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บทคัดยอ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีการจัดกิจกรรมเชิงรุก ที่บูรณาการดานการเรียนการสอนกับการใหบริการของหองสมุด โดยกิจกรรม “หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคุณเลือก: E-BOOK FOR YOU” เปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดไดนําเสนอ รายชื่อ E-BOOKS จากบริษัท สํานักพิมพตางๆ ใหอาจารยรวม
พิจารณาในการคัดเลือก เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตองการและตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนั้นๆ และนอกจากนี้ ยังไดมีการนําเสนอบริการที่นาสนใจและบริการใหมๆ ที่หองสมุดมีใหบริการ ใหกับคณะตางๆ โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมภารกิจระบบและขายงาน
สารนิเทศ และกลุมภารกิจบริการสารนิเทศ โดยในปงบประมาณ 2561 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ E-BOOK ใหกับอาจารยในแตละคณะซึ่งมีการนําเสนอ 2 รูปแบบ คือ 1.การนําเสนอโดยบริษัท ในปนี้ มีบริษัทมารวมกิจกรรม จํานวน 2 บริษัท คือบริษัท บุคเน็ท จํากัด และสํานักพิมพ GALE, CENGAGE
LEARNING (ประเทศไทย) จํากัด พรอมทั้งเปนโอกาสใหงานบริการไดนําเสนอฐานขอมูลตางๆ ที่สํานักหอสมุดมีใหบริการ 2.การนําเสนอรายชื่อ E-BOOK ผานเว็บไซตสํานักหอสมุด และสงหนังสือแจงเวียนผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-DOC) ของมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญชวนอาจารย รวมพิจารณาคัดเลือก
E-BOOKS สําหรับนําไปใชประกอบการเรียนการสอน การศึกษาคนควา และการวิจัย
กิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคุณเลือก: E-BOOK FOR YOU ไดดําเนินกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 มีคณะที่เขารวมกิจกรรมคือ คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีคณะที่เขารวมกิจกรรมคือ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม และคณะพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง มีอาจารยเขารวมกิจกรรม จํานวน 26 คน แบงเปน คณะวิทยาศาสตร 3 คน คณะบริหารธุรกิจ 3 คน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 11 คน คณะพัฒนาการทองเที่ยว 6
คน และคณะศิลปะศาสตร 3 คน และผลที่ไดรับจากการแจงเวียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-DOC) ใหอาจารยในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิก (E-BOOK) เพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยจากการสรุปผลการเสนอซื้อ พบวา การคัดเลือก E-BOOK เพื่อการเสนอซื้อของ
อาจารยในปนี้ สวนมากเปนอาจารยในคณะที่ไมไดเขารวมกิจกรรม ซึ่งอาจเปนเพราะการประชาสัมพันธผานระบบ E-DOC ที่สงถึงตัวบุคคล การประชาสัมพันธผานเว็บไซตสํานักหอสมุด และ FACEBOOK ของสํานักหอสมุด รวมถึงวิธีการในการคัดเลือกที่สะดวกมากขึ้น อาจมีผลทําใหอาจารยเขาถึงการคัดเลือก EBOOK ไดสะดวกและงายขึ้น โดยอาจารยเสนอรายชื่อ E-BOOK มาทั้งหมด จํานวน 215 รายชื่อ รวมเปนเงิน 1,852,856.40 บาท แตเนื่องจากงบประมาณในป 2561 มีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถจัดซื้อ E-BOOK ใหไดทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดซื้อไดเพียง 81 รายชื่อ เปนเงิน 675,129.95 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
หนึ่งรอยยี่สิบเกาบาทเกาสิบหาสตางค) โดยขอความรวมมือกับอาจารยใหชวยคัดเลือกรายชื่อที่ตองการใชมากที่สุดกอน สําหรับรายการที่เหลือจะพิจารณาจัดซื้อใหในงบประมาณถัดไป
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส, การเสนอซื้อ, การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ, บริการเชิงรุก

บทนํา

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปนองคกรแหงการเรียนรู และพัฒนาดานการเกษตร มุงที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยแมโจ มีคณะที่เปดสอน จํานวน 11 คณะ ไดแก คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา คณะพัฒนาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 4 วิทยาลัย
ไดแก วิทยาลัยบริหารศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยนานาชาติ และ 2 วิทยาเขต ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร มีคณาจารยจํานวน 674 คน มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 99 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 16,605 คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 573 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 168 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร จํานวน 387 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561)
สํานักหอสมุด ไดดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ นนความตองการของผูใชเปนสําคัญ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของผูใชอยางแทจริง ดังนั้น สํานักหอสมุด จึงไดจัดกิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคณ
ุ เลือก: E-BOOK FOR YOU เพื่อไปนําเสนอรายชื่อ EBOOKS ที่ตรงกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในคณะ และนําเสนอบริการตางๆ ที่หองสมุดมีใหบริการ ใหกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการรวมกันระหวาง กลุมภารกิจระบบและขายงานสารนิเทศ และกลุมภารกิจบริการสารนิเทศ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศทีต่ รงตามความตองการและตรงกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ยังไดรับขอมูลดานการบริการตางๆ ของหองสมุดดวย

วิธีการเสนอรายชื่อ E-BOOK เพื่อพิจารณาเสนอซื้อ

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหอาจารยมสี ว นรวมในการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเผยแพรบริการของสํานักหอสมุดในรูปแบบการบริการเชิงรุก

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ 2560 ไดจัดกิจกรรม New book knock knock ขึ้นและไดเริม่ ทดลองการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแบบเชิงรุก และผลตอบรับจากอาจารยผสู อนมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับ มากที่สดุ โดยมีคาเฉลีย่ 4.71
คิดเปนรอยละ 94.20 โดยมีผูเสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 คน รวม จํานวน 30 รายชือ่ แตไมสามารถจัดซือ้ ใหไดทันตามกําหนดเวลา
ดังนั้นในปงบประมาณ 2561 จึงไดดําเนินกิจกรรมตอเนื่องโดยใชขอื่ กิจกรรมวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคณ
ุ เลือก: E-BOOK FOR YOU โดยมี
การปรับปรุงวิธีการนําเสนอใหสามารถเขาถึงอาจารยประจําหลักสูตรไดมากขึ้น รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกบริษัทตัวแทนจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาจากราคาที่จําหนาย การใชงานของระบบตองงายและสะดวกตอ
ผูใชบริการ การดูแลประสานของตัวแทนจําหนาย จากนั้นจึงติดตอประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหนําเสนอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูล ใหกับคณะตางๆ โดยจะมีการสอนการคนหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน และสอน
วิธีการเลือกหนังสือที่สนใจในระบบเสนอซื้อผาน Google Sheet ซึ่งใหความสะดวกในการเขาดูรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น โดยในป
2561 นี้ ไดพิจารณาคัดเลือก 2 บริษัท คือ บริษัท บุคเน็ท จํากัด และ สํานักพิมพ GALE, Cengage Learning (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูนําเสนอ
รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2. ติดตอประสานงานไปยังคณะตางๆ เพื่อนําเสนอกิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคุณเลือก: E-BOOK FOR YOU ซึ่งเปนการนําเสนอ
รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหกับคณาจารย นักวิจัย และบุคลากร ใหเขารวมพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยในป 2561 ไดวางแผนที่
จะนําเสนอกิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคุณเลือก: E-BOOK FOR YOU ใหกับ 6 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะพัฒนาการทองเที่ยว วิทยาลัยบริหารศาสตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมทั้งหมด 60 หลักสูตร
3. ติดตอประสานงานกับกลุมภารกิจบริการสารนิเทศเพื่อจัดเตรียมการนําเสนอบริการตางๆ ใหกับคณะ โดยเนนสารสนเทศใหตรงตามสาขาวิชา
และหลักสูตรของคณะนั้นๆ
4. ดําเนินกิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคุณเลือก: E-BOOK FOR YOU จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
นําเสนอโดย สํานักพิมพ GALE, Cengage Learning (ประเทศไทย) จํากัด มีคณะที่เขารวมกิจกรรมคือ คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และ
คณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 2 นําเสนอโดยบริษัท บุคเน็ท จํากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีคณะที่เขารวมกิจกรรมคือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบสิ่งแวดลอม และคณะพัฒนาการทองเที่ยว

ผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

จากการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง มีอาจารยเขารวมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 26 คน แบงเปน คณะวิทยาศาสตร 3 คน คณะบริหารธุรกิจ 3 คน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 11 คน คณะพัฒนาการทองเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศาสตร 3 คน อาจารยไดเสนอ
รายชื่อ E-BOOK ทั้งหมด จํานวน 215 รายชื่อ รวมเปนเงิน 1,852,856.40 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นสองพันแปดรอยหาสิบหกบาทสีส่ บิ
สตางค) ตามรายละเอียด ดังนี้

ขอเสนอแนะตางๆ

1. ดีมากๆ
2. อยากได material ที่สอดคลองกับหนังสือครับ
3. เอกสารเยอะเกินไป ควรจัดทําเปนแพคเกจในระบบออนไลน
4. ควรมีประชาสัมพันธลว งหนา เพราะพึ่งทราบตอนเชา
5. อยากใหตัวแทนนักศึกษาแตละสาขาเขาดวย
6. จัดซื้อจัดหาตามจํานวนความตองการที่คณาจารยไดแจงไปใหครบ หากไมพอควรหางบเพิ่ม
7. รายละเอียดการเขาใชงานที่งาย สะดวก รวดเร็ว
8. อยากใหสนับสนุนในทุกรายการที่ไดเลือกไปใหหอ งสมุด และแจงผลการดําเนินการใหทราบในแตละบุคคลหรือคณะจะดีมาก

จากการสรุปผลการเสนอซื้อ พบวา การคัดเลือก E-BOOK เพือ่ การเสนอซื้อของอาจารย ในปนี้ สวนมากเปนอาจารยในคณะที่ไมไดเขารวม
กิจกรรม ซึ่งอาจเปนเพราะการประชาสัมพันธผานระบบ E-DOC ทีส่ งถึงตัวบุคคล การประชาสัมพันธผานเว็บไซตสาํ นักหอสมุด และ FACEBOOK
ของสํานักหอสมุด รวมถึงวิธีการในการคัดเลือกที่สะดวกมากขึ้น อาจมีผลทําใหอาจารยเขาถึงการคัดเลือก E-BOOK ไดสะดวกและงายขึ้น
แตเนื่องจากงบประมาณในป 2561 มีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถจัดซื้อ E-BOOK ใหไดทั้งหมด ซึง่ สามารถจัดซื้อไดเพียง 81 รายชื่อ เปนเงิน
675,129.95 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันหนึ่งรอยยีส่ ิบเกาบาทเกาสิบหาสตางค) โดยขอความรวมมือกับอาจารยใหชว ยคัดเลือกรายชื่อที่ตอ งการใช
มากที่สุดกอน สําหรับรายการที่เหลือจะพิจารณาจัดซื้อใหในงบตอไป

การนําไปใชประโยชนในงานหองสมุด

จากการจัดกิจกรรม หนังสืออิเล็กทรอนิกสตรงใจใหคณ
ุ เลือก: E-BOOK FOR YOU ทําใหสามารถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกไดตรงตาม
หลักสูตรทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไดไปนําเสนอใหอาจารยถึงคณะ ทั้งหมด 5 คณะ ดังที่กลาวขางตน ซึ่งในแตละคณะมี
อาจารยประจําหลักสูตรตางๆ เขารวมกิจกรรมและคัดเลือก E-BOOK เขาหองสมุด แตทั้งนี้ เนื่องจากบางคณะที่ไปนําเสนอกิจกรรมไมไดรวมเสนอ
รายชื่อ E-BOOK จึงมีการเปลี่ยนกลยุทธในการประชาสัมพันธเพือ่ ใหเขาถึงอาจารยทุกหลักสูตร โดยการสงจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสใหเปน
รายบุคคล ทําใหมีอาจารยประจําหลักสูตรจากคณะอื่นๆ ที่ไมไดเขารวมกิจกรรม ไดมีโอกาสรวมเสนอรายชื่อเขามาเพิ่มเติม ทําใหมีอาจารยไดรวม
เสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพิม่ มากขึ้น และครอบคลุมหลากหลายหลักสูตร

