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บทคัดย่อ
การจัดการความรู้ ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการเพื่อพัฒนาองค์กร
สู่ระบบบริหารคุณภาพ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการจัดการความรู้และ 11 ชุมชนนักปฏิบัติที่จัด
ตามกลุ่มความรู้ที่จาเป็นของห้องสมุด ดาเนินการด้วย 6 ขั้นตอนสาคัญ คือ การกาหนดผู้รับผิดชอบ
กาหนดความรู้ที่จาเป็น การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และ
การใช้ความรู้ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ โดยพบว่า กิจกรรมที่กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติดาเนินการใน
รอบปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60-กันยายน 61) ได้แก่ การเขียน Blog จานวน 73 เรื่อง
การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษาดูงาน จานวน 87 ครั้ง การเป็นวิทยากร จานวน
75 ครั้ง และคณะทางาน จานวน 60 คน

คาสาคัญ
การจัดการความรู้, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
Knowledge Management Library of Thammasat University Implementing to
develop the organization to quality management system. Powered by the Knowledge
Management Committee and 11 community practitioners organized by the library's
required knowledge group. The 6 key steps are: 1) Determine the required
knowledge. 2) Creating knowledge 3) Seeking knowledge 4) Knowledge storage
5) Access to knowledge 6. Use of knowledge. To create quality personnel. The
activities that community members perform include blog writing 73 titles training
studying sharing 87 times guest speaker 75 times and the participate common activity
60 peoples
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บทนา
ด้วยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามข้อกาหนด ISO 9001:2015 ของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระบวนงานหนึ่งที่ถูกกาหนดไว้ภายใต้ข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ คือ
“การจัดการความรู้องค์กร” ด้วยเงื่อนไขของการพัฒนาองค์กรต้องระบุความรู้ทจี่ าเป็นสาหรับองค์กร
เพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และมีการรักษาและธารงไว้ซึ่งความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กร (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560) ประกอบกับวิกฤตกาลังคนในช่วงปี
พ.ศ. 2560-2564 ที่เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 40 คน และส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่งหัวหน้างาน
การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณ ในขณะเดียวกันด้วยวิธีการปฏิบัติงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการในปัจจุบัน และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เชื่อว่า “การจัดการองค์ความรู้” จะเป็นกระบวนงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรให้เป็น “บุคลากรที่มีคุณภาพ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่ รองผู้อานวยการสายบริการและส่งเสริม
การเรียนรู้ เป็นประธาน รองผู้อานวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นรองประธาน โดยมีผู้อานวยการ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยเลขานุการหอสมุดฯ หัวหน้า
ศูนย์บริการท่าพระจันทร์ หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา และ
บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์การทางาน เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนดความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงาน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ ติดตามและ
ประเมินการดาเนินงานจัดการความรู้ภายในหอสมุดฯ ด้วยเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (กนกวรรณ บัวงาม, 2561)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ “การจัดการความรู้” หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้
1. เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางาน การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานจากภายนอก
2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกัน
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และพัฒนาคลังข้อมูลความรู้องค์กรที่จาเป็น เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ “การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงาน 6 ขั้นตอนสาคัญ (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2552) ได้แก่

1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ สอดคล้องกับการดาเนินงานของหอสมุดฯ และได้ตามเป้าประสงค์ จึงกาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ตลอดจนบรรณารักษ์ที่มี
ประสบการณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการดาเนินงานสาคัญ ทั้งใน
การบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการห้องสมุด ขับเคลื่อนผ่านชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่กาหนดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกันในภายในกลุ่ม (วิจารณ์ พสชานิช, 2548)
2. การกาหนดความรู้ที่จาเป็น คณะกรรมการจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จะระดมสมองเพื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในองค์กร โดยให้ความสาคัญกับ
องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ปีพ.ศ. 2560-2564 ภายใต้กรอบแนวคิด
SERVICES ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 SE Services Excellence พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 RV Resources Value ยกระดับคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 IC International Collaboration เป็นผู้นาเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติและขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ES Enabling Sustainability ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นสากล
อย่างยั่งยืน
3. การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีรูปแบบการสร้างและแสวงหาความรู้ ใน 4 รูปแบบ ได้แก่
3.1 การเขียน Blog เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้ โดยผ่านการกลั่นและทบทวน
ความรู้จากผู้เขียน เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ทาความเข้าใจ หรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อพัฒนา
ความรู้ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกให้นักเขียน Blog ทุกท่านได้มี
โอกาสเรียบเรียงองค์ความรู้ และถ่ายทอดออกมาให้ผู้สนใจต่าง ๆ ได้รับรู้แล้วยังเปรียบเสมือนเป็นเวที
ในการนาเสนอประเด็นหรือผลงานที่สะท้อนมุมมองหรือแนวคิดใหม่ ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานได้อีกด้วย
3.2 การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม ถือเป็นวิธีการสาคัญในการพัฒนา ฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ให้แก่บุคลากร โดยอาจจะเชิญวิทยากรจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็น
ผู้ให้ความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้/ การระดมสมอง ถึงแนวทาง
การปฏิบัติงานที่อาจจะมีปัญหา หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่พบเจอด้วย
การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ด้วยการศึกษาและหาประสบการณ์
จากภายนอก เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง

3.3 การเป็นวิทยากร เป็นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์
ต่าง ๆ ของวิทยากร โดยวิทยากรจาเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นาเสนอเป็นอย่างดี
ซึ่งในการเป็นวิทยากรของบุคลากรหอสมุดฯ จึงเป็นเสมือนการทบทวนองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย
3.4 การเป็นคณะทางาน เป็นวิธีการทาให้การดาเนินกิจกรรมของ CoP บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีคณะทางานที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมภายในของแต่ละ
CoP
4. การจัดเก็บความรู้ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ เพื่อการธารงและรักษาความรู้องค์กร ให้
คงอยู่และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม จึงกาหนดแหล่งจัดเก็บความรู้ของหอสมุดฯ ประกอบด้วย
คลังข้อมูล หรือ KM blog (http://203.131.219.167/km2559/) รวมถึงเว็บไซต์ของ
หอสมุดฯ (https://library.tu.ac.th/) เพื่อดูแลรักษาความรู้ของหอสมุดฯ ให้คงอยู่ตลอดไป
คู่มือการปฏิบัติงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ภายใต้ระบบ e-portal ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (https://eportal.tu.ac.th/Pages/Home.aspx)
5. การเข้าถึงความรู้ ในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากรหอสมุดฯ จะมีการกาหนด
ระดับชั้นในการเข้าถึงความรู้ โดยจะเห็นได้จากมีการกาหนด User และ Password เพื่อการเข้าใช้
งานระบบต่าง ๆ ของหอสมุดฯ สาหรับช่องทางเพื่อเข้าถึงความรู้และเผยแพร่ความรู้ของบุคลากร
หอสมุดฯ ได้แก่ เว็บไซต์หอสมุดฯ อีเมล์ ข่าวคนสาราญ งานสาเร็จ (ข่าวรายวันของหอสมุดฯ)
หนังสือเวียน เป็นต้น
6. การใช้ความรู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายสาหรับการจัดการความรู้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานบริการ และการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้
ได้ร่วมกันระดมสมองกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานห้องสมุดประกอบด้วย
11 องค์ความรู้ พร้อมกาหนดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในการขับเคลื่อนแต่ละองค์ความรู้
ซึ่งประกอบด้วย
1. Acquisition CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ อาทิ วารสาร ฐานข้อมูล หนังสือ โสตทัศนวัสดุ การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
และการเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่าง ๆ
2. Catalogue CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐานการลงรายการ (RDA/ AACR2) รูปแบบการลงรายการ
MARC/ Dublin Core/ ISAD (G) การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอ่าน
(Romanization) การกาหนดหัวเรื่องภาษาไทย และการทาดัชนี (Index)

3. Circulation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เพื่อการให้บริการ
ณ เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด อาทิ การยืม-คืน บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า การรับสมัคร
สมาชิกห้องสมุด และอื่น ๆ
4. Green Library CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เพื่อการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
5. Information Literacy/ Digital Literacy CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องความรู้เพื่อการสอนการสืบค้นและแนะนาระบบบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการ
6. Law, Regulation, Requirement CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารงาน การพัฒนา
องค์กร และพัฒนานวัตกรรมและบริการต่าง ๆ ห้องสมุด
7. Library Management CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรหอสมุดฯ
8. Library Space Management CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้
การจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการ การบริหารสภาพแวดล้อมของการใช้งานห้องสมุด และการใช้พื้นที่
ทางานร่วมกัน (Collaborative Working Space)
9. Library Strategic Partnership CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้
เรื่องการพัฒนาและสร้างข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
10. Preservation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
หอจดหมายเหตุ
11. Technology & Innovation CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้
การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์การพัฒนาห้องสมุด สื่อสังคมออนไลน์ Big Data, Artificial Intelligence (AI),
Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Library Application
โดยมีแผนงานและเป้าหมายสาคัญในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
ได้แก่
1. จานวนบทความที่เผยแพร่ใน KM blog จานวน 36 บทความ
2. กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดผลผลิต 4 CoPs
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ Acquisition CoP Catalogue CoP Law,
Regulation, Requirement CoP Library Strategic Partnership CoP
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้แก่
1. การเขียน Blog เผยแพร่ความรู้ จานวน 73 เรื่อง
2. กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 4 CoPs ได้พัฒนาและดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดผลผลิตโดยสรุป ดังนี้

2.1 Acquisition CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ได้นาเสนอแนวทางการการใช้งานระบบ Acquisition ในโมดูลของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ KOHA ของหอสมุดฯ
2.2 Catalogue CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทบทวนแนวทางการลงรายการบรรณานุกรมพร้อมจัดทา
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่
- การลงรายการตามหลักเกณฑ์แองโกล-อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2)
เบื้องต้น
- มาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata
- การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์
- การทาดัชนี-การกาหนดคาสาคัญในการสืบค้น (Keyword)
- การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอ่าน (Romanization)
- การลงรายการชื่อบุคคล (นักบวช บรรดาศักดิ์)
- การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letters)
- การกาหนดเลขหมู่หมวด K และ P
2.3 Law, Regulation, Requirement CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารงาน การพัฒนา
องค์กร และพัฒนานวัตกรรมและบริการต่าง ๆ ห้องสมุด ได้รวบรวมและจัดกลุ่มกฎ ระเบียบสาคัญ ๆ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร นาเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ให้แก่บุคลากรได้ค้นคว้าและศึกษาเบื้องต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- ประมวลระเบียบด้านบุคคล
- การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.4 Library Strategic Partnership CoP ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องความรู้เรื่องการพัฒนาและสร้างข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
- พัฒนาและส่งเสริมข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดกฎหมาย และการเมือง การปกครอง เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศ TU-THAIPUL เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
WorldShare InterLibrary Loan (ILL) ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหอสมุดกฎหมายมหาชน
สานักงานศาลปกครอง ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในต่างประเทศ โดยมีการลงนาม
บันทึกความร่วมมือระหว่างหอสมุดฯ กับห้องสมุด Shanghai International Studies University
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

- การศึกษารายชื่อห้องสมุดสถาบันการศึกษา 20 แห่ง ที่หอสมุดฯ ควรทา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยอ้างอิงจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
นอกจากนั้น ตลอดปีงบประมาณ 2561 หอสมุดฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบของการฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษาดูงาน จานวน 87 ครั้ง การเป็น
วิทยากร 75 ครั้ง โดยมีบุคลากรหอสมุดฯ เป็นคณะทางานของชุมชนนักปฏิบัติ จานวน 60 คน
อภิปรายผล
จากการดาเนินงาน “การจัดการความรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถ
อภิปรายผล ตามกระบวนการจัดการความรู้ได้ดังนี้
1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
เป็นผู้รับผิดชอบทาให้มีการกาหนดแผนงานดาเนินงาน และการพิจารณาองค์ความรู้ที่จาเป็น ทาให้
การจัดการความรู้ มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นยังเป็นบุคลากรในระดับ
หัวหน้างาน ทาให้การพิจารณาองค์ความรู้ที่จาเป็นมีความที่สอดคล้องกับการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของหอสมุด ในขณะเดียวกันการดาเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนในรูปแบบชุมชน
นักปฏิบัติ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง
และยังเป็นการสร้างพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มั่นคง
ในอนาคต
2. การกาหนดความรู้ที่จาเป็น ถึงแม้จะมีการกาหนดความรู้ที่จาเป็น 11 องค์ความรู้
ที่มีความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรได้ต่อเนื่อง แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมความรู้ที่
บุคลากรต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานที่แท้จริง ในขณะเดียวกันด้วยสภาพแวดล้อม
และบริบทการดาเนินงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จาเป็นต้องมีการทบทวนความรู้ที่จาเป็นในองค์กร
และจัดกลุ่มความรู้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. การสร้างและแสวงหาความรู้ รูปแบบของการสร้างและแสวงหาความรู้ คงต้อง
พิจารณาและสนับสนุนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนใจ
การแสวงหาความรู้ รวมถึงพิจารณาถึงการแสวงหาความรู้ในรายบุคคล ทั้งการศึกษาด้วยตน หรือ
ในรูปแบบของการสอนงาน ว่าวิธีการใดจะมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความจาเป็นและ
เร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในช่วง 3-5 ปี
4. การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของหอสมุดฯ ในรูปแบบของคลังข้อมูล
(KM blog) และคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงต้องเน้นในเรื่องของการสารอง
ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลความรู้จะไม่สูญหาย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทาลายด้วย
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องหาแนวทางป้องกันไม่เกิดความสูญเสีย
5. การเข้าถึงความรู้ ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น บุคลากรแต่ละคนจะมีลักษณะ
การเข้าถึงความรู้ที่แตกต่างกัน ในการดาเนินงานควรจะต้องพิจารณาและคัดเลือกวิธีการเข้าถึงความรู้
ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อสร้างสื่อหรือช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้ของบุคลากร
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

6. การใช้ความรู้ จากการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้
ที่หอสมุดฯ ดาเนินการ พบว่า มีการใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง จะได้เห็นจากการดาเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ
ทั้งในส่วนของการเขียน Blog ทาให้บุคลากรได้พัฒนาด้านการเขียนและทบทวนการปฏิบัติงานของ
ตนเอง ขณะเดียวกันการเข้าฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ทาให้บุคลากรได้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ หลักเกณฑ์การลงรายการหลักของทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานบริการ เนื่องจากห้องสมุดเป็นหน่วยงานบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การพัฒนางานบริการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทางานให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการให้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery ระบบใหม่ การเขียน Blog เพื่อแนะนาบริการที่น่าสนใจ อาทิ
คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (TU e-Theses) เป็นต้น
การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดาเนินการ ทั้งการเขียน Blog การฝึกอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การศึกษา
ดูงาน การเป็นวิทยากร และการร่วมเป็นคณะทางานในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ล้วนเป็นส่วนสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการพัฒนาองค์กร เพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสาคัญ
ที่จะทาให้การจัดการความรู้ ประสบความสาเร็จและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรได้ได้อย่างต่อเนื่อง
จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้ศึกษาพบว่าการพัฒนาการจัดการความรู้องค์กรของ
หอสมุดฯ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นดังนี้
1. การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. การพัฒนาระบบคลังในการจัดเก็บความรู้องค์กรให้คงอยู่อย่างถาวร เพื่อสามารถ
สืบค้นย้อนหลังได้ และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาระบบรวมคลังข้อมูลในการจัดเก็บความรู้องค์กรให้เป็นที่เดียวกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานของบุคลากรหอสมุดฯ
การนาไปใช้ประโยชน์
การจัดการความรู้ ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดองค์ความรู้
ที่จาเป็นภายในห้องสมุด ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดต่าง ๆ ได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
กลุ่มองค์ความรู้ที่จาเป็นของตนเอง และจัดลาดับความสาคัญองค์ความรู้ที่ควรพัฒนาให้แก่บุคลากร

ในส่วนที่ขาดแคลน หรือ มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทั้งหมดของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 20 คน
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้านเรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยที่ได้ คือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม พบว่าควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบ
งานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในทุกขั้นตอน ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุง
ทิศทางในการทางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ และควรมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การไปอบรมหรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น

คาสาคัญ:
การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพการศึกษา, บุคลากร, สานักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัย
นครพนม
ABTRACT
The main objectives of this study were firstly, to look at those participating
in the education quality assurance of personnel, in the Academic Resource Centre,
Nakhon Phanom University. And secondly, to offer suggestions for those participating
in the education quality assurance of personnel in the Academic Resource Center,
Nakhon Phanom University. The samples were 20 personnel from the Academic
Resource Center Nakhon Phanom University. All samples were selected by a simple
questionnaire. The tools used to collect data-the statistics used in data analysis were
the mean and standard deviation.
The results of the study for those participating in the education quality
assurance of personnel in Academic Resource Center, Nakhon Phanom University
were as follows: Overall - firstly, it was of a high level. They are classified in the order
of average for those participating in the operation. And secondly, the involvement of
planning. Participating in improvement, correction and performance monitoring.
Feedback from this study focused on the process involved in the quality assurance
of personnel in the Academic Resource Center, Nakhon Phanom University.
Information should be exchanged and shared. This will create a transparent
systematic approach, enabling all to learn about and study education for quality
assurance outside the institution. Consequently this should open a window of
opportunity for others to share the responsibility and enable them to participate in
its implementation at all stages. There should be regular planning meetings to
improve the direction of work education quality assurance. And personnel should be
encouraged to develop themselves by training with other agencies.
Keywords:
Participating, Education Quality Assurance, Persona in Academic Resource
Center, Nakhon Phanom University

บทนา
สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ส่งเสริมการเรียนการสอนการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการ อันเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดบริการห้องสมุด ได้พยายามพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบงานบริการประเภทต่าง ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สานักวิทยบริการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณภาพในงานด้านการบริการ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการทาวิจัย
การประเมินคุณภาพงานบริการคือ มีการศึกษาประสิทธิภาพงานบริการของสานักวิทยบริการ และนา
ผลที่ได้มาปรับปรุงงานบริการได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้กลุ่มงานห้องสมุดมีความคิดเห็นว่าควรมี
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพของห้องสมุด จึงได้มี
การทาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Deming
ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do)
ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง และแก้ไข (Action)
ผู้ศึกษาวิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของห้องสมุดและมีส่วนในการรับผิดชอบ ดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของห้องสมุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยมาทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการพัฒนา
งานของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นบุคลากรทั้งหมดของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสานักวิทยบริการ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 4 ด้าน จานวน 17 ข้อ ได้แก่ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และแก้ไข (Action)
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 4 ด้าน
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข
(Action)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้กาหนดให้มีผู้ช่วย
วิจัย จานวน 1 คน ช่วยแจกแบบสอบถาม จานวน 20 ชุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาทาการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (จันทกานต์ เจริญผล, 2546)
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 - 5.00
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ มากที่สุด
3.50 - 4.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ มาก
2.50 - 3.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ ปานกลาง
1.50 - 2.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ น้อย
1.00 - 1.49
แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพ น้อยที่สุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และใช้การบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 20 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 และเพศชาย ร้อยละ 33.30 ส่วนใหญ่จบ

ปริญญาตรี ร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ จบปริญญาโท ร้อยละ 22.20 ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ
11.10 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี
ร้อยละ 33.30 และ 16 - 20 ปี ร้อยละ 11.10 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร ร้อยละ 55.60
รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในฝ่ายห้องสมุด ร้อยละ 38.90 และปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยี ร้อยละ
11.10 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข และน้อยที่สุดด้านการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามลาดับ
3. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีค่าความถี่สูงสุดไปหาน้อยแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอื่น ๆ
3.2 ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3.3 ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงทิศทางในการทางาน
3.4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น
การวิจัยนี้ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา โสคา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ บุคลากร
สายสนับสนุนของหน่วยงานสนับสนุน การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบของบุคลากร
สายสนับสนุนมีส่วนร่วม เป็นอันดับแรก คือ ร่วมปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนด
มาตรฐานคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (2551, หน้า 64) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิรดี อุณาพรหม (2553, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ องค์ประกอบ ที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
องค์ประกอบที่บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
หรือมีส่วนร่วมต่อการวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อีกทั้งตาแหน่ง หน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมกัน ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลักใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นระดับการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรซึ่งอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ
สภาพหรือปัจจัยแวดล้อมในการทางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร แสดงว่าสภาพหรือ
ปัจจัยแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
การมีส่วนร่วมในการดาเนิน (Do) การที่การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มาจากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานประจางานเฉพาะ หรืองานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละบุคคล จึงทาให้
บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ทุกคน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) การที่การมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมดาเนินงานประกันคุณภาพ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหน้าที่หลัก
ในการปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงและมีส่วนร่วมที่รับผิดชอบต่องานประกันคุณภาพ จึงมี
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่อยู่ในระดับ
มาก แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย ทุกคนและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงาน
ประกันทุกระดับ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข (Action) การที่การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมาจากบุคลากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการงาน
ประกันคุณภาพ อีกทั้งตาแหน่ง ของกลุ่มตัวอย่างยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
โดยตรง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีการสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมในการทางาน
ด้านการได้รับแรงจูงใจหรือกาลังใจในการทางานประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมนั้น เนื่องจากว่าการทางานหนึ่ง ๆ ที่เป็น
งานประจาของบุคลากรนั้น จาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทางาน โดยเฉพาะการทางาน

ด้านประกันคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อนใช้หลักการตามที่ สกอ. และ สมศ. กาหนด ใช้ความรู้และ
ทักษะหลายอย่างมาบูรณาการกัน ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ รวมทั้ง
ต้องมีกาลังใจเพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพนอกสถาบันอื่น ๆ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดีขึ้น
2. ควรเปิดโอกาสในการรับผิดชอบงานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
3. ควรมีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับปรุงทิศทางในการทางานร่วมกันเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้ดีขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบและพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
ให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม
2. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งอาจจะสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาการ
บริหารงานได้เป็นอย่างดี
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จึงได้นำ Google Drive มำประยุกต์ในในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวที่เป็น
หนึ่งในยุทธศำสตร์ที่สำคัญของสำนักหอสมุด
Google Drive เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่สำมำรถนำไฟล์ต่ำง ๆ ฝำกไว้บนระบบคลำวน์และ
กำรสำรองข้อมูลที่มีควำมปลอดภัย และที่สำคัญสำมำรถใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต (ประจักษ์
ปุณยวัจน์พรกุล, ม.ป.ป.) อีกทั้งยังสำมำรถใช้กับอุปกรณ์หลำยประเภท ซึ่งสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติงำนของภำรกิจสำรบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมำณของกำรใช้กระดำษ และ
พื้นที่ในกำรจัดเก็บ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรภำยในให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว สำมำรถ
ตรวจสอบติดตำมสถำนะของหนังสือ เอกสำร โดยใช้เวลำสั้นลงและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

คาสาคัญ:
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Abstract

Correspondence work of Khon Kaen University Library relates to books,
government documents, publications that are issued daily. These documents or
publications have been copied and forwarded to inform librarians and library officers.
Some files are stored in the archives for further use, but some are thrown away.
Therefore, a large amount of papers is wasted every day. Thus, the Library
correspondence work has introduced Google Drive to help managing the documents
and reducing the paper used as one of the Green Library strategies.

Google Drive is another option to manage different files by deposit the file
on secure clustered and backed up data on cloud. And most importantly, it is
available everywhere with internet connection. It allows access to all smart
equipment. Thus, using Google Drive is a great application to operation of the
correspondence task. The main purpose is to reduce the amount of paper used as
well as storage areas. It also facilitates quick and easy tracking of the status of
documents and systematic management.
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บทนา

งำนบริหำรหนังสือเอกสำรทำงรำชกำร สำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลำงกำรที่รับเข้ำและ
ส่งออก จำกระบบกำรกำรส่งหนังสือของมหำวิทยำลัย (KKU DMS=Khon Kaen University
Document Management System) ไปยังหน่วยงำนย่อยภำยใต้สำนักหอสมุด และหน่วยงำน
ภำยนอก ตลอดจน กำรจัดเก็บหนังสือ เอกสำรสำรสำคัญของภำรกิจสำรบรรณจัดกำรหนังสือ
ผ่ำนกำรสั่งกำรและลงนำมของผู้บริหำรและส่งต่อซึ่งแต่ละวันมีหนังสือเข้ำ-ออก มีหลำยประเภทและ
มีปริมำณมำกภำยในหน่วยงำนทำให้เกิดควำมล่ำข้ำของกำรนำส่งหนังสือรำชกำรกับผู้ที่ได้รับผิดชอบ
หรือรับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดกำรหนังสือรำชกำร เอกสำรของภำรกิจสำรบรรณมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ทำได้สะดวกรวดเร็ว มีระบบระเบียบเป็นไปตำมมำตรฐำนในกำรจัดกำรหนังสือรำชกำร
และทำให้สืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ลดกำรใช้กระดำษและพื้นที่ในกำรจัดเก็บหนังสือ
ตอบสนองกำรเป็นห้องสมุดสี จึงได้นำหนังสือ เอกสำรจัดทำสำเนำให้เป็นรูปแบบ file PDF
เป็นรูปแบบของโฟล์เดอร์แต่ละงำน ลดขั้นตอนกำรทำงำน ให้บริกำรสืบค้นหนังสือ หรือติดตำมงำน
หนังสือได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถทรำบถึงสถำนะของหนังสือ ป้องกันหนังสือสูญหำยระหว่ำง
ดำเนินกำร โดยอำศัยศักยภำพระบบเครือข่ำยของ Google Drive
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรหนังสือรำชกำรมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนในกำรจัดกำร
หนังสือ
2. เพื่อให้กำรสืบค้น และค้นคืนเอกสำร สะดวก รวดเร็ว สำมำรถติดตำมและตรวจสอบ
สถำนะของหนังสือได้ทันที
3. เพื่อลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
4. เพื่อลดกำรใช้กระดำษและพื้นที่ในกำรจัดเก็บหนังสือตอบสนองกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษำข้อมูลของหนังสือเข้ำ และหนังสือออก โดยศึกษำจำกกำรรับหนังสือลงทะเบียน
เข้ำของระบบรับ-ส่งหนังสือ ระบบ KKU DMS ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น

ภำพที่ 1 ระบบ KKU DMS
2. วิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดเก็บหนังสือ
กำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรดำเนินงำนของหนังสือ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 รับหนังสือจำกหน่วยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2.2 ลงทะเบียนรับในระบบ KKU DMS เสร็จแล้วจัดใส่แฟ้มเสนอผู้บริหำร
2.3 ผู้บริหำรสั่งกำรในหนังสือ (เกษียณหนังสือแล้ว) บันทึกกำรสั่งกำรของผู้บริหำร
ในระบบ KKU DMS
2.4 สแกนหนังสือและแยกประเภทของหนังสือโดยจัดเก็บในรูปแบบโฟล์เดอร์
เช่น โฟล์เดอร์ประชำสัมพันธ์ E-mail โฟล์เดอร์หนังสือผู้บริหำร โฟล์เดอร์หนังสืออื่น ๆ และโฟล์เดอร์
ผู้บริหำร หลังจำกนั้นส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทำง E-mail
2.5 นำ Google Drive มำใช้ในดำเนินงำนกำร โดยกำร Upload ข้อมูลไปยัง
Google Drive ทุกวัน ดังนี้

ภำพที่ 2 กำร Upload ข้อมูลไปยัง Google Drive
2.5.1 ตั้งชื่อ Folder ใช้หลักตำมเดือนและปีนั้น ๆ เช่น งำนสแกนเดือน ก.ค. 60
แยกประเภทของเอกสำรที่จัดเก็บในแต่ละ Folder
2.5.2 แยก Folder ย่อยจำกข้อ 2.6.1 ตำมควำมสำคัญหรือประเทศเอกสำร/
หนังสือรับเข้ำ และส่งออก ตำมที่ผู้บริหำรเกษียณและลงนำมเรียบร้อยแล้ว เช่น Folder ผู้บริหำร
Folder ตอบขอบคุณ Folder ประชำสัมพันธ์ E-mail และ Folder งำนอื่น ๆ
2.5.3 สแกนหนังสือ/ เอกสำร ที่รับเข้ำและส่งออก ตำมเลขทะเบียนลงรับ และ
ส่งออกตำมระบบกำรรับและส่งหนังสือของ KKU DMS กรณีเลขทะเบียนรับ 001 ก็ตั้งชื่อเอกสำร
001 และตำมด้วยเรื่องของเอกสำรนั้น เช่น 001 ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ฯ
2.5.4 หนังสือที่ลงทะเบียนรับเข้ำ และส่งออก สแกนเก็บตำม Folder ต่ำง ๆ
แล้วทำกำรจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทำง E-mail เช่น กำรประชำสัมพันธ์ก็ส่งให้บุคลำกรทรำบทำง
Group mail ของบุคลำกร

ตัวอย่ำงกำรตั้ง folder

เอกสำรผู้บริหำร

ปชส.E-mail

ตอบขอบคุณ

งำนอื่น ๆ

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงกำรตั้ง Folder ใน Google Drive
2.5.5 บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงหนังสือ/ เอกสำร รับเข้ำ และส่งออกได้โดยกำรแชร์
เอกสำรนั้น ๆ ให้ทำง Google Drive กับผู้ที่เกี่ยวกับเอกสำรที่ผู้บริหำรเกษียณ

สิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร
1. หัวหน้ำสำรบรรณเป็นผู้กำหนดกำรสร้ำง Folder และตั้งชื่อ Folder สำมำรถทำงำนได้
ทุกอย่ำงในระบบ
2. ผู้บันทึกข้อมูล สำมำรถดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรได้ตำมที่หัวหน้ำสำรบรรณ
มอบหมำยแต่ไม่สำมำรถ จัดกำรไฟล์ผู้ใช้ของระบบได้
3. ผู้ใช้ทั่วไป สำมำรถค้นหำ และเรียกดู เอกสำรได้ภำยใต้กำรกำหนดสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้น ๆ
การจัดการไฟล์ข้อมูล
ดำเนินกำรโดยใช้ระเบียบกำรทำลำยเอกสำรของระเบียบงำนสำรบรรณ โดยทำกำรลบไฟล์
ที่จัดเก็บไม่เกิน 1 ปี เช่น ไฟล์เอกสำรที่ประชำสัมพันธ์ E-mail
หมำยเหตุ เอกสำรข้อมูลที่เป็นเอกสำร “ลับ” จะไม่มีกำรสแกนหรือเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล
จะจัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสำร “ลับ” ใส่ตู้ล็อค
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรดำเนินกำรพบว่ำ กำรนำ Google Drive มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำน
สำรบรรณ ทำให้กำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบมีประสิทธิภำพ เอกสำรสำมำรถสืบค้นได้จำกคำสำคัญ
ต่ำง ๆ โดยไม่ต้องทรำบเลขทะเบียนรับและเลขทะเบียนส่ง และติดตำมได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังลดกำรใช้กระดำษได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะในการใช้งาน Google Drive
ควรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนดังกล่ำวให้กับบุคลำกรทรำบ เพื่อลดกำรนำส่งเอกสำรที่เป็น
กระดำษและสอดคล้องกับนโยบำยกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านพัสดุ
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 18 หน่วยงาน 19 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีแบบง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากที่สุด ดังนี้
(ข้อ 2) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมาย
ที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง (ข้อ 7) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอน (e-GP) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง การประกาศเชิญชวน ราคากลาง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การทาสัญญา และการบริหารสัญญา และ (ข้อ 9) การจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
ในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จานวน 19 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน
สาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ (ข้อ 6) การปรับเปลี่ยนแผน

การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคาถามถูกและผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจาแนกสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามถูกและผิดดังนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ กองกิจการนิสิต ตอบคาถามเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกทุกข้อจานวน 10 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศูนย์เครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) และ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ตอบคาถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ถูกจานวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(คนที่ 1, 2) ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตอบคาถามเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกจานวน 8 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 80
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยกาหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพิ่มความถี่ของ
การจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง นอกจากนั้น
ควรมีการทบทวนการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นประจาและสม่าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส
3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 4) ตรวจสอบได้

คาสาคัญ:
ความรู้ความเข้าใจ, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ABSTRACT
This research aims to study The knowledge about Government Procurement
and Supplies Management Act B.E. 2560
1. Most respondents had the most knowledge and understanding about
the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 as follows
(2) Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560
The law that governs government agencies is central government. Regional Office
Local government State enterprises under the law on budgetary procedures, public
organizations, administrative units of the courts University Autonomy Legislative or
legislative bodies Independent agencies of the state and other agencies defined in

the Ministerial Regulations. (7) Disclosure of Procurement Information in the Central
Information Network System of the Comptroller General at all stages (EGP) from the
preparation of the procurement plan. Price announcement Proposal Consideration
Criteria Winners announced Cancellation of contract, contract and contract
administration, and (7) Procurement costs from 100,000 baht and up but not more
than 500,000 baht to purchase specific procurement in the document UP.TS.01/
UP.TS.01-1 and disclose procurement information in the information network of the
Central Committee (EGP) 19 people equally equal 100%
The issues most respondents have The knowledge about Government
Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 The least is (6) Modification
of the procurement plan to submit the plan to the Rector and Treasury of Phayao
Province, There were 4 respondents, 21.1%.
2. Most respondents answered the right and wrong questions The
knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560
The classification of the respondents was right and wrong.
School of Architecture and Fine Arts and Student Affairs Answer a question
The knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act
B.E. 2560 All 10 items are 100% School of Agriculture and Natural Resources School
of Management and Information Science School of Dentistry School of Medical
Sciences School of Information and Communication Technology AB-Creative Center
(ABC) and Science Park Answer a question The knowledge about Government
Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 All 9 items are 90% and School
of Engineering School of Medicine School of Allied Health Sciences Division 0f
Research Administration and Educational Quality Assurance Library Resources and
Educational Media Center (People 1, 2) Disability Support Service Center and Business
Incubator Answer a question The knowledge about Government Procurement and
Supplies Management Act B.E. 2560 All 8 items are 80%
The university should provide knowledge management (KM) or meeting
The knowledge about Government Procurement and Supplies Management Act
B.E. 2560 to the technical staff or general administration staff who perform the work.
It is clearly defined in the calendar. And increase the frequency of seminars, seminars,
when every change in procurement procedures. In addition, management should be
reviewed The knowledge about Government Procurement and Supplies Management
Act B.E. 2560 regularly and consistently according to the procurement principles,
1) Value 2) Transparency 3) Effectiveness, effectiveness and 4) Verification

Keyword:
The knowledge, Government Procurement and Supplies Management Act
B.E. 2560
บทนา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ
ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 23
สิงหาคม 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติ คือ บทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจาตามปรกติเพื่อวางระเบียบ
บังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี
ฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอื่น นอกจากรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศใช้บังคับการตราพระราชบัญญัตินั้น
จะทาได้ก็แต่โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ คาว่า พระราชบัญญัติ เป็น
ชื่อเรียกกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต (วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี,
2560)
ดังนั้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ
บทกฎหมายที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐและหน่วยงานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 5)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ใช้ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการ
รหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสาหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง
รูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อน การบันทึกข้อมูล
ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับ
ใหม่มักก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและประสิทธิภาพของระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ มีระเบียบการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มี
ความยืดหยุ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ ประกอบกับเจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดความชานาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กาหนด

ขึ้นใหม่ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
แบบใหม่ ซึง่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดังกล่าวเป็นการสนับสนุน
การบริหารงานในองค์การให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เปลี่ยนไป และต้องสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ คือ นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 18 หน่วยงาน 19 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาการสอบถามแยกเป็นประเด็น
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมินความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตอนที่ 3
ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามแก่นักวิชาการพัสดุ หรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา เดือนกันยายน 2561 จานวน
19 คน โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean)
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา
สังกัดศูนย์/ โครงการ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และสังกัดกอง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ

10.6 ตามลาดับ มีตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 และตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.1 ตามลาดับ และมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จานวนปีละ 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.8 เท่ากัน
รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ 2 ปี 4 ปี และ 6 ปี จานวนปีละ 2 คนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 10.5 เท่ากัน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุน้อยกว่า 1 ปี 8 ปี 9 ปี
และ 13 ปี จานวนปีละ 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.3 เท่ากัน ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากที่สุด ดังนี้
(ข้อ 2) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมายที่ใช้
วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงาน
อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง (ข้อ 7) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอน (e-GP) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศ
เชิญชวน ราคากลาง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
การทาสัญญา และการบริหารสัญญา และ (ข้อ 9) การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จานวน 19 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากัน
สาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ (ข้อ 6) การปรับเปลี่ยนแผน
การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคาถามถูกและผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจาแนกสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามถูกและผิดดังนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ กองกิจการนิสิต ตอบคาถามเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกทุกข้อจานวน 10 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABC) และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ตอบคาถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถูกจานวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (คนที่ 1, 2) ศูนย์บริการและ

สนับสนุนนิสิตพิการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตอบคาถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกจานวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 80
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยกาหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ เพิ่มความถี่ของ
การจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง นอกจากนั้น
ควรมีการทบทวนการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นประจาและสม่าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส
3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 4) ตรวจสอบได้
อภิปรายผล
จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 พบว่า
ข้อ 2. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมายที่ใช้
วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ถือเป็น
กฎหมายที่ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติตาม หากเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนใน
การกระทาความผิด ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามข้างต้น
ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ ศธ 0590.05/ 2431 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2560 เรื่องขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 โดยมี
เนื้อหาว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งานพัสดุ กองคลัง จึงขอพิจารณายกเลิกระเบียบฯ และ
ประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553
ข้อ 7. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ในทุกขั้นตอน (e-GP) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเชิญชวน ราคากลาง

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การทาสัญญา และ
การบริหารสัญญา
และข้อ 9. การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ให้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ในเอกสาร มพ.กค.01/ มพ.กค.01-1 และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) จานวน 19 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
100 เท่ากัน
ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งเวียนเลขที่ ศธ 0590.05/ 3126 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2560
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีเนื้อหา
แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาเนินการวินิจฉัย
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
และหนังสือเลขที่ ศธ 0590.05/ 2431 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่องขออนุมัติยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 และแจ้งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีตกลงราคาเดิม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
กรณีขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
ดาเนินการโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01 (ถ้าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารรายละเอียดเฉพาะ
ครุภัณฑ์ด้วย)
- ใบขอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.02
- ใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง จากระบบ ERP
- เอกสารการตรวจรับพัสดุเดิม
กรณีขอซื้อขอจ้างเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ดาเนินการโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ถ้าจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ เพิ่ม)
- ราคากลาง และแบบ ปปช.01-07
- จัดทาเอกสารขอซื้อ/ จ้าง ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และพิมพ์ตามแบบฟอร์ม
เอกสารขอซื้อขอจ้าง จากระบบ e-GP เท่านั้น (สามารถคัดลอกความทั้งหมด นาไปจัดแบบฟอร์มใหม่
ให้สวยงามถูกต้อง ในโปรแกรม Word ได้)
- เอกสารการตรวจรับผ่านระบบ e-GP

ซึ่งทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง
สาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ ข้อ 6. การปรับเปลี่ยนแผน
การจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูก จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง มีการแจ้งเวียนตัวอย่างการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามใบเสนอซื้อ/ จ้าง มพ.กค.01, แบบบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ (แบบ ปร.) และแบบรายงาน
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี ทาให้หน่วยงานมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน
ก่อนจะทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ดังนั้น จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างมากนั้น
ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติว่า การปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดส่ง
แผนใหม่ไปยังอธิการบดีลงนามเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับ คาไพ ไชยนัด, ปาริชา มารี เคน และประสิทธิ์ คชโคตร (2557) ได้ศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตาบล: กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
สอบราคาของเทศบาลตาบล ใน เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตาบล ควรมีการจัดอบรม
หรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
การบริหารงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติต้องเสนอแผนงานให้ฝ่ายบริหารอนุมัติดาเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างเคร่งครัด และทันตามเวลา ควรจัดทาแผนผังการปฏิบัติงานแสดง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับวิธีสอบราคาแสดงไว้ให้ชัดเจนในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ได้รับทราบถึงขั้นตอนและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่ต้องปฏิบัติตามลาดับหรือห้วงเวลา
ซึ่งจะทาให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ดียิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการดาเนินการทุกขั้นตอนทั้งก่อน และหลังการดาเนินการ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการด้วยและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสนอ
โครงการหรือการตรวจสอบการดาเนินโครงการอย่างจริงจังเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
สาหรับเชษฐ์ธิดา ชูแก้ว, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ และสุคนธ์ เครือน้าคา (2560) ได้ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
พบว่า ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พบว่า
ประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีระเบียบการปฏิบัติที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนขาดความ
คล่องตัว ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ นอกจากนั้นระเบียบไม่สามารถป้องกัน
การแก้ไขปัญหาการสมยอมในการเสนอราคา และระเบียบฯ กาหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่าสุดทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สินค้าที่มีคุณภาพมาใช้งาน
พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับใหม่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งลาวัลย์ หวังแก้ว (2559)
ได้ศึกษา ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีหลักเกณฑ์สาหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับยกเว้น
ใบอนุญาต ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ประการที่สองปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายในประเทศและประการที่สามปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทับซ้อน
ของหน่วยงานในการทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เพราะไม่ได้มีการใช้บังคับกฎหมาย
ในการกาหนดยกเว้นใบอนุญาตในการประกอบกิจการของผู้ผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ออกกฎกระทรวงกาหนดขนาดหรือกิจการของผู้ผลิตที่ได้รับยกเว้น
ใบอนุญาตผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และปัญหาทางกฎหมาย เกี่ยวกับการบังคับใช้
มาตรฐานสินค้าเกษตรภายในประเทศ เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับให้ต้องนาสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานทั่วไปไปขอรับการตรวจสอบและรับรองทาให้สินค้าเกษตรที่จาหน่ายในตลาดสดหรือ
ตลาดกลางซื้อขายสินค้าภายในประเทศกับสินค้าเกษตรที่สั่งออกไปต่างประเทศมีมาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทับซ้อนของหน่วยงานในการทาหน้าที่กาหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารจานวนสองหน่วยงาน คือ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต่างใช้ อานาจตามกฎหมาย
ของตนทาให้เกิดปัญหาในการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ซ้าซ้อนกัน ซึ่งปัญหา
ทั้งสามประการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกาหนดและบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
ดังนั้น การเริ่มใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นบทกฎหมายใหม่ที่ใช้วางระเบียบบังคับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานและหน่วยงานมีความสับสนกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ประกอบกับ
แต่ละหน่วยงานมีระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเอง จึงต้องทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 ระบบ
ทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน และเกิดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
และเสียโอกาสในการปฏิบัติงานอื่น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารส่วนงานและ
หน่วยงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดาเนินไปได้
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคาถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6. การปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้จัดส่งแผนไปยังอธิการบดีและคลังจังหวัดพะเยา มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
21.1 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) หรือประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ โดยกาหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพิ่มความถี่
ของการจัดประชุม อบรม สัมมนา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
2. จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคาถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกร้อยละ 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักวิชาการพัสดุ
หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการทบทวน
การจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เป็นประจาและสม่าเสมอตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 1) คุ้มค่า 2) โปร่งใส (ต้องกระทา
โดยเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม) 3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
4) ตรวจสอบได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ซึ่งควรจะทาการเปรียบเทียบข้อมูลความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยในกากับอื่น
เป็นต้น
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น ซึ่งควรจะทาการเปรียบเทียบข้อมูลความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ
นักวิชาการพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
อื่นที่มีลักษณะการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุคล้ายกับมหาวิทยาลัยในกากับ
เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้หลากหลายต่อไป
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บทคัดย่อ
หลำยหน่วยงำนประสบปัญหำภำวะอัตรำกำลังลดจำนวนลง ทำให้ต้องหำวิธีกำรบริหำร
จัดกำรให้กำรบริกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปกติ และมองถึงกำรรองรับงำนที่จะพัฒนำในอนำคต
ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นจึงได้เลือก กำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน ในกำรแก้ปัญหำ
อัตรำกำลังตรึงตัว ซึง่ รูปแบบที่กำหนดขึ้นคือ กำรจ้ำงงำนนักศึกษำในระยะยำว จ้ำงเฉพำะนักศึกษำ
ของคณะโดยกำรสนับสนุนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรทำงำนและ
ไม่เกิดผลกระทบต่อกำรเรียน ไม่จ้ำงงำนในช่วงของกำรสอบ นักศึกษำต้องผ่ำนกำรสอนงำนและ
ประเมินควำมพร้อม โดยคัดเลือกจำกทัศนคติ ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน และวินัยในกำรทำงำน
ใช้รูปแบบกำรสอนงำนแบบให้นักศึกษำได้เรียนรู้โดยกำรใช้กำรทำงำนเป็นฐำน ในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหำ/ ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นบ่อย และใช้ช่องทำงไลน์ใน
กำรประสำนงำน ด้วยกำรใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้ปีงบประมำณ 2561 สำนักหอสมุด
สำมำรถลดจำนวนบุคลำกรที่ส่งไปสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้
1 คน เหลือผู้ประสำนงำนห้องสมุด ทำหน้ำที่ประจำห้องสมุดเพียง 1 คน และยังคงให้บริกำรที่มี
คุณภำพ

คาสาคัญ:
นักศึกษำช่วยงำน, กำรเรียนรู้โดยกำรใช้กำรทำงำนเป็นฐำน, กำรสอนงำน

Abstract
Many agencies face with staff shortage and searching for appropriate
management. The College of Local Administration Library (COLA Library) faced with
staff constraint as well. Thus, COLA Library had hired the students for work
assistance. It was a long term hiring. The students were from a selected college

under the support of student activity department to assurance the continuous
of work and no effect to student study (i.e. no work during the examination).
The students were thought the job and evaluated the readiness for work by attitude,
knowledge and working discipline prior to stating the work. During the work,
workbase training was applied. Then, knowledge and experience sharing were
created. Line application was used for staff communication to promote more
understanding each other. By hiring students and creating knowledge management
environment, COLA library reduced one staff and remained the quality of service.

Keywords:
Student aid, Coaching, Working base learning
บทนา
ควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักหอสมุดกับคณะวิชำในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย สำนักหอสมุดได้สนับสนุนกำรให้บริกำรห้องสมุดของคณะต่ำง ๆ ในกำรเปิดบริกำรห้องสมุด
แต่ละคณะ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ของผู้รับบริกำร กำรพัฒนำห้องสมุดเฉพำะสำขำ
โดยสนับสนุนกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด ให้ทำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน สนับสนุนงบประมำณบำงส่วนเพิ่มเติมจำกของคณะวิชำ
ห้องสมุดวิทยำลัย กำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดหนึ่งสังกัดวิทยำลัยฯ
เทียบเท่ำคณะ ได้เปิดให้บริกำรเมื่อปี 2558 ในช่วงจัดตั้งห้องสมุด สำนักหอสมุดจัดส่งเจ้ำหน้ำที่
ไปปฏิบัติงำนจำนวน 2 คน และในปี 2561 สำนักหอสมุดมีภำวะอัตรำกำลังตรึงตัว เนื่องจำก
กำรเกษียณอำยุรำชำกรของบุคลำกร ทำให้จำนวนบุคลำกรลดลง สำนักหอสมุดต้องพิจำรณำ
กำรจัดสรรอัตรำกำลังให้รองรับกับงำนที่มีอยู่ และงำนที่จะพัฒนำในอนำคต และลดจำนวนบุคลำกร
ทีส่ ำนักหอสมุดส่งไปปฏิบัติงำนสนับสนุนห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นลงเหลือ 1 คน หรือ
ร้อยละ 50 ได้ในปีงบประมำณ 2561
ในปีงบประมำณ 2560 สำนักหอสมุดได้จำกหำรือกับวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นใน
กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว โดยได้แนวคิดจำกกำรจ้ำงงำนระหว่ำงปิดภำคเรียนของกองกิจกำรนักศึกษำ
จึงจัดทำโครงกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนของห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น เป็นกำรเพิ่ม
อัตรำกำลังชั่วครำวจำกกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน จึงได้ทำกำรรับสมัครนักศึกษำช่วยงำนมำปฏิบัติงำน
ช่วยห้องสมุดแบบระยะยำว สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยำลัยฯ ในกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ
ในกำรทำงำน เพื่อให้พร้อมในกำรแก้ไขปัญหำ สำมำรถทำงำนเป็นทีม และมีควำมรับผิดชอบ
ช่วยสร้ำงจิตสำนึกในกำรมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีสำหรับนักศึกษำในสำขำ
กำรบริหำรรัฐกิจ อีกทั้งรำยได้จำกกำรทำงำนของนักศึกษำช่วยงำนยังสำมำรถช่วยเหลือครอบครัว
ของนักศึกษำทำงด้ำนเศรษฐกิจได้อีกด้วย ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นสนใจแนวคิดใน
กำรนำเอำวิธีกำรเรียนรู้แบบ Work-based Learning (WBL) มำเป็นเครื่องมือในกำรสอนงำน
นักศึกษำช่วยงำน จำกแนวคิดดังกล่ำวหำกเป็น กำรเรียนรู้ในห้องเรียนโดยกำรบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียวผู้เรียนจะจดจำเนื้อหำได้เพียง 5% แต่ถ้ำมีกำรสำธิตให้ดูด้วยจะจดจำได้ 30% ขณะที่กำรเรียน

ในรูปแบบกำรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจะจดจำได้ 50% ถ้ำได้ปฏิบัติงำนจริงจะจดจำและ
เข้ำใจเนื้องำนได้ 75% และที่สุดแล้วหำกผู้เรียนสำมำรถสอนผู้อื่นได้ กำรเรียนรู้นั้นจะประสบ
ควำมสำเร็จถึง 90% (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2558) จึงได้จัดทำโครงกำร “Work based
Learning@COLA Library KKU” ขึ้นเพื่อกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรที่อัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ตรึงตัว
และส่งเสริมกำรเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น, 2561)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น
และสำมำรถปฏิบัติงำนพื้นฐำนช่วยเหลือผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้
2. เพื่อพัฒนำนักศึกษำวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นในด้ำนควำมพร้อมในกำรทำงำน
จำกกิจกรรมกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ใช้แนวคิดในกำรเรียนรู้จำกกำรทำงำนเป็นฐำน (Work base learning) กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
นักศึกษำสังกัดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2-3 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.50 ขึ้นไป โดย
กำรเรียนรู้จำกกำรทำงำนเป็นฐำน (Work base learning) เป็นกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน
จำกงำนที่ได้รับมอบหมำย ที่ประกอบด้วยกำรสอนด้วยกำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรสำธิต กำรลงมือ
ปฏิบัติ เมื่อมีปัญหำรวบรวมปัญหำเพื่อหำทำงแก้ไข ด้วยกำรปฏิบัติตำมคู่มือ กำรสอน แนะนำวิธีกำร
หรือแนวปฏิบัติจำกผู้ประสำนงำนห้องสมุด
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในกำรดำเนินกำร
ให้บริกำร ปลูกฝังควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำของห้องสมุด ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรช่วยกันดูแลรักษำ
ห้องสมุดซึ่งนับเป็นพื้นที่บริกำรสำธำรณะ และสะท้อนผลกำรให้บริกำรของห้องสมุด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรที่ตนกับเพื่อนร่วมงำนแบ่งปันควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน โดยบุคคลมีควำมสมัครใจที่จะให้บุคคลอื่นเข้ำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์
หรือควำมเชี่ยวชำญที่ตนเองมี หรือเป็นกำรนำเอำควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กำร มำผ่ำนกระบวนกำรทำง
สังคมเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร (Zhu, Li & Luo, 2010) ในที่นี้หมำยถึง
กำรเรียนรู้ระหว่ำง ผู้ประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน และระหว่ำงนักศึกษำช่วยงำนกับ
นักศึกษำช่วยงำน กำรแลกเปลี่ยนประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน ทำให้ผู้ประสำนงำน
ห้องสมุดทรำบว่ำ นักศึกษำช่วยงำนที่เป็นตัวแทนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องห้องสมุดใน
ระดับใด จะสำมำรถสนับสนุนองค์ควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร ส่วนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงนักศึกษำช่วยงำนกับนักศึกษำช่วยงำนนั้นจะทำให้ทรำบว่ำนักศึกษำที่เป็นปัจเจกบุคคลเรื่อง
ควำมรู้ในกำรใช้ห้องสมุดควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถแบ่งปันควำมรู้แก่กันได้ ทำให้สำมำรถใช้
ห้องสมุดได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เป็นกำรนำเอำสิ่งที่เคยทำ สิ่งที่ไม่เคยทำ ปัญหำที่พบใน
กำรปฏิบัติงำนมำเล่ำสู่กันฟัง รวมถึงผลกำรตรวจ Checklist Sheet เพื่อให้มั่นใจนักศึกษำช่วยงำนได้

ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน สรุปผลข้อผิดพลำดในกำรทำงำนที่พบบ่อย ระหว่ำงผู้ประสำนงำนกับนักศึกษำ
ช่วยงำน เพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ในกำรดำเนินงำนมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน
1. ประชำสัมพันธ์
และรับสมัคร
วิธีการ: ใช้กำร
ประชำสัมพันธ์
ทุกช่องทำง และ
กำรสื่อสำรกับสโมสร
นักศึกษำ
2. กำรสอนงำน ให้
ควำมรู้แก่นักศึกษำ
และคัดเลือกนักศึกษำ
เข้ำร่วมโครงกำร
วิธีการ: ใช้กำร
สัมภำษณ์โดย
คณะกรรมกำร
มีรองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำเป็นประธำน
ผล: คัดเลือกนักศึกษำ
4 คน จำก 7 คน
หัวข้อในการสอนงาน
และให้ความรู้:
1) ทัศนคติในงำน
บริกำร
2) ทัศนคติของ
กำรทำงำนเป็นทีม
3) กำรใช้เวลำให้เป็น
ประโยชน์
4) คุณค่ำที่เพิ่มขึ้น เน้น
กำรมีส่วนร่วมในคณะ
5) ควำมมีวินัย ตรงเวลำ

ผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
ระยะเวลา
- ห้องสมุด
ห้องสมุด: กำหนดข้อคำถำมเพื่อ สิงหำคม 2560
- ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ
- สโมสรนักศึกษำ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา: กำหนด
งบประมำณสำหรับกำรจ้ำงงำน
ตลอดปีงบประมำณนักศึกษำ
กำหนดเงื่อนไขในกำรรับสมัคร
นักศึกษำ
สโมสรนักศึกษา: ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลไปยังนักศึกษำ
- ห้องสมุด
ห้องสมุด และฝ่ายวิชาการ:
กันยำยน 2560
- ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ กำหนดหัวข้อในกำรให้ควำมรู้
- ฝ่ำยวิชำกำร
เกี่ยวกับกำรบริกำรพื้นฐำนของ
สำนักหอสมุด
ห้องสมุด และงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ: ประเมินผล
เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนนักศึกษำ

ขั้นตอน
ผู้เกี่ยวข้อง
6) เทคนิคกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ
7) กำรยืม-คืน
8) กำรจัดหนังสือขึ้นชั้น
9) กำรค้น OPAC
10) กำรตอบคำถำม
อย่ำงง่ำย เกี่ยวกับ
บริกำรและทรัพยำกร
11) กำรส่งต่อผู้ใช้
12) กำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรของห้องสมุด
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริกำร เน้น
Website ของวิทยำลัย
กำรปกครองท้องถิ่น
และสำนักหอสมุด
13) ใช้ช่องทำงไลน์และ
โทรศัพท์ในกำรติดต่อ
ผู้ประสำนงำนหำกเกิด
ปัญหำหรือข้อสงสัย
3. กำรให้ปฏิบัติจริง - ห้องสมุด
โดยปฏิบัติงำนตำม
- ฝ่ำยวิชำกำร
เนื้อหำในข้อ 2 (Work สำนักหอสมุด
base learning) ตำม
ตำรำงที่กำหนดขึ้น
กำหนดตำรำง
ปฏิบัติงำนงำน: ไม่เกิน
3 ชั่วโมงต่อวัน ดูข้อมูล
ตำรำงเรียนเป็นหลัก
ไม่จัดตำรำงในช่วงสอบ
การสอนงาน: สอน
ทฤษฏี ฝึกปฏิบัติ
หน้ำงำน ประกบแบบ
พี่เลี้ยง โดยจัดให้อยู่
บริกำร ดังนี้

กิจกรรม

ระยะเวลา

ห้องสมุด และฝ่ายวิชาการ
สานักหอสมุด: กำหนดตำรำง
ฝึกงำน กำหนดหัวข้อในกำรฝึก
ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงำนจริง
ประเมินผล นำไปปรับปรุง
วิธีกำรสอนงำน

ตุลำคมธันวำคม 2560

ขั้นตอน
ผู้เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ 1
ผู้ประสำนงำน 1:
นักศึกษำ 2
ช่วงที่ 2 นักศึกษำ 2
ช่วงที่ 3 นักศึกษำ 1
4. กำรพัฒนำต่อเนื่อง - ห้องสมุด
วิธีการ: สรุปผลเพื่อ
- ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
กำรพัฒนำงำนใน
- สโมสรนักศึกษำ
ปีต่อไป และบอกเล่ำ
กิจกรรมกำรใช้เวลำว่ำง
ของนักศึกษำในเวที
น้องใหม่ เพื่อให้
นักศึกษำทรำบว่ำ
คณะมีกิจกรรม
กำรจ้ำงงำน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ห้องสมุด: ประเมินผล
มกรำคมกำรดำเนินงำน สะท้อนผลเพื่อ กันยำยน 2561
กำรพัฒนำงำน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา: ประเมิน
โครงกำรเพื่อกำรดำเนินงำนต่อ
ในปีถัดไป
สโมสรนักศึกษา: ประชำสัมพันธ์
เมื่อมีกำรรับสมัครเพิ่ม และ
นำไปถ่ำยทอดในกิจกรรมรับ
น้องใหม่

ผลกำรดำเนินงำน
1. ด้ำนอัตรำกำลัง ห้องสมุดมีนักศึกษำที่มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรบริกำรจำนวน 4 คน
ที่สำมำรถช่วยงำนผู้ประสำนงำนห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปี
2. ด้ำนเนื้อหำ เนื้อหำงำนบริกำรพื้นฐำนที่นักศึกษำได้รับกำรกำรสอนงำน เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนทดแทนผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้ งำนที่กำหนดให้นักศึกษำทำ ได้แก่
2.1 กำรยืม-คืน กำรจอง กำรยืมต่อ กำรเก็บค่ำปรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.2 กำรจัดหนังสือขึ้นชั้น
2.3 กำรตอบคำถำมอย่ำงง่ำย เช่น บริกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ
2.4 กำรค้น OPAC
2.5 กำรหำหนังสือตำมคำร้องเพื่อบริกำรส่งเอกสำรระหว่ำงห้องสมุด
2.6 กำรเตรียมตัวเล่มหนังสือเพื่อออกให้บริกำร
2.7 งำนอื่น ๆ ได้แก่
- กำรทำข่ำวประชำสัมพันธ์ในระบบ Smart TV
- กำรบริกำรเติมเงิน
- พิมพ์เอกสำรในระบบ Smart Purse
- ช่องทำงกำรสมัครเป็นสมำชิก Face book สำนักหอสมุด เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำร
กำรประชำสัมพันธ์

3. ด้ำนกำรกำหนดตำรำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำช่วยงำน ผู้ประสำนงำนห้องสมุด
ได้กำหนดระบบตำรำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำช่วยงำน โดยคำนึงถึงปัจจัย 1) ผลกระทบต่อ
กำรเรียนของนักศึกษำที่จะมำปฏิบัติงำน ซึ่งตำรำงกำรปฏิบัติงำนต้องไม่กระทบต่อตำรำงเรียน
2) เนื่องจำกงำนห้องสมุดเป็นงำนบริกำร นักศึกษำจะต้องมำปฏิบัติงำนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
กำรบริกำร ดังนั้นตำรำงกำรปฏิบัติงำนจึงมีรำยละเอียด ดังนี้
3.1 ไม่จัดตำรำงปฏิบัติงำนในช่วงของกำรสอบให้กับนักศึกษำ โดยถือเอำปฏิทิน
กำรศึกษำประจำปี
3.2 จัดตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำไม่เกินวันละ 3.30 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษำ
มีเวลำว่ำงในกำรเรียนกำรสอนและกำรทำกิจกรรมอื่น ๆ
3.3 จัดตำรำงปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ 1 เดือน โดยนักศึกษำต้องแจ้งตำรำงเรียน ตำรำง
กิจกรรมให้กับผู้ประสำนงำนห้องสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดตำรำงกำรปฏิบัติงำน หลังจำกนั้น
ส่งให้นักศึกษำยืนยันควำมพร้อมที่จะสำมำรถมำปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำนก่อนที่จะนำมำใช้
3.4 ให้กลุ่มเลือกหัวหน้ำกลุ่ม ที่จะทำหน้ำที่ประสำนในกำรปฏิบัติงำน
3.5 ให้นักศึกษำสับเปลี่ยนเวลำในกำรปฏิบัติงำนกันเอง กรณีติดภำรกิจกำรเรียน
หรือป่วย หำกสับเปลี่ยนไม่ได้จึงแจ้งผู้ประสำนงำนห้องสมุด ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดงำน
และยังเป็นกำรฝึกควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนักศึกษำอีกด้วย
4. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของงำน
4.1 ผู้ประสำนงำนรวบรวมข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในกำรดำเนินงำน และนำมำ
ย้ำ ทบทวน สอนงำน ในกำรประชุมประจำเดือน เพื่อให้นักศึกษำช่วยงำนได้เรียนรู้ร่วมกัน
4.2 เสริมแรงจูงใจให้กับนักศึกษำช่วยงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรร่วมจัดทำ
คลิปกำรดำเนินงำนประกวดในงำน KKUL Share & Learn 2018 จนได้รับรำงวัลเชยประเภท
กำรบริหำรองค์กร และกำรมอบใบเกียรติบัตรในด้ำนจิตอำสำให้กับนักศึกษำ

4.3 กำรใช้ช่องทำงไลน์ สร้ำงกลุ่มกำรทำงำนระหว่ำงผู้ประสำนงำนห้องสมุดและ
นักศึกษำช่วยงำน
5. ด้ำนปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
5.1 นโยบำยของผู้บริหำรในด้ำนกำรจ้ำงนักศึกษำ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ชัดเจนทั้งใน
ส่วนสำนักหอสมุด และวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น
5.2 ควำมผูกพันของนักศึกษำต่อคณะ และส่งผลต่อควำมปรำรถนำที่จะมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำห้องสมุดคณะ ทำให้กิจกรรมมีควำมต่อเนื่อง
5.3 ควำมเข้มแข็งของสโมสรนักศึกษำ เมื่อสโมสรนักศึกษำเข้ำใจวัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุด ทำให้กำรสื่อสำรของห้องสมุดไปถึงกลุ่มนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมมีประสิทธิภำพ ทำให้
ห้องสมุดได้รับควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรกำรดำเนินงำน ผลกำรศึกษำพบว่ำนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอนงำนที่กำหนดรูปแบบ
แบบ Work-based Learning (WBL สำมำรถปฏิบัติงำนพื้นฐำนแทนผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้ และมี
ควำมรู้มำกขึ้นจนสำมำรถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรอื่น ๆ ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนผู้ประสำนงำน
ห้องสมุดได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Romanski, Mewis, and Overton (2011) ที่กล่ำวทฤษฏี
Work-based Learning นั้นมีหลำยประกำร ซึ่งห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้ใช้
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองกำรมีพี่เลี้ยง (Self and peer assessment) และกำรมอบหมำยงำน
(Assignments and project) และยังเป็นไปตำมแนวคิดของกำรเรียนรู้แบบ Work-based Learning
(WBL) ที่ได้มีกิจกรรมบรรยำย ปฏิบัติงำนหน้ำงำนจริง และประเมินทบทวนองค์ควำมรู้ ซึ่งทำให้มี
กำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนระหว่ำงผู้ประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน และระหว่ำง
นักศึกษำช่วยงำนกับนักศึกษำช่วยงำนเอง และที่สุดแล้วนักศึกษำช่วยงำนก็สำมำรถสอนงำนกันได้
และสอนผู้ใช้บริกำรได้ เช่น สอนกำรสืบค้นจำก OPACสอนกำรยืมต่อหนังสือ (Renew) นับเป็น
กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรสอนงำน เพรำะนักศึกษำช่วยงำนสำมำรถเรียนรู้นั้นจะประสบควำมสำเร็จ
ถึง 90% (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2558) ควำมร่วมมือของนักศึกษำช่วยงำนทำให้โครงกำรเกิด
ควำมสำเร็จ ซึ่งเกิดจำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่ได้เกี่ยวข้องกับนักศึกษำโดยตรง เช่น ฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำในกำรช่วยพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำที่ช่วยสื่อสำรและเชิญชวน
ให้นักศึกษำปีที่ 2-3 เข้ำร่วมกิจกรรม หรือกำรเปิดบริกำรห้องสมุด 24 ชั่วโมงของห้องสมุด
คณะแพทยศำสตร์ที่ได้รับควำมสำเร็จจำกกำรสนับสนุนของสโมสรนักศึกษำ (ห้องสมุด
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2557) ดังนั้นในกำรจ้ำงงำนนักศึกษำแบบระยะยำว
และต่อเนื่อง หรือกำรจ้ำงสำหรับงำนที่มีรำยละเอียดมำก มีควำมซับซ้อน ต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้
ห้องสมุดควรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรทำงำนของนักศึกษำ
เพื่อช่วยให้มีแรงผลัก มีกลไกในกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม สร้ำงแรงจูงใจ เพรำะหำกนักศึกษำ
มำช่วยงำนไม่ต่อเนื่อง อำจจะส่งผลต่อระบบงำนที่กำหนดไว้ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ

ผู้ประสำนงำนต้องเสียเวลำสอนงำนหลำยครั้ง ซึ่งจะแตกต่ำงไปจำกกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนสำหรับ
ที่ไม่มีควำมซับซ้อน ดังนั้นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษำจึงเปนเรื่องสคัญสำหรับกิจกรรม/ โครงกำรที่มีนักศึกษำเป็นเป้ำหมำย
มำตรฐำนและคุณภำพในกำรดำเนินงำน เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจำกนักศึกษำ
ช่วยงำนขำดประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ในภำพรวม กำรสอนงำนเป็นกำรสอนตำมหัวข้อ ดังนั้น
เพื่อให้มั่นใจว่ำนักศึกษำมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้ ผู้ประสำนงำนทำแบบตรวจสอบ
แบบ Check Sheet เพื่อให้มั่นใจว่ำได้สอนงำนนักศึกษำช่วยงำนครบทุกห้วข้อ และใช้ใน
กำรดำเนินงำนแบบมีขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ำนักศึกษำช่วยงำนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน และห้องสมุด
จึงต้องมีกำรประเมินกำรดำเนินงำน ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นใช้กำรประเมินจำกทักษะ
กำรทำงำนและกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนจริง และสรุปผลข้อผิดพลำด
ในกำรทำงำนที่พบบ่อย ซึ่งนำแนวคิดในกำรประเมิน WBL มำประยุกต์ใช้ (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์,
2558) จำกกำรประเมินจะทำให้ผู้ประสำนงำนสำมำรถเพิ่มเติมข้อมูล และสอนงำน ทบทวนวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้องให้กับนักศึกษำช่วยงำน
ในด้ำนควำมพร้อมในกำรทำงำน นักศึกษำวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นสำมำรถปฏิบัติงำน
พื้นฐำนด้ำนห้องสมุด ซึ่งในด้ำนควำมพร้อมจำกกำรทำงำนนี้วัดได้จำกควำมรับผิดชอบในกำรหน้ำที่
ที่ ได้รับมอบหมำย กำรเปลี่ยนตำรำงปฏิบัติงำนหำกไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ ควำมมีวินัยจำกเวลำ
กำรเข้ำ-ออกปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำตนเอง กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีในกำรทำงำน ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงตนเองกับผู้ประสำนงำนและกับผู้ใช้
กำรแกไขปัญหำเฉพำะหน้ำกำรสร้ำงสัมพันธภำพในทีมงำน มรรยำท พฤติกรรมและกำรแต่งกำย
และที่สำคัญได้งำนห้องสมุดได้มีโอกำสพัฒนำจิตบริกำร (Service mind) เรียนรู้พฤติกรรมกำรใช้
บริกำร ซึ่งจำเป็นต่อผู้ที่เรียนด้ำนบริหำรรัฐกิจ (ณรินทร์ เจริญทรัพยำนนท์, 2561) ซึ่งฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ได้ใช้ข้อมูลส่วนนี้จำกห้องสมุดในกำรจ้ำงนักศึกษำทำงำน
ต่อไป นอกจำกนั้นกำรที่นักศึกษำช่วยงำนได้เรียนรู้วิธีกำรที่ถูกต้องในกำรใช้ห้องสมุดนักศึกษำ
ช่วยงำนได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับประสบกำรณ์ร่วมกันและปฏิบัติงำนจริงเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ อำทิ กำรสืบค้น ประเภททัพยำกร ซึ่งเป็น
พื้นฐำนที่ดีใน กำรประยุกต์ใช้ศึกษำค้นคว้ำและใช้สนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับ หรือกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนห้องสมุด
1. ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นมีอัตรำกำลังเพิ่มในงำนบริกำรพื้นฐำน
จำกนักศึกษำช่วยงำน
2. สำนักหอสมุดสำมำรถลดอัตรำกำลังในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนห้องสมุดวิทยำลัย
กำรปกครองท้องถิ่นได้ร้อยละ 50 ในปีงบประมำณ 2561
3. ห้องสมุดต่ำง ๆ สำมำรถประยุกต์ใช้แนวทำงกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนเพื่อแก้ปัญหำ
อัตรำกำลังตรึงตัว โดยเริ่มที่งำนง่ำย ๆ ไม่ซับซ้อน

รายการอ้างอิง
ณรินทร์ เจริญทรัพยำนนท์. (2561). ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
การประเมินการจ้างนักศึกษาช่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความพร้อมในการทางาน.
สัมภำษณ์, 22 สิงหำคม 2561.
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. (2558). Work-based Learning ทฤษฎีบวกการปฏิบัติงานจริงสร้าง
ศักยภาพการทางานของนักศึกษาการจัดการ. เข้ำถึงได้จำก https://bit.ly/2NBssKr
ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น. (2557). Common Learning@Medical
Library สรุปผลการดาเนินงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557.
(เอกสำรอัดสำเนำ)
ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น. (2561). สรุปผลการดาเนินงาน
ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจาปีงบประมาณ 2561.
(เอกสำรอัดสำเนำ)
Romanski, T., Mewis, R., & Overton, T. (2011). An Introduction to Work-based learning.
UK: Higher Education Academy, Physical Sciences Centre.
Zhu, T., Li, Z., & Luo, F. (2010). A study on the influence of organizational climate on
knowledge-sharing behavior in IT enterprises. Journal of Computers, 5(4),
508-515.

ตัวบ่งชี้ PULINET สู่แนวปฏิบัติที่ดี
ของเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
PULINET Indicators to Best Practice
of Library Quality Assurance Network
ธนาภรณ์ ฉิมแพ, คณะทางานเครือข่าย ฯ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
e-mail: tanaporn.c@ku.th

บทคัดย่อ
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
(จำนวน 7 สถำบัน) ร่วมกันศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลัก
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เครือข่ำย ฯ ได้คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมรวมถึง
กำรพัฒนำตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกำรดำเนินงำนห้องสมุดภำยในเครือข่ำย ฯ ใน
มิตติ ำ่ ง ๆ ได้แก่ กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ กำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรให้บริกำรห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบริกำรวิชำกำรของห้องสมุด
เป็นต้น จำกนั้นจึงนำตัวบ่งชี้มำกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีภำยใน
เครือข่ำย ฯ แล้วประเมินผลกำรดำเนินงำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ทำให้ได้
แนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรหำข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งสำมำรถนำไปใช้กำหนดเป็นแผนงำนและหัวข้อ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 4 เรื่อง คือ สถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ที่มีบรรยำกำศเอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง กำรได้รับบริกำรที่น่ำ
ประทับใจ และกำรให้บริกำรห้องสมุดช่วงใกล้สอบและช่วงสอบ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ห้องสมุดสมำชิก
ในเครือข่ำย ฯ ได้แนวคิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนห้องสมุด และยกระดับกำรให้บริกำรที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ซึง่ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรดำเนินงำนห้องสมุด ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่พัฒนำเครื่องมือ
สำหรับประเมินผลเทียบเคียงระดับคุณภำพตำมกรอบแนวทำงเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพของห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง
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Abstract
Library cooperation network in the educational quality assurance
(comprised of 7 institutions) has been together studying on the indicators for the
quality of the higher education libraries in the Provincial University Library Network
B.E. 2551 as well as standards and indicators for library performance according to
higher education libraries principle B.E.2560.
The network has selected the appropriate indicators and also developed
additional indicators so as to cover all library operations in various dimensions such
as the acquisition of information resources, promotion of information literacy,
promotion of information resources usage, library services, human resources
development, and library services for academic purpose.
Those indicators would frame the knowledge sharing activities and form
good practices among the network. Then the library operations would be analyzed
and evaluated according to the agreeable indicators, resulting in the good practice
that came from the mutually conclusion. It also can be used in plan setting and help
indicating the knowledge sharing topics for good practice. There are 4 topics including
positive learning environment, integrated communications, impressive services,
24-hour library service during exam period.
As a result, the library members in the network have concept for library
operations and services improvement to enhance the service level to most
satisfaction, which is in accordance with the goal of working group of standard quality
assurance development for library operations, Provincial University Library Network
that targeted to develop tools from the quality assurance standards for quality
assessment which will lead to continuous library services development.
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บทนา
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เริ่มมีควำมร่วมมือกันและมีพิธีลงนำมควำมร่วมมือเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2555 โดยเริ่มแรกมีสมำชิก
ภำยในเครือข่ำย ฯ รวม 5 แห่ง ต่อจำกนั้นมีสมำชิกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีสมำชิกรวม 7 แห่ง
ประกอบด้วย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์ หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย และศูนย์บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ เครือข่ำย ฯ ได้ประชุมและร่วมกำหนดแนวทำงควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีเจตนำรมณ์ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
1. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของห้องสมุด
2. ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
4. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำซึ่งกันและกัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเครือข่ำย ฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยเจตนำรมณ์ รอบปีที่ 5 จึงมี
ข้อตกลงร่วมกันในกำรจัดทำ “รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ” (มติที่ประชุมผู้บริหำรและคณะทำงำน
เครือข่ำย ฯ วันที่ 20 กันยำยน 2559) ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) โดยคัดเลือก
ตัวบ่งชี้ที่เหมำะสม และพัฒนำตัวบ่งชี้ขึ้นใหม่ ทีส่ อดคล้องกับบริบทกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำย ฯ
จำนวนรวม 20 ตัวบ่งชี้ ซึง่ ศึกษำจำกตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลัก
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ครอบคลุมกำรดำเนินงำนห้องสมุดในมิติต่ำง ๆ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (กระบวนกำรวิเครำะหหนังสือ กระบวนกำรให
ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ) กำรบริกำรสำรสนเทศ (ปริมำณกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ปริมำณกำรใช
ฐำนขอมูลอิเล็กทรอนิกส) กำรพัฒนำศักยภำพของผูใชบริกำร (ผูใชบริกำรที่เขำรวมกิจกรรมส่งเสริม
กำรรูสำรสนเทศ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร) งบประมำณห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรประชำสัมพันธ และกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของคณะทำงำน
พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรดำเนินงำนห้องสมุดข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค กล่ำวไว้
ว่ำ “กระบวนกำรหรือกิจกรรมหลักในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตหรือบริกำรของห้องสมุดอำจ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมหลักหรือกระบวนกำรหลัก (Core activities or core
process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 2) กิจกรรมสนับสนุน
(Support activities or support process) ที่ช่วยให้กิจกรรมหลักดำเนินไปโดยสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ” (ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค, 2560, หน้ำ 1)
จำกนั้นกำหนดแบบฟอร์มรำยงำนผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กำหนด
แผนงำนประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทำควำมเข้ำใจร่วมกัน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อทวนสอบ
กำรดำเนินงำน กำหนดปฏิทินส่งข้อมูลรวบรวมและจัดทำเป็นรำยงำนผลวิเครำะห์ ประเมินผล

เชิงเทียบเคียง แล้วรำยงำนต่อผู้บริหำรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ อันนำสู่กำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดจี ำกกรณีศึกษำของห้องสมุดที่มีผลประเมินค่ำคะแนนสูง
ถือเสมือนเป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้ที่นำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้บริหำรห้องสมุดที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนและตัดสินใจในกำรกำหนดแผนงำน กำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรให้บริกำร เป็นผลให้กระบวนกำรภำยในห้องสมุดได้รับ
กำรทบทวนแก้ไขและพัฒนำคุณภำพ สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมต่อยอดสร้ำงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น สำหรับกระบวนกำรให้บริกำร มีกำรพัฒนำที่ตรงและสอดคล้องควำมต้องกำร
เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำนห้องสมุดด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่มีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำและคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมกับบริบทกำรทำงำนของเครือข่ำย
ควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนของห้องสมุดในเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นำแนวคิดวงจรคุณภำพ Deming cycle หรือ PDCA cycle มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรทำงำน สรุปได้
ดังนี้
Plan กำหนดรำยละเอียดกำรทำงำนร่วมกันในรอบปีที่ 5 ประกอบด้วย
1. แผนงำนและผู้รับผิดชอบ (ประเด็นหัวข้อ/ ข้อกำหนด/ วิธีกำรขั้นตอน)
2. ปฏิทินกำรทำงำน (กำรประชุม/ กำรรำยงำนผล/ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ)
Do ดำเนินงำนตำมรำยละเอียดกำรทำงำนที่ตกลงร่วมกัน
กำรดำเนินงำนในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน
ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรดังนี้
1. จัดประชุมหำรือ และพิจำรณำคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมกับบริบทกำรทำงำนร่วมกัน
ของเครือข่ำย
2. ออกแบบฟอร์มมำตรฐำนเพื่อใช้เป็นกรอบกำรรำยงำนรูปแบบเดียวกัน ประชุมชี้แจง
และทำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรจัดทำรำยงำนผลตำมที่กำหนด
3. กรอกข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของแต่ละห้องสมุด โดยประสำนข้อมูลกับบุคลำกร
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง
4. วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนแต่ละตัวบ่งชี้
5. รำยงำนผลวิเครำะห์ข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มรำยงำนฉบับเต็มตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
6. รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรำยงำนเชิงเทียบเคียง และใช้เป็นกรณีศึกษำร่วมกัน

Check สอบทำนถูกต้องของข้อมูล และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกันตำมปฏิทินที่กำหนด
Act ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ให้คำแนะนำ เสนอแนะ หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรทำงำน
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย กรณีพบปัญหำในกำรทำงำนและ
มีอุปสรรคที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนและเจตนำรมณ์
สำหรับขั้นตอนและวิธีกำรของกำรจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้
ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและคัดเลือกตัวบ่งชี้
1.1 คณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน ร่วมกันศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560
1.2 คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่จะประเมินผลร่วมกัน และพัฒนำตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้
กำรวิเครำะห์ผลครอบคลุมกำรจัดกำรห้องสมุด และเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกำรทวนสอบให้เป็นไปมำตรฐำน
กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหำรห้องสมุดพิจำรณำ
เห็นชอบตัวบ่งชี้ที่จะวิเครำะห์ประเมินผลร่วมกัน จำนวน 20 ตัวบ่งชี้ อำทิ ตัวบ่งชี้กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (PULINET 2551) ตัวบ่งชี้ที่ P1: ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หนังสือและ
ลงรำยกำรบรรณำนุกรม ตัวบ่งชี้ที่ C1: ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (PULINET, 2560) ตัวบ่งชี้
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร (พัฒนำขึ้นใหม่) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบฟอร์มการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน
ที่ประชุมผู้บริหำรและคณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 7 สถำบัน เห็นชอบมอบหมำย นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้ประสำนงำนกลำง ทำหน้ำที่ออกแบบ
ฟอร์มกำรรำยงำนผลวิเครำะห์ที่ใช้ร่วมกัน จำกนั้นเวียนแจ้งให้ห้องสมุดเครือข่ำย ฯ นำไปใช้งำน
และนำไปเผยแพร่ในไดร์ฟที่ใช้ทำงำนร่วมกันที่ https://sites.google.com/site/5moulibqa/
ประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์ม (ฉบับเต็มรูปเล่ม) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลง
ร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.2 แบบฟอร์มสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลกรณีศึกษำแต่ละห้องสมุด เสนอผู้บริหำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลตามตัวบ่งชี้และรูปแบบที่ตกลงร่วมกัน
3.1 ห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ ดำเนินกำรประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตำมตัวบ่งชี้
ที่ตกลงร่วมกัน พร้อมจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งรวบรวมจัดเก็บไว้
ในไดร์ฟ ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้ำงอิงข้อมูลภำยในเครือข่ำย ฯ

3.2 ประชุมคณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน เพื่อรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมปฏิทินที่กำหนดไว้ร่วมกัน กรณีพบปัญหำ
ตกลงและทำควำมเข้ำใจร่วมกัน เป็นข้อสรุปมติจำกที่ประชุม
3.3 รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนสรุปผลเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผน
ในทีป่ ระชุมผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย ฯ โดยผู้ประสำนงำนกลำง ตำมปฏิทินที่กำหนดไว้ กรณี
พบปัญหำ ผู้บริหำรให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน สนับสนุนแนวทำงและเครื่องมือ ถือเป็น
ข้อสรุปมติจำกที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 4 รายงานสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
4.1 คณะทำงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7 สถำบัน รำยงำนข้อมูลสรุปผลกำรวิเครำะห์ ฯ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดที่ใช้เทียบเคียงภำยใน
เครือข่ำย ฯ ส่งรวบรวมในไดร์ฟเครือข่ำยฯ
4.2 ผู้ประสำนงำนกลำง รวบรวมข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
(เชิงเทียบเคียงข้อมูลที่วิเครำะห์ร่วมกัน)
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
5.1 ผู้บริหำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ และข้อมูลเชิงเทียบเคียง กำหนด
หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี จำกผลกำรดำเนินงำนที่ห้องสมุดนั้น ๆ ประเมินผลตำมเกณฑ์
ได้ค่ำคะแนนระดับสูง ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกควำมเชี่ยวชำญและควำมโดดเด่นของห้องสมุด
แต่ละสถำบัน เป็นข้อสรุปจำกที่ประชุม
5.2 เมื่อผู้บริหำรพิจำรณำแล้วพบว่ำห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ มีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องเดียวกัน จะกำหนดเป็นแผนงำนที่จะดำเนินกำรในรอบปีต่อไป เช่น ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย จึงกำหนดกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกัน โดยทุกครั้ง
ที่มีกำรประชุมผู้บริหำร ภำคบ่ำยเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน โดยควำมเชี่ยวชำญของห้องสมุดที่เป็นเจ้ำภำพ กำรให้คำนิยำมของจำนวนบริกำรเชิงรุก
และจำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ตรงกัน มอบหมำยให้คณะทำงำน ฯ ประชุมหำข้อสรุปร่วมกัน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงได้
จึงรวบรวมและจัดเก็บรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ และผลงำนเอกสำรอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินงำนภำยใต้
เครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯ ไว้ที่ https://sites.google.com/site/5moulibqa/ (เครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 2561)

ภำพที่ 1 หน้ำปก (ฉบับเต็มรูปเล่ม) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ฯ ของแต่ละห้องสมุด

ภำพที่ 2 แบบฟอร์มสรุปผลเทียบเคียงข้อมูลกรณีศึกษำแต่ละห้องสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สืบเนื่องจำกเจตนำรมณ์ของเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทีม่ ุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งกำรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นไปตำมบริบทของหน่วยงำน และเป็นไปตำม
ข้อตกลงภำยในเครือข่ำย โดยในรอบปีที่ 4 ได้ร่วมกันศึกษำตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ทีข่ ่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 และคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมำะสมที่ทุกห้องสมุด
สำมำรถนำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนมำเทียบเคียง นำสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ของห้องสมุดสมำชิกเครือข่ำย ฯ ที่มีผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้อยู่ในระดับค่ำคะแนนที่สูงที่สุด
ที่เครือข่ำย ฯ ยกย่องว่ำเป็นกำรดำเนินงำนที่บรรลุผลสำเร็จอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับและ
แบบอย่ำงที่ดี
ผลกำรศึกษำและจัดทำรำยงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำที่ข่ำยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 ตำมตัวบ่งชี้ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร พบว่ำ
ห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนโดดเด่น มีค่ำคะแนนผลประเมินที่นำมำศึกษำเทียบเคียงสูงที่สุด
ประเด็นควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร หัวข้อ
กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง คือ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม จึงได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึงหลำยช่องทำง” โดยได้ถ่ำยทอดแนวปฏิบัติและช่องทำง
กำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับกำรให้บริกำรห้องสมุดยุคดิจิทัลในปัจจุบัน สำหรับหัวข้อกำรให้บริกำร

เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และพร้อมบริกำรตลอดเวลำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำเกษตรศำสตร์
ได้นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำน “กำรให้บริกำรห้องสมุดช่วงใกล้สอบและช่วงสอบ 24 ชั่วโมง”
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับห้องสมุดเครือข่ำย ได้แนวคิดเพื่อกำรให้บริกำรที่สอดรับกำรนโยบำยที่ให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้พื้นที่ห้องสมุดของนิสิต รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคของกำรบริกำรเปิด 24 ชั่วโมง
มิติต่ำง ๆ ที่ได้จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ หัวข้อกำรได้รับบริกำร
ที่น่ำประทับใจ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้นำในเรื่องของกำรพัฒนำ
บุคลำกรของห้องสมุด ภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร We care เรำใส่ใจกำรบริกำร และผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก หัวข้อสถำนที่มีบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
สำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติกำรกำหนด
เป็นแผนยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมำณไว้ในทุกปี
ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบอย่ำงซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในรอบปีที่ 5 จำนวน 4 ครั้ง
(รำยละเอียดสรุปผลกำรดำเนินงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รอบปีที่ 5 https://sites.google.com/site/5moulibqa)
สำหรับในรอบปีที่ 5 ของควำมร่วมมือได้ร่วมกันคัดเลือกตัวบ่งชี้และจัดทำเป็นรำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน โดยศึกษำจำกตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 2551 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผล
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรหลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 และตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม
ที่พัฒนำขึ้นตำมนโยบำยของผู้บริหำรห้องสมุดเครือข่ำย ที่ต้องกำรรับทรำบผลกำรดำเนินงำนที่
ครอบคลุมนอกเหนือจำกเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีเผยแพร่ โดยตัวบ่งชี้ที่คัดเลือกครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรห้องสมุด คือ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำร
สำรสนเทศ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ใช้บริกำรในกำรส่งเสริมกำรรูสำรสนเทศ ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร งบประมำณกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประชำสัมพันธ์ และ
กำรบริกำรวิชำกำร เป็นผลให้ได้รับรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกรณีศึกษำของแต่ละห้องสมุด จำนวน
5 ฉบับ จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ฯ ดังกล่ำว ที่ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำย ฯ เมื่อวันที่
28กันยำยน 2561 มีมติเห็นชอบแนวทำงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเหมือนที่ผ่ำนมำ
โดยห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ค่ำคะแนนสูง จะเป็นห้องสมุดที่นำเสนอ
แนวทำงกำรดำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำง และมอบให้คณะทำงำนเครือข่ำย ฯ กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่มีประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำงำนต่อไป โดยให้ศึกษำตำมบริบทที่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน และควำมโดดเด่นเชี่ยวชำญของห้องสมุดสมำชิกในเครือข่ำย ฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งผลและ
ต่อยอดให้นำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ ฯ ไปพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนที่ยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
เพื่อสร้ำงประโยชน์และรำยงำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กำรทำงำนร่วมกันภำยในเครือข่ำย ฯ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลง
ร่วมกัน ฯ เป็นไปอย่ำงคล่องตัว และรำบรื่นตำมแผนงำนที่กำหนด ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ที่
เป็นข้อเสนอแนะกำรทำงำนมีดังนี้
1. สืบเนื่องจำกบริบทของกำรดำเนินงำนของแต่ละห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำที่เป็น
สมำชิกเครือข่ำย ฯ ที่แตกต่ำงกันของห้องสมุดภำครัฐและเอกชน จำเป็นต้องหำมติสรุปผลและต้องมี
ข้อตกลงร่วมกันถึงแนวปฏิบัติที่จะใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำน เพื่อประโยชน์ต่อกำรใช้ข้อมูล
เทียบเคียงจำกกรณีศึกษำของแต่ละสถำบัน เช่น กำรยอมรับข้อจำกัดของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณ ข้อจำกัดของกำรทำงำนสำหรับห้องสมุดที่เข้ำร่วมในรอบปีที่ 1 และรอบปี
กำรรำยงำนผลตำมที่แต่ละห้องสมุดใช้เป็นกรอบกำรทำงำน ซึ่งเป็นไปตำมบริบทของแต่ละห้องสมุด
ได้แก่ กำรดำเนินงำนตำมปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ หรือปีปฏิทิน คือปี พ.ศ. เป็นต้น
2. กำรตีควำมตำมเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่อำจจะเข้ำใจคลำดเคลื่อนไม่ตรงกัน ก่อให้เกิด
ควำมสับสน จึงต้องมีกำรจัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้
และรูปแบบ/ แบบฟอร์มกลำงที่กำหนดใช้ร่วมกัน ตัวอย่ำงเช่น
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หนังสือและลงรำยกำรบรรณำนุกรม ซึ่งขั้นตอน
กำรดำเนินงำนในแต่ละห้องสมุดแตกต่ำงกัน จึงต้องตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนหลักที่จะใช้ในกำรรำยงำน
คือ ให้สุ่มรำยกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศอย่ำงละ 10 เล่ม
(รายการ) ในรอบปีที่ห้องสมุดนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
จำนวนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) จำนวนบริกำร
เชิงรุก (Proactive service) และจำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ที่แต่ละห้องสมุด
ตีควำมไม่เหมือนกัน ซึ่งประเด็นนี้จะต้องทำควำมเข้ำใจร่วมกันและกำหนดเป็นบริกำรหลัก
ซึ่งเป็นบริกำรพื้นฐำนของห้องสมุด และบริกำรเพิ่มเติม ทีเ่ กิดกำรยอมรับในแนวทำงเดียวกันของ
ห้องสมุดภำยในเครือข่ำย ฯ
3. กำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนที่อำจจะเกิดกรณี ไม่มีข้อมูลเนื่องจำกไม่เคยเก็บ
หรือข้อมูลที่มีไม่พร้อมใช้ เป็นข้อมูลดิบจำกเจ้ำของงำนที่ไม่ได้มีกำรสังเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนไว้
ส่งผลให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกันในกำรทำข้อมูลเพื่อรำยงำนผล
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรเก็บสถิติกำรยืม บำงห้องสมุดเก็บสถิติกำรยืมออกจำกห้องสมุด และกำรใช้บริกำร
ภำยในห้องสมุด (In house Use) แต่บำงห้องสมุดไม่ได้เก็บสถิติกำรใช้ประเด็นหลัง ซึ่งได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดกำรทำงำนเพื่อกำรพัฒนำงำนร่วมกัน
ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อมูลเฉพำะฐำนขอมูลที่จัดซื้อ พบว่ำ
ห้องสมุดเพียงบำงแห่งที่มีข้อมูลประกอบกำรรำยงำนทั้ง Search, Download แต่บำงห้องสมุดเก็บ
ข้อมูลได้เพียง Download เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดกำรแนะนำวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน
มำกขึ้นจำกผู้ให้บริกำรฐำนข้อมูลดังกล่ำว
กำรกำหนดข้อคำถำมที่ใช้ร่วมกันในกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องสมุด
โดยทุกห้องสมุดจะต้องนำข้อคำถำมเดียวกันไปใช้ เพื่อกำรนำมำซึ่งผลกำรดำเนินงำนและข้อมูล

ที่นำมำเทียบเคียงในมิติเดียวกัน คือ ควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ศึกษำทรัพยำกร
สำรสนเทศสอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอน ได้แก่ คำถำม
กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำยช่องทำง กำรให้บริกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และพร้อมบริกำร
ตลอดเวลำ กำรส่งข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนได้โดยสะดวกและได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ข้อคำถำม ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร
และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
กำรให้บริกำร ข้อคำถำม สื่อ/ คู่มือแนะนำกำรใช้บริกำรเข้ำใจง่ำยและมีควำมชัดเจน และเว็บไซต์
ห้องสมุดมีข้อมูลที่เพียงพอและเข้ำถึงง่ำย เป็นต้น
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ที่ตกลงร่วมกัน ภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ห้องสมุดด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรณีศึกษำของแต่ละสถำบัน ที่นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียง แล้วนำสู่กำรกำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจำก
ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน ได้สร้ำงประโยชน์ในกำรดำเนินงำนดังนี้
การใช้ประโยชน์ของแต่ละห้องสมุด
1. ผู้บริหำรแต่ละห้องสมุดได้รับทรำบข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่มี
กำรวิเครำะห์ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่เป็นที่ยอมรับในวงกำรห้องสมุด ถือเสมือนกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุดเป็นไปตำมมำตรฐำน (รำยงำนฉบับรอบปีนี้เทียบเคียงตำมมำตรฐำน PULINET 2551 และ
2560)
2. ผู้บริหำรแต่ละห้องสมุดนำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่ได้รับทรำบ
มำกำหนดแนวทำงพัฒนำสร้ำงเสริมและรักษำจุดเด่น ลดและขจัดจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
การใช้ประโยชน์ของห้องสมุดภายในเครือข่ายความร่วมมือ
1. ข้อมูลเชิงเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำนในบริบทเดียวกัน ที่นำไปสู่แนวคิดในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำนภำยในห้องสมุดและกำรให้บริกำร ที่ห้องสมุดที่มีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำน หรือผลกำรดำเนินงำนอยู่ในค่ำคะแนนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3
2. กำรได้รับแนวคิดจำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกผลกำรดำเนินงำนซึ่งเป็นจุดเด่น
แนวปฏิบัติที่ดีของห้องสมุดภำยในเครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯ ที่มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน
และมีค่ำคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับสูง
3. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่เกิดจำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ได้แก่ กำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดควำมผิดพลำดต่ำง ๆ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรทำงำน
และกำรให้บริกำร เช่น กิจกรรมที่นำสู่กำรเข้ำใช้บริกำรโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมของนิสิต บุคลำกร
ภำยในเครือข่ำยฯ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพของสานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย
รวดเร็ว และลดจานวนปริมาณของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โดยผู้ควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสาร ภาพ และภาพเคลื่อนไหวได้โดยควบคุมระบบผ่านทางโครงข่าย IT ที่เข้ามาช่วยให้
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในระยะยาว ทั้งนี้ยังสามารถบริหารจัดการระบบ การออกแบบกราฟิก
เพิ่มลูกเล่นให้มีความน่าสนใจและดึงดูดแก่ผู้พบเห็น

คาสาคัญ:
การพัฒนา, สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ

Abstract
This article is intended to develop media for digital signage of the Office of
Academic Resources, Chulalongkorn University and to develop the media model to
stay up-to-date, to be prompt for utilization, and to help reducing of printed media
usage. Operators can control and publish the information and media such as stills
and motions by controlling the digital signage system via IT network which thrives in
cutting costs and reducing time consuming in the long run; likewise, it also
contributes to more ease of administration of the system as well as the graphics
having more added touch of attractions that certainly draw more eyes from people.
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บทนา
การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการสื่อสารในปัจจุบัน
อย่างมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมย่อมเป็นที่ประจักษ์ พัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ การใช้
สื่อใหม่ หรือ “New Media” เข้ามามีบทบาทการผสมผสานในยุคโลกาภิวัตน์ มีการดาเนินการ
ด้านดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและวัดผลได้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น หรืออย่างที่ภาคธุรกิจใช้คาดว่า
การตลาดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความจาเป็นที่ต้องคอยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ใน
ทุกยุคทุกสมัย (พรพิทักษ์ แม้นศิริ, 2560)
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
สื่อความหมายสร้างความรู้และความเข้าใจ แม้ว่าการสื่อสารจะเกิดขึ้นพร้อมกับการมีชีวิต
สื่อความหมายด้วยเสียงร้อง สีหน้า ท่าทาง ภาษา คาพูด หรือสื่อความหมายตามสัญชาตญาณ
แต่การสื่อสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เพราะการสื่อสารไม่เพียงเเต่
เป็นความจาเป็นในการดารงชีพของมนุษย์เท่านั้น หากเเต่หมายถึงการสร้างเครือข่ายสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง การสื่อสารขับเคลื่อนได้โดยอาศัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน (พิชญาพร ประครองใจ, 2558)
สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่จะนาข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็น
เครื่องมือ ที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่จะนาไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร ส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์นั้น นักประชาสัมพันธ์สามารถนากิจกรรมเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนงได้เพื่อให้เกิด Talk of the town สิ่งสาคัญคือนักประชาสัมพันธ์จะต้องสร้าง
กระแสให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อส่งผลให้ได้รับการเผยแพร่ (จินตวีร์ เกษมศุข, 2560)
ในปัจจุบันงานแสดงสินค้า หรือ งานอีเวนท์ต่าง ๆ ทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็น
ได้มากขึ้น ก็คือ การลดจานวนลงของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น ธงราว ป้ายผ้า ป้ายไวนิล
โปสเตอร์สแตนด์ เนื่องจากผู้บริโภคเองส่วนใหญ่ ชอบฟังชอบดูมากกว่า ชอบอ่านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนช่วยเพิ่มลูกเล่นและความสะดวกสบายในการจัดการกับเนื้อหานั้น ๆ ให้เกิด
ความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น และเป็นเทรนด์ใหม่ของสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อแทน
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบเดิม ๆ ซึ่งถูกแทนที่ด้วยระบบป้ายดิจิทัล หรือจอประเภท LCD เราเรียก
ระบบสื่อสารแบบนี้ว่าระบบ Digital Signage หรือสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพนั่นเอง (เครือข่าย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, 2560)
การจัดทายุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560-2563 เพื่อผลักดันให้
มหาวิทยาลัย ไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ การบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศมีความท้าทาย
อย่างสูง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่กระชับ ชัดเจน สื่อสาร
ให้ประชาคมและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้ร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างบัณฑิตที่มีความ สามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นา
สามารถบุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

สามารถสร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติตลอดจนสามารถนาความรู้ไปขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน (สานักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ, 2560)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ สานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการสื่อสารภายในหน่วยงาน จึงต้องการศึกษาแนวทางและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านจอภาพ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้เพื่อนาแนวทางที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านจอภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
โสตเทคโนโลยีหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 6 คน
ในเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
1. คุณวิชสรา อินทรัตน์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศประเทศ
ไทยและประชาคมอาเซียน
2. คุณกชกร สัจจาภาพพิชิต ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
3. คุณระเบียบ แสงจันทร์ ตาแหน่ง บรรณารักษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
4. คุณปิยธิดา ห่อประทุม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องสมุด
5. คุณศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายบริการข้อมูล
สารสนเทศ
6. คุณยุภาวดี ดีกลาง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนการศึกษาแนวทางและการพัฒนาประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ กาหนดรูปแบบการนาเสนอของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่โสตศึกษาเทคโนโลยีหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 6 คน
1. แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ เพื่อการสื่อสารภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ด้านรูปแบบ

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ส่วนใหญ่ ต้องการให้พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและควรคานึงถึงอัตลักษณ์ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้
คุณวิชสรา อินทรัตน์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน ได้ให้ความเห็นว่า“หน้าจอของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ ควรมีขนาดใหญ่กว่านี้
การออกแบบอยากให้เห็นและสะดุดตา ทั้งด้านสี และ เนื้อหา รูปภาพ ให้ดูน่าสนใจ”
คุณระเบียบ แสงจันทร์ ตาแหน่ง บรรณารักษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ได้ให้
ความเห็นว่า “การออกแบบต้องตรงกับเนื้อหาของงานที่ได้รับหรือตามที่ประชุม เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับงาน มีกราฟิก ลูกเล่นต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างจากโปสเตอร์ที่เป็นกระดาษ”
- ด้านเนื้อหา
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ส่วนใหญ่ ต้องการให้มีเนื้อหาที่
หลากหลาย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข่าวสารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สาระความรู้ทั่วไปที่เป็น
ประโยชน์ การใช้คาภาษาต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อความต้องไม่มากเกินไป และไม่เล็กเกินไป
การเลือกเนื้อหาและกราฟิกให้เหมาะสม เช่น การเลือกสี กราฟิก ทั้งนี้ คุณศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นว่า “เนื้อหาที่จะ
ประชาสัมพันธ์ควรเน้นข่าวสารกิจกรรมในหน่วยงานเป็นสาคัญ และสอดแทรกสาระความรู้ทั่วไปให้
เนื้อหามีความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น”
คุณยุภาวดี ดีกลาง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ
ได้ให้ความเห็นว่า “เนื้อหาต้องมีความหลากหลาย และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน”
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพเป็นสื่อที่เผยแพร่ รูปภาพ
โปสเตอร์ คลิปวีดิโอ ส่งข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม
ทันสมัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีเนื้อหาที่หลากหลาย มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เหมาะสาหรับทุกเภททุกวัย มีการใช้สี กราฟิกที่เหมาะสม ข้อความมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมเนื้อหาของสื่อ เช่น ภาพเคลื่อนไหว โปสเตอร์ ข้อความ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านจอภาพให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงาน การกาหนดสี ข้อความ รูปภาพ กราฟิก ให้สื่อถึง
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน และการออกแบบกราฟิกของรูปแบบประชาสัมพันธ์ ข้อความ ตัววิ่ง ให้มี
ความเหมาะสม
เทคนิคการออกแบบเพื่อใช้ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในการออกแบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประการแรกผู้ออกแบบจะต้องทราบ
วัตถุประสงค์ของงานว่าเพื่อใช้งานใด (ศักดา ประจุศิลป, 2543)
1. ความสะดวก ต่อการนาไปใช้สอย มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสม
- สะดวก ง่ายต่อการอ่าน ตัวอักษรจะต้องเป็นตัวที่อ่านง่าย สีและขนาดความสูง
ช่องไฟของตัวอักษร จะต้องเหมาะสมกับระยะของการอ่าน
- สะดวกต่อการเข้าใจ ควรใช้ข้อความสั้น ๆ อ่านและเข้าใจได้ทันที หากมี
ภาพประกอบก็ควรเป็นภาพที่มีลักษณะเด่นชัดในการสื่อความหมาย เข้าใจได้

2. ความเป็นเอกภาพ ในการออกแบบงาน ควรมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวคือจุดเด่นเพียง
จุดเดียว ซึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมจุดเด่นดังกล่าว ได้แก่
- เส้น ควรเป็นเส้นตรงเส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก ซึ่งจะช่วยให้วัสดุมีลักษณะ
กลมกลืนกัน
- สี ควรใช้ในลักษณะที่กลมกลืนกัน เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น
สีเหลือง สีแดง
- รูปร่าง เนื้อที่ของวัสดุ ควรมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นรูปวงกลม หรือสี่เหลี่ยม
ด้วยกัน
- พื้นที่ในการออกแบบงาน ควรนึกถึงช่องว่างหรือพื้นที่ว่างเพื่อช่วยพักสายตา
ซึ่งจะต้องเป็นระเบียบเดียวกัน
- ผิวพื้นวัสดุ เนื้อกระดาษที่นามาใช้ในการออกแบบภาพประกอบ หรือประดิษฐ์
ตัวอักษร ลักษณะของผิวพื้นวัสดุจะต้องกลมกลืนกัน
3. การเน้น ในเนื้อที่ของวัสดุจะต้องเน้นจุดใดจุดหนึ่งให้เด่นชัดขึ้น และส่วนอื่น ๆ
จะเป็นส่วนช่วยเสริม วิธีการเน้นทาได้โดย
- มีแนวความคิดเดียว ในวัสดุแต่ละแผ่น ซึ่งอาจแสดงออกได้โดยเป็นข้อความ
ภาพประกอบ
- มีจุดสนใจ เพียงจุดเดียวจุดสนใจดังกล่าวอาจจะเป็นภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
สั้น ๆ กระทัดรัด
- ขนาด ควรมีขนาดใหญ่กว่าส่วนประกอบอื่น ๆ
- มิติ การใช้มิติเพื่อให้ทราบว่าจุดเน้นอยู่บริเวณใด ก็จะทาให้จุดเน้นนั้นมีความเด่นกว่า
สิ่งอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ เช่น การเขียนภาพวิวทิวทัศน์ที่มีถนน ลาธาร จะเป็นส่วนประกอบให้
กระท่อมที่เราต้องการเด่นกว่าสิ่งอื่น ๆ
- สีแสงและเงา จะช่วยให้ทราบว่าอะไรเป็นจุดเน้น โดยเลือกใช้สีเข้มมากเน้นแสงสว่าง
และเงาให้มากกว่าบริเวณอื่น
- ความสมดุลของภาพ น้าหนักของภาพด้านซ้ายและด้านขวามือมีความสมดุลกัน คือ
มีความเท่ากัน อาจเป็นไปได้ทั้งลักษณะของภาพและลักษณะของสี
หลักการออกแบบส่วนประกอบของมัลติมีเดีย
การนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพและกราฟิก วีดิทัศน์
ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาใช้ในการนาเสนอบนหน้าจอของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
มีแนวทางการออกแบบดังนี้ (ณัฐกร สงคราม, 2557)
1. การใช้ข้อความ ข้อความนับเป็นองค์ประกอบหลักพื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการออกแบบ
มัลติมีเดีย ซึ่งผู้ออกแบบต้องคานึงถึงองค์ประกอบย่อย ๆ หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร ความหนาแน่นของตัวอักษร สีของข้อความ รวมทั้งการจัดข้อความร่วมกับภาพใน
หน้าจอ

2. การใช้ภาพนิ่งและกราฟิก เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกตัวหนึ่งของมัลติมีเดียเพราะ
ช่วยสื่อความหมายให้ผู้ใช้เข้าใจได้เป็นอย่างดี การใช้ภาพนิ่งและกราฟิกนั้น นอกจากจะใช้เพื่อสื่อ
ความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามและสีสันให้มัลติมีเดียดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
3. การใช้ภาพเคลื่อนไหว เป็นการนาภาพนิ่งหรือกราฟิกมาแสดงต่อเนื่องกันให้เกิด
ลักษณะการเคลื่อนไหว ซึ่งมีทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ส่วนใหญ่การนาภาพเคลื่อนไหวมาใช้
เพิ่มความน่าสนใจ
4. การใช้วีดิทัศน์ ใช้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาพเคลื่อนไหว แม้เนื้อหาบางอย่าง
ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นกราฟิกจะเหมาะสมกว่า แต่การนาเสนอด้วยวีดิทัศน์ ก็ได้เปรียบในแง่ของ
การถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน
5. การใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ช่วยใน
การนาเสนอให้น่าสนใจ เสียงดนตรีช่วยเพิ่มความเร้าและบรรยากาศในการนาเสนอเนื้อหา เสียง
ประกอบฉากช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ
ขั้นตอนที่ 4 การถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม Mc Tek เป็นโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณที่ส่ง
มาจากอีกเครื่องเข้ามาเครื่องเพื่อถ่ายทอดไปตามจุดต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ และการใช้โปรแกรม
Spinetix Elementi เป็นซอฟท์แวร์ออกแบบและบริหารจัดการ เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
- เปิดโปแกรม Spinetix Elementi เข้าไปที่ Projects > คลิกขวา New Project
ใส่ชื่อ Project, Model HMP 130, Format 16:9 แล้วกด OK เพื่อสร้างโปรเจคงาน และเป็นที่รวม
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น วีดิโอ, โปสเตอร์, ข้อความ, ตัววิ่ง โดยจัดเป็นหมวดหมู่อยู่ในโปรเจค

ภาพที่ 1 การสร้างโปรเจคงาน

- จัดเรียง Playlist Poster คลิกขวาที่ Project > New Playlist > เลือก OK >
ดับเบิล้ คลิกที่ Playlist อีกครั้ง นาโปสเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ลากใส่ Playlist และกาหนดค่าใน
การเปลี่ยนภาพ เพื่อให้โปสเตอร์เรียงตามลาดับที่จัดเตรียมไว้ ตั้งเวลาในการเปลี่ยนภาพ และเพิ่ม
ลูกเล่นให้กับชิ้นงาน

ภาพที่ 2 การจัดเรียงรายการ (Playlist) และการใส่เอฟเฟกต์ในการเคลื่อนไหวของภาพ
- การรวมเนื้อหา ไปที่ Indexmain > เลือกไฟล์รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้
จัดเตรียมไว้ จัดวางภาพวีดิโอ โปสเตอร์ ตัววิ่ง ในตาแหน่งที่เหมาะสม

ภาพที่ 3 การรวมเนื้อหาหลากหลายสื่อเข้าด้วยกัน

- การจัดเรียง Schedule ไปที่ Index > ดับเบิล้ คลิกที่ Schedule > ตั้งเปิด-ปิดเวลา
ผ่านโปรแกรมและกาหนดวันเวลา และลาดับความสาคัญในการออกอากาศ

ภาพที่ 4 การจัดเรียงเวลาในการออกอากาศ
ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
LOGO

VIDEO
POSTER

SCROLL TEXT

ภาพที่ 5 สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ

ผลการประเมินรูปแบบของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินรูปแบบของการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ โดยสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อในการประเมิน
1.
1.
2.
3.
4.
2.
1.
2.
3.
4.

x̅

ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
สื่อวิดีโอ
4.44
สื่อโปสเตอร์
4.19
สื่อแบรนเนอร์
3.81
สื่อตัวอักษรวิ่ง
3.38
เฉลี่ย
3.96
รูปแบบการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
การนาเสนอของสื่อเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
4.44
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจ
4.34
สีมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4.22
กราฟิกมีความสวยงาม
4.31
เฉลี่ย
4.33

SD

ระดับคุณภาพ

0.62
0.74
0.82
0.91
0.12

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.56
0.70
0.71
0.78
0.09

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินรูปแบบของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ
ที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 33 คน ซึ่งแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ มีค่าเฉลี่ยทุกส่วนอยู่ที่ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.12 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมาก และรูปแบบการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ มีค่าเฉลี่ยทุกส่วนอยู่ที่ 4.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.09 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก
การนาไปใช้ประโยชน์
การจัดทาโครงการนี้เพื่อต้องการพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน กระบวนการออกแบบจึงเป็นสิ่งสาคัญ สี ตัวอักษร การใช้รูปภาพ
ต้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าว สาร สาระความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ในสานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่ผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ
- ควรซ้อนตัวหนังสือบนจอทีวี เนื่องจากบางจุดที่ติดตั้งไม่สามารถเปิดเสียงได้
- การออกแบบ กราฟิก ลูกเล่นต่าง ๆ เป็นสิ่งสาคัญ และควรเน้นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
ปัญหำขยะในสำนักวิทยบริกำร มำจำกทั้งนักศึกษำ และบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำร
ซึง่ ขยะที่พบมี 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรำย สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหำ
มำกที่สุดคือ กำรขำดควำมร่วมมือและจิตสำนึกของนักศึกษำและบุคลำกร ดังนั้น สำนักวิทยบริกำร
จึงต้องหำวิธีในกำรแก้ไขจัดกำรปัญหำดังกล่ำว ขยะประเภททีม่ ีมำกที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ซึ่งสำนัก
วิทยบริกำร มีวิธีกำรจัดกำรคือ นำไปทำปุ๋ยหมัก และ น้ำหมักชีวภำพ ซึ่งใช้ประโยชน์ในกำรเป็นปุ๋ย
และไล่แมลงให้กับพืชที่ปลูกในบริเวณที่สำนักวิทยบริกำรดูแล ทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย
และทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบสำนักวิทยบริกำร ส่วนขยะประเภทอื่นที่พบเจอมำก เช่น
ขวดพลำสติก ส่วนใหญ่นำไปจำหน่ำย ส่วนหนึ่งได้นำไปใช้ใหม่ โดยกำรนำไปใส่น้ำยำล้ำงจำน
ที่ผลิตขึ้นใช้เองซึ่งปรำศจำกสำรเคมี ทำสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ หรือเพื่อควำมสวยงำม สำหรับ
ขยะในสำนักงำน มีกำรนำกลับมำใช้ใหม่ เช่น กระดำษหน้ำที่สอง ลวดเย็บกระดำษ ซึ่งวิธีแก้ไข
ปัญหำ ทำโดยกำรรณรงค์ให้บุคลำกรทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำรลดปริมำณขยะ เช่น
คัดแยกขยะด้วยตนเองก่อนทิ้ง กำรใช้แก้วส่วนตัว ใช้ถุงผ้ำ ลดปริมำณกำรใช้กล่องโฟมบรรจุอำหำร
เป็นต้น ซึ่งทำให้สำนักวิทยบริกำร สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ประเมินกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวในปี 2561 ได้
คาสาคัญ:
ขยะ, กำรจัดกำรขยะ, ห้องสมุดสีเขียว, สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
Abstract
Waste problems of the Office of Academic Resources (OAR), Ubon
Ratchathani University arise from the behavior of both students and the staff. The
types of waste found in the Office of Academic resources are compostable waste,
recyclable waste, General waste, Hazardous waste. The most crucial cause of
problems is the lack of cooperation and awareness of the stakeholders. Therefore,

the OAR came up with means to cope with the problems. As the largest amount of
waste falls in the organic waste category, compostable waste.
Keywords: Waste, Waste management, Green Library, Office of Academic Resources,
Ubon Ratchathani University
วัตถุประสงค์
1. จัดกำรขยะเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีภำยในห้องสมุด
2. ลดปริมำณขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สนองนโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงวินัยของคนในชำติในเรื่องของขยะ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ในกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรขยะของห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำล
อุบลรำชธำนี ยึดเกณฑ์ของมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เป็นหลักซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 ทั่วไป
หมวดที่ 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน
หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
หมวดที่ 8 กำรประเมินห้องสมุดสีเขียว
ผลงำนนี้เน้นหมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ ซึง่ จะต้องมีกำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย
และมลพิษทำงอำกำศ โดยมีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชุมบุคลำกรทั้งหมด เพื่อชี้แจงนโยบำยและกำรเข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว
2. จัดแบ่งบุคลำกรให้รับผิดชอบตำมหมวดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
3. ประชุมแต่ละหมวด เพื่อระดมควำมคิดเห็น โดยนำเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนของ
ห้องสมุดสีเขียวหมวดที่ 4 มำพิจำรณำ หำแนวปฏิบัติและจัดทำแผนกำรดำเนินงำน

แผนการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว สานักวิทยบริการ
(เฉพาะ 4.1 กาหนดให้มีแผนงานและดาเนินการจัดการขยะ)
เกณฑ์
หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
4.1 กาหนดให้มีแผนงานและดาเนินการ
จัดการขยะ โดยเลือกวิธีกำรจัดกำรที่
เหมำะสม ลดปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้
ซ้ำ (Reuse) กำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle)
มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยก
และบันทึกปริมำณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะ
ก่อนส่งกำจัดและมีวิธีกำส่งกำจัดที่เหมำะสม
สำหรับขยะแต่ละประเภท

กิจกรรม/ รายละเอียดของการดาเนินงาน
- สำรวจ/ บันทึกสถิติปริมำณขยะภำยในสำนัก
วิทยบริกำร
- รำยงำนผลกำรสำรวจ/ วิเครำะห์และพิจำรณำ
เหตุผลในกำรที่จะเลือกวิธีกำรจัดกำรที่เหมำะสม
การลดปริมาณขยะ
- กำรใช้กระดำษทิชชู
ติดป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้ "ดึงแค่พอใช้"
- กระดำษ
รณรงค์ให้บุคลำกรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
- ลดกำรใช้ถุงพลำสติก/ กล่องโฟม รณรงค์ให้ใช้
ปิ่นโต ถุงผ้ำ
การใช้ซ้า
- ขวดพลำสติกนำกลับมำใช้ในกำรบรรจุน้ำยำ
ต่ำง ๆ
- กระดำษ A 4 รณรงค์ให้นำกลับมำใช้ 2 หน้ำ
- ขยะประเภทเศษอำหำรนำไปเป็นอำหำรสัตว์
และปุ๋ยหมัก
การนากลับมาใช้ใหม่
- ทำแจกัน และดอกไม้ประดับ
- กระดำษหนังสือพิมพ์ใช้ทำดอกไม้/ สิ่งของเพื่อ
ตกแต่งอำคำร
- จัดกิจกรรมรณรงค์/ ให้ควำมรู้/ขอควำมร่วมมือ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร กำรลดและแยกปริมำณ
ขยะ/ ส่งกำจัด
- กำหนดและจัดทำพื้นที่รวบรวมขยะก่อนกำรคัด
แยก

สรุปผลการดาเนินการ
ขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน เจ้ำหน้ำที่จะนำไปชั่งน้ำหนัก จดบันทึกสถิติรำยวัน รำยเดือน
จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว พบว่ำขยะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง
ประเภท
ปี พ.ศ. 2560
ส่งกำจัด
ส่งจำหน่ำย
นำกลับมำใช้ใหม่

ข้อมูล ก.ย.–ธ.ค./
ก.ก.
1756.80
433.00
239.50

2561 ข้อมูล ก.ย. – ธ.ค./ก.ก.
ม.ค.- เม.ย
1165.10
117.50
0.00

เพิ่ม – ลด คิดเป็นร้อยละ

พ.ค. - ส.ค. ม.ค.- เม.ย
785.10
- 33.68
65.70
- 72.86
197.50
- 100.00

พ.ค. - ส.ค.
- 55.31
- 84.83
- 17.54

จำกตำรำง พบว่ำ ขยะย่อยสลำยหรือขยะเปียก เป็นขยะประเภทที่พบมำกที่สุดในสำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่งสำนักวิทยบริกำร มีกำรบริหำรจัดกำรขยะประเภทดังกล่ำว
โดยจัดให้มีถังรองรับขยะเปียก 2 ประเภท คือ เศษอำหำร เศษผลไม้
เศษอำหำร นำไปฝังเพื่อให้เป็นปุ๋ย หรือนำไปเลี้ยงสัตว์
เศษผลไม้ นำไปทำน้ำหมักชีวภำพ รดต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ย
วิธีการและขั้นตอนทาน้าหมักชีวภาพ
กำรทำน้ำหมักชีวภำพมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก โดยนำเศษผลไม้จำนวนประมำณ 3 กิโลกรัม
ใส่ลงในถังที่มีฝำปิดมิดชิด เติมกำกน้ำตำล 1 กิโลกรม ต่อน้ำเปล่ำ 5 ลิตร ไม่ให้มีเศษอำหำรเจือปน
เพรำะจะทำให้มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และมีแมลงวัน ปิดฝำทิ้งไว้ประมำณ 3 เดือน จำกนั้น
นำมำกรองเพื่อให้เหลือเฉพำะน้ำ นำน้ำที่กรองได้ไปผสมกับน้ำเปล่ำในอัตรำส่วน 2 - 3 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำเปล่ำ 20 ลิตร คนให้เข้ำกันนำไปรด หรือฉีดพ่นต้นไม้ น้ำหมักชีวภำพมีอำยุ 1 เดือน
นับจำกวันที่กรองเอำเศษผลไม้ออก น้ำหมักสำมำรถนำไปใช้เป็นยำฆ่ำหญ้ำได้ (ในกรณีที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 4 เดือน นับจำกวันที่หมัก)
ปุ๋ยหรือน้ำหมักที่ได้จำกขยะเปียก สำนักวิทยบริกำรได้นำไปใช้เป็นอำหำรพืช ในพื้นที่
รับผิดชอบ ทำให้ต้นไม้เติบโตดี เป็นร่มเงำให้ผู้ใช้บริกำร เกิดทัศนียภำพที่สวยงำม และทำให้ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำต้นไม้
อภิปรายผล
ขยะประเภทที่พบมำกในสำนักวิทยบริกำร ส่วนมำกจะเป็นขยะเปียก และจำกกำรสำรวจ
และสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและบุคลำกร พบว่ำปัญหำหลักเกิดจำก กำรขำดควำมรู้
ควำมตระหนัก และควำมร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับขยะ ดังนี้
1. ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยกขยะ แม้จะมีถังแยกขยะไว้ให้บริกำร
2. ไม่มีควำมรู้ในเรื่องกำรคัดแยกขยะ ไม่รู้ว่ำขยะแต่ละประเภทประกอบด้วยอะไรบ้ำง
สังเกตได้จำกมีกำรทิ้งขยะไม่ถูกประเภท กำรจัดกำรขยะที่ง่ำยที่สุด ได้แก่กำรจัดกำรขยะที่ถูกต้องและ
กำจัดให้ถูกประเภท (ทักษิกำ ชัชวรัตน์, จรรยำ แก้วใจบุญ, และวรรณิภำ เวียงคำ, 2561)
3. ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรแยกขยะ

4. ไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อปริมำณขยะมีมำกขึ้น
5. ไม่นิยมนำภำชนะส่วนตัวมำใช้ ยังนิยมควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ถุงพลำสติก ขวดน้ำ
พลำสติก กล่องโฟม
6. นำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำนในห้องสมุดทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญำต ทำให้
ห้องสมุดมีขยะเพิ่มขึ้น
7. พฤติกรรมกำรซื้อเกินควำมจำเป็น
8. ขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
จำกปัญหำทั้ง 8 ประกำรข้ำงต้น สำนักวิทยบริกำร ได้ดำเนินกำรแก้ไข ดังนี้
1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักเรื่องโทษของขยะ ในส่วนของนักศึกษำ มีกำร
จัดนิทรรศกำรและจัดมุมทรัพยำกรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่วนบุคลำกรมีกำรประชุมชี้แจง เชิญ
วิทยำกรมำให้ควำมรู้ เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว รวมถึงขอควำมร่วมมือให้ลดกำรใช้ถุงพลำสติก
2. ขอควำมร่วมมือจำกผู้ใช้บริกำรและบุคลำกรในเรื่องกำรแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแยกถัง
ขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะเปียกหรือขยะย่อยสลำย ขยะรีไซเคิล
3. รณรงค์ให้ใช้ภำชนะส่วนตัว ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรนำแก้วส่วนตัว
มำใช้
4. งดนำอำหำรเข้ำห้องสมุด
5. ลดกำรใช้สิ่งของหรือทรัพยำกรที่ไม่จำเป็น
6. เพิ่มปริมำณกำรนำกลับมำใช้ใหม่
7. ประชำสัมพันธ์เชิงรุก และทำอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. จัดมุมขยะให้สวยงำม
2. ถังขยะต้องสะอำด และไม่มีกลิ่นรบกวน
3. ถังขยะควรเป็นแบบใส เพื่อให้มองเห็นภำยในจะได้ทิ้งถูกประเภท
4. กำรจัดวำงถังขยะควรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่สูงหรือต่ำเกินไป เพื่อควำมสะดวก
ในกำรใช้งำน
5. ขนำดของถังขยะ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เพื่อควำมสวยงำมและสะดวกต่อกำรจัดเก็บ
6. เพิ่มปริมำณขยะ ที่นำกลับมำใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่
7. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ อบรมให้เกิดควำมตระหนัก ในเรื่องโทษของขยะ ประโยชน์
ของกำรลดและคัดแยกขยะอย่ำงสม่ำเสมอ
8. กำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องขยะที่มีผลกระทบต่อโลก ทั้งต่อสภำพแวดล้อม
มนุษย์ และสัตว์ต่ำง ๆ รวมทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยนำกรณีที่เกิดขึ้นจริงมำจัดแสดง เพื่อให้เกิด
ควำมตื่นรู้และตระหนักรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้
9. กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรนำเอำขยะมำใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่
10. หรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรขยะของสำนักวิทยบริกำร ควรดูแลกำชับ
ติดตำม ตรวจสอบควำมเรียบร้อยอย่ำงใกล้ชิดกับเจ้ำหน้ำที่ ที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรขยะ เช่น พนักงำน

ทำควำมสะอำด ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ ตลอดจนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย เช่น ถุงมือ
หน้ำกำก เป็นต้น
11. กำรให้รำงวัลกับผู้ใช้บริกำรที่นำภำชนะของตนเองมำใช้เมื่อมำใช้บริกำรห้องสมุดเช่น
สำมำรถนำแก้วน้ำของตนเองขึ้นไปรับประทำนในบริเวณที่ไม่ได้จัดให้รับประทำนได้ หรือให้แต้มเพื่อ
นำมำเป็นส่วนลดค่ำปรับ หรือเพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือ หรือจำนวนวันในกำรยืมหนังสือ
12. มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลย ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรลดปริมำณขยะ อำจกำหนด
เป็นเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ
13. ผู้บริหำรจะต้องมีวิสัยทัศน์ และให้ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกร
และนักศึกษำ ทำกำรแยกขยะก่อนทิ้ง
การนาไปใช้ประโยชน์
ห้องสมุดของสถำบันอื่น ๆ สำมำรถนำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรขยะและข้อเสนอแนะ
ที่สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ดำเนินไปแล้วและได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ ทำให้ปริมำณ
ขยะลดลง โดยเฉพำะขยะเปียก รวมถึงประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำต้นไม้ในส่วนพื้นที่เขต
รับผิดชอบ ทำต้นไม้ในบริเวณของห้องสมุดเจริญเติบโตดี เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงำม
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบกำรเผยแพร่วำรสำรเกิด
กำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงบทควำมวำรสำรจำกฐำนข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่ำนเว็บไซต์หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว
ประกