้ำถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ห้องสมุดต้องมีกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นระบบที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรแก่บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรเป็นสิ่งส ำคัญที่จะสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี และควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำรทุกระดับ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยข้อที่ 3 เร่งรัดกำรสร้ำงภำพลักษณ์ ซ่ึงจำกกำรประเมินตนเองด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ของหน่วยงำนอยู่ในระดับดีมำกมำอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพกับระบบงำนในกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีควำมประสงค์ท่ีจะพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำรสำรสนเทศเข้ำสู่คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001: 2015 จึงได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพ     
กำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในทุก
กระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับงำนบริกำรสำรสนเทศซึ่งส่งผล
ต่อภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล  ISO 9001: 2015 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

  กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีด ำเนินกำรวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 
   1.  ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร โดยกำรศึกษำเอกสำร ต ำรำ กำรส ำรวจข้อมูล

เบื้องต้นจำก  กำรวิเครำะห์เอกสำร ได้แก่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  



 
 

 
 

ข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ และกำรสนทนำกลุ่มผู้บริหำร บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร 
จ ำนวน 30 คน  

2.  น ำผลกำรวิเครำะห์มำก ำหนดประเด็นหลักที่ส ำคัญ และน ำมำจัดล ำดับ 
ขั้นตอนที่ 2  พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:  

2015 ตำมผลกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นหลักจำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร  
ตำมข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ศึกษำเอกสำร ต ำรำเกี่ยวกับระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015  
   2.  ก ำหนดขอบเขตงำนเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นหลักของกระบวนกำรพัฒนำงำน   

ด้ำนกำรให้บริกำร  
   3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรด ำเนินงำน 

ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 และกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหำร 
บรรณำรักษ์ ที่ปรึกษำด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพมำตฐำนสำกล จ ำนวน 17 คน เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของกระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 
2015 

   4.  ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล  
ISO 9001: 2015 ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

  ขั้นตอนที่ 3  ด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 
2015 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) ก ำหนดนโยบำย
และขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรด ำเนินงำน 4) จัดท ำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ 
ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำร      
สื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม     
5) ตรวจประเมินภำยในเพ่ือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล  

 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรทั้ง 7 งำน 

จ ำนวน 20 คน และผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำรับบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรในปีกำรศึกษำ 2560 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงโดยบังเอิญ จ ำนวน 384 คน   

   2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง 
น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ ดังนี้   
 2.1  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร เพ่ือก ำหนดขอบเขต และ
แนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล  
 2.2  สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหำกำรให้บริกำรทั้ง 7 งำน  
 2.3  น ำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงด้ำนเนื้อหำ  
 2.4  น ำเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ    



 
 

 
 

 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในปีกำรศึกษำ 2560 
ตรวจสอบและพิจำรณำควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์              
ค่ำทำงสถิติ 
            4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล น ำแบบสอบถำมที่ได้มำค ำนวณหำค่ำสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป และวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษา 
            1.  ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร จำกกำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำ มีประเด็น
หลักท่ีส ำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร  
และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งรำยละเอียดแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร มีบุคลำกร
ประจ ำแต่ละงำนที่ชัดเจนตำมลักษณะงำน มีทั้งบรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร บุคลำกรได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพ่ิมคุณภำพ    
เป็นระบบควบคุมคุณภำพท่ีบุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ  
มีกำรท ำงำนตำมขอบเขตภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย   
ตำมต ำแหน่งงำนแต่กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำรของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควรมีคู่มือ    
กำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและ 
เป็นปัจจุบัน มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่หลำกหลำยช่องทำง 
ในกำรเผยแพร่ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตลอดปีกำรศึกษำ 
แต่กำรติดตำมกำรน ำปัญหำ อุปสรรคที่พบมำพิจำรณำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นยังไม่ครบทุกงำน
บริกำร และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้ใช้บริกำร เช่น กำรเสียค่ำปรับ เป็นต้น ด้ำนกิจกรรม
และบริกำร พบว่ำ มีกำรจัดกิจกรรมทีห่ลำกหลำยและหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง ลักษณะกำรให้บริกำร
มีทั้งภำยในห้องสมุดและกำรออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ 
มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและจัดเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น รูปเล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐำนข้อมูล เป็นต้น 
             2.  ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 
2015 พบว่ำ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน คือ  
1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) ก ำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน 4) จัดท ำระบบ
เอกสำรและวำงกลไกให้กำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต่อเนื่อง บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และกระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยใน
เพ่ือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
             3.  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 
2015 พบว่ำ  
 



 
 

 
 

  3.1  จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและยอมรับตำม 
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำนเพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในนระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85) 
รองลงมำคือ ควำมเข้ำใจในองค์กรและบริบทองค์กรเพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน (x̅ = 4.67)  
กำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ตำมท่ีคำดหวังไว้ต่อระบบกำร
บริหำรคุณภำพ (x̅ = 4.55) กำรติดตำมกำรเปลี่ยนของปัจจัยและกำรทบทวน  กำรด ำเนินงำนตำม
รอบเวลำที่ก ำหนด (x̅ = 4.53) และข้อก ำหนด กฏระเบียบและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน 
(x̅ = 4.50) ตำมล ำดับ 

    3.2  ก ำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน  
ISO 9001: 2015 พบว่ำ มีนโยบำย 4 ประเด็นคือ 3.2.1) สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร  
3.2.2) พัฒนำควำมทันสมัย ควำมถูกต้อง รวดเร็ว 3.2.3) ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนตำม
มำตรฐำนสำกล 3.2.4) ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  

    3.3  ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน พบว่ำ  มีตัวชี้วัดทั้งหมด    
3 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 3.3.1) บุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศได้จัดท ำระบบเอกสำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ  
งำนบริกำร  3.3.2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ 3.3.3) ร้อยละ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรผู้ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  

    3.4  จัดท ำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ      
มีกำรจัดท ำระบบเอกสำรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ 3.4.1) กำรก ำหนดประเด็นเพื่อ 
กำรจัดท ำคู่มือตำมตัวชี้วัด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ ขอบเขตงำน ค ำจ ำกัดควำม 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรตรวจเอกสำร ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มำตรฐำนคุณภำพงำน ระบบติดตำมประเมินผล แบบฟร์อม ปัญหำ
หรือควำมเสี่ยงที่พบในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงแก้ไขปัญหำบรรณำนุกรม 3.4.2) กำรจัดท ำ 
ฉบับส ำเนำจัดเก็บในรูปของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 3.4.3) ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนของเอกสำร 3.4.4) 
ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร 3.4.5) กำรก ำหนดหมำยเลข กำรตั้งชื่อเอกสำร 3.4.6) สมุดควบคุมเอกสำร 
3.4.7) กำรตรวจประเมินระบบเอกสำรและกำรปฏิบัติงำน 

   3.5  พัฒนำระบบงำนบริกำร 7 งำน ได้แก่ บริกำรยืม-คืน  บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล ะบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พบว่ำ มีกำรจัดท ำคู่มือคุณภำพของหน่วยงำน และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรงำนบริกำร และมีกำรควบคุมเอกสำรอ้ำงอิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ระบบ รำยละเอียดของเนื้อหำประกอบด้วย 3.5.1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 3.5.2) ควำมเสี่ยงหรือ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมแนวทำงกำรแก้ไข 3.5.3) กำรทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบและลงลำยมือชื่อในคู่มือเพ่ือเป็นหลักฐำนเก็บต้นฉบับไว้ให้ผู้ปฏิบัติงำน 
3.5.4) กำรปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ 
กำรพัฒนำระบบงำนบริกำรโดยภำพรวมอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินข้อมูลย้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  



 
 

 
 

    3.6  ตรวจสอบภำยใน (Internal audit) เพ่ือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล พบว่ำ มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมำส ได้แก่ เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน ธันวำคม  
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ จ ำนวน 7 ชุด มีกำรก ำหนด
แบบฟร์อมติดตำมกำรด ำเนินงำนเป็นรำยบุคคล มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรในรูป    
ของเอกสำรและกำรประชุม 
              3.7  ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร พบว่ำ 1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (x̅ = 4.68) รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำน 
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.56) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของแต่ละ
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน  
ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏบิติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.62)  รองลงมำคือ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ด ี(x̅ = 4.59) และมีกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  (x̅ = 4.57) ตำมล ำดับ ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร (x̅ = 4.55) รองลงมำคือ  
มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (x̅ = 4.52) ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
และควำมน่ำเชื่อถือ  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50) ตำมล ำดับ และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพ่ือ      
กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.54) รองลงมำคือ ควำมกระตือรือร้นในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และ
กำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพ่ือนร่วมงำน (x̅ = 4.52) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50) 
ตำมล ำดับ  2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้ง 7 งำนบริกำร
โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใจมำกที่สุด ( X = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.2 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน ( X = 4.53) รองลงมำ คือ บริกำรตอบค ำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ( X = 4.52) 
และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( X = 4.51) ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม ( X = 4.49)  
 อภิปรายผล 
             กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
คณะผู้วิจัยอภิปรำยผลในประเด็นที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้  
             1.  สภำพและปัญหำกำรให้บริกำรมีประเด็นหลักท่ีส ำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร
ให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้         
อำจเนื่องจำกลักษณะของงำนบริกำรของห้องสมุดส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยหลักที่คล้ำยคลึงกันคือ    



 
 

 
 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำกประเด็นปัญหำที่พบคือ กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำร   
ของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำท่ีควร มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และบุคลำกรมีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพ่ิมคุณภำพ  
เป็นระบบควบคุมคุณภำพท่ีบุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร  ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรบุคลำกรที่ผ่ำนมำยังไม่ได้ให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้
เห็นกระบวนงำนที่แต่ละคนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทุกงำน และเอกสำรส่วนใหญ่มีกำรจัดเก็บเป็น 
แฟ้มงำนที่ยังไม่มีระบบกำรจัดกำรที่ดีท ำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
ซ่ึงจะมีเพียงบำงส่วนงำนที่จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนตำมรูปแบบของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพเมื่อเทียบแล้วคิดเป็นร้อยละ 3 ของบุคลำกรงำน
บริกำรทั้งหมด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรไม่ใช่บรรณำรักษ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ   
ด้ำนกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เป็นพนักงำนปฏิบัติกำรจึงไม่ได้จัดท ำเอกสำรกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม 
ซึ่งส่งผลให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรยังไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในกำรเพ่ิมคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบจะ
ท ำให้งำนมีคุณภำพมำกข้ึนและส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสอดคล้องกับสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560, 
หน้ำ 43) ที่พบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ส่วนใหญ่เน้นกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนั้นคุณภำพกำรบริกำร  
เป็นสิ่งที่ทุกคนคำดหวังที่จะได้รับจำกกำรให้บริกำร ซึ่งกำรวัดคุณภำพกำรบริกำรจะวัดจำกควำมเป็น
รูปธรรมของกำรบริกำร ควำมน่ำเชื่อถือ กำรตอบสนองลูกค้ำ กำรให้ควำมมั่นใจ กำรเข้ำใจและรู้จัก
ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรเน้น
คุณภำพกำรบริกำรจึงเป็นวิธีที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (2013, pp. 41-50) และเบญชภำ  แจ้งเวชฉำย (2559, 
หน้ำ 8) และกำรให้บริกำรที่ดีต้องมีมำตรฐำนและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับว่ำเป็นบริกำรระดับมืออำชีพ 
(นิติพล  ภูตะโชติ, 2549, หน้ำ 180-182) สอดคล้องกับงำนวิจัยของอมรรัตน์  ศิริไปล์ (2560, 
บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำรและด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ใช้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย 
(2555, บทคัดย่อ) ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/ เจ้ำหน้ำที่ 
ด้ำนเวลำและด้ำนสถำนที่อยู่ในระดับมำก ดังนั้นกำรบริหำรงำนห้องสมุดที่มีคุณภำพจึงเป็นกำรจัดกำร
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเป็นระบบตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สอดคล้อง
กับน้ ำทิพย์ วิภำวิน (2548, หน้ำ 116) ที่กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนคุณภำพโดยกำรวิเครำะห์งำนแต่ละ
ด้ำนจะท ำให้เกิดควำมเข้ำในปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และกำรท ำงำนของบุคลำกร     
หำกเลือกใช้เครื่องมือกำรบริหำรคุณภำพที่เหมำะสมเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศจะช่วยให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และสัมฤทธิ์ผลตำมท่ีต้องกำร นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ยังพบว่ำกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรยังเกิดควำมผิดพลำด
ท ำให้เกิดกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำและพบข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร       



 
 

 
 

กำรปรับปรุงด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สอดคล้องกับงำนวิจัยของภัคภิญญำ  สว่ำงวงศ์ (2551)     
ได้กล่ำวถึง กำรด ำเนินงำนของห้องสมุดต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักส ำคัญ ด้วยเหตุนี้
ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่
ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพ และต้องปรับปรุงคุณภำพกำรให้ 
บริกำรอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับ ดังนั้นกำรศึกษำ
และกำรรับรู้ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจนั้นถือได้ว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ
ส ำคัญประกำรหนึ่งของผู้ปฏิบัติงำนสำรสนเทศ (ประภำวดี  สืบสนธิ์, 2532) จึงต้องมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ซ่ึงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ให้ควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำน
ที่มีคุณภำพโดยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพงำนให้
ผู้ใช้พึงพอใจมำกท่ีสุด 
             2.  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 
มีกำรด ำเนินงำน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) ก ำหนดนโยบำยและ
ขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน 4) จัดท ำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ 
บริกำรยืม-คืน   บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง   บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  บริกำรสื่อ
โสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และ
กระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยในเพ่ือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อก ำหนดระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล      
ISO 9001: 2015 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับน้ ำทิพย์ 
วิภำวิน (2545, หน้ำ 119) กล่ำวว่ำ คุณภำพเป็นเรื่องของคนที่ต้องกำรให้ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์
หรือมีควำมพึงพอใจเป็นบรรทัดฐำน โดยคุณภำพ เกิดข้ึนจำกควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
องค์กรและทุกคนมีส่วนสร้ำงคุณภำพของงำน องค์กรจึงต้องมีคนท ำงำนที่มีคุณภำพและมีควำมเข้ำใจ
ในกระบวนงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Castell (2016, Abstract) ที่พบว่ำ กำรจัดกำรคุณภำพ
โดยรวมของกำรน ำ ISO 9001 มำใช้ในกำรบริหำรองค์กรนั้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบมำตรฐำน 
กำรรับรู้ กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรจะท ำให้กำร
ด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จและต้องมีกระบวนงำนกำรจัดกำรคุณภำพและกำรตรวจสอบของงำน 
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับแน่งน้อย  อู่วิเชียร (2556, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรจัดท ำเอกสำร และสร้ำง
แบบฟอร์มกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยผลิตบริษัทออนเนสตี้ ทูวิน จ ำกัด โดยพัฒนำระบบ
คุณภำพได้แก่ กำรจัดท ำผังกระบวนกำรธุรกิจ กำรจัดท ำนโยบำยคุณภำพ จัดท ำคู่มือคุณภำพ จัดท ำ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน จัดท ำวิธีกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำแบบฟอร์มกำรท ำงำนมีควำมเป็นไปได้ใน
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินงำนด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพอยู่ตลอดเวลำที่บุคลำกรทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติทุกข้ันตอน มีกำรติดตำมน ำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน    
เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ ซ่ึงศักยภำพของระบบงำนและควำมพร้อมของบุคลำกรก็มีผลต่อ   
กำรพัฒนำระบบงำนเช่นกัน สอดคล้องกับกำรวิจัยของวิศิษฎ์  สำยพรหม (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ



 
 

 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษำเอกชนในกรุงเทพมหำนครทีม่ีศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร 
รวมทั้งระบบงำนและวัฒนธรรมขององค์กรจะส่งผลต่อกำรน ำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและสำมำรถวัดคุณภำพของผลกำรด ำเนิงำนได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับไสว ชัยบุญเรือง (2555, หน้ำ 12) ที่พบว่ำเครื่องมือในกำรวัดคุณภำพบริกำรและ
ปรับปรุงคุณภำพบริกำรได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรระบบงำนที่ดี ทั้งระบบบริกำร ระบบสนับสนุนบริกำร 
ระบบพัฒนำบริกำร และระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนกระบวนกำรท ำงำนตำมระบบที่วำงไว้ และคุณภำพ 
ด้ำนผลลัพธ์ ได้แก่ ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรที่เกิดในขณะให้บริกำรคือ ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรนั่นเอง ซึ่งคุณภำพงำนที่ดีมีประสิทธิภำพของกำรผลิตหรือกำรด ำเนินงำนต้องมีกำรควบคุม
คุณภำพให้อยู่ในมำตรฐำนโดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมช ำนำญของบุคลำกร กำรพัฒนำเครื่องมือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภำพ และกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรท ำงำน (ควำมสมดุลในแนวทำงปฏิบัติ, 2551) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ (ม.ป.ป.) ที่กล่ำวว่ำ มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO9000 เป็นระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถท ำให้องค์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำร มีเป้ำหมำยคุณภำพที่ชัดเจนเข้ำใจ
ทั่วทั้งองค์กร มีกำรก ำหนดกระบวนกำร กำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม เพียงพอที่จะท ำ
ให้เกิดคุณภำพ ท ำให้สำมำรถปรับปรุงสมรรถนะขององค์กำรเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและควำมมั่นใจ
ให้กับองค์กร สอดคล้องกับงำนวิจัยของสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่วนใหญ ่
เน้น กำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหรือรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์จำกกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอกจะมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมกำรบริกำรงำนที่มีนวัตกรรมและเน้นให้ควำมส ำคัญต่อกำรมุ่งรักษำมำตรฐำน
ระบบงำนและเน้นกำรจัดท ำนโยบำย แผนงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ไปสู่กำรปฏิบัติได้ผลดีขึ้น 
สอดคล้องกับศิริพร ขอพรกลำง (2545, หน้ำ 36-37) และบรรจง จันทมำศ (2544, หน้ำ 12) เห็นว่ำ
กำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรมำตรฐำนคุณภำพ ISO ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรและกำรประกัน
คุณภำพโดยเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรเพ่ือให้เกิดคุณภำพ และตั้งอยู่บนพื้นฐำน 
ของกระบวนกำรที่ดีผลลัพธ์ที่ได้จะดีตำมไปด้วยเช่นกัน  
             3.  ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด ซ่ึงด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้ 
บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของ 
แต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนที่สำมำรถน ำมำใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี    
มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำ 
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร รองลงมำคือ มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรพบว่ำ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 



 
 

 
 

ควำมกระตือรือร้นในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกเพ่ือนร่วมงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร 
มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกบุคลำกรได้มีกำรปฏิบัติงำนตำม
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 ซ่ึงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรที่จะ
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพเป็นระบบมำกขึ้น ส่งผลให้บุคลำกรงำนบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มำกที่สุด สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก ำหนดเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำองค์กรให้ได้รับ  กำรยอมรับในระดับสำกลเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ 
ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย จึงให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำน 
สำกลดังกล่ำว รวมทั้งบุคลำกรได้ตระหนักถึงคุณภำพกำรท ำงำนในกำรพัฒนำงำนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพ่ือนร่วมงำน และผู้ใช้บริกำรจะท ำให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงสำมำรถน ำมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรทั้งด้ำนบุคลำกร  
อำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์   ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นท ำให้ผลควำมพึงพอใจต่อ 
กำรให้บริกำรสูงขึ้นตำมไปด้วย สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย (2555, บทคัดย่อ)  
ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/เจ้ำหน้ำที่ ด้ำนเวลำและด้ำน
สถำนที่อยู่ในระดับมำก และงำนวิจัยของอมรรัตน์ ศิริไปล์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำร
และด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและสร้ำงควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ นอกจำกนี้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 งำน พบว่ำ โดยภำพรวมได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ คือ บริกำร
ตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม สอดคล้องกับงำนวิจัยของเบญจรัตน์  สีทองสุก (2551, 
บทคัดย่อ) พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในภำพรวมระดับมำก โดยบริกำรที่นักศึกษำพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่  
บริกำรยืม-คืน หนังสือ และบริกำรสืบค้นสำรสนเทศด้วย OPAC สอดคล้องกับลัดดำ สิทธิจักร และ 
จิรำภรณ์ จันทร์อำรักษ์ (2551, บทคัดย่อ) พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องสมุดของวิทยำลัยพยำบำลรำชชนนี ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก รำยด้ำนพบว่ำ 
มีควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดต้องค ำนึงถึง 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักส ำคัญ ด้วยเหตุนี้ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำร
สำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้เป็น
ระบบ ลดควำมซ้ ำซ้อน และปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่เสมอชึ่งกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและ
มีกำรพัฒนำกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำร 
ที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีทั้งผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 



 
 

 
 

 ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  
            1.  ควรน ำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
            2.  ควรให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรท ำงำน  
             3.  มีกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นส่วนหนึ่งของงำนประจ ำทุกงำนเพ่ือให้เห็น
กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน เป็นปัจจุบันสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธฺภำพ 
            4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและ
ตระหนักถึงคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน 
            5.  บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรจะต้องศึกษำหำควำมรู้และพัฒนำตนเอง       
อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี 
             ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
             1.  ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
             2.  ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
             3.  กำรพัฒนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ืมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ     
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้มีประสิทธิภำพและ
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
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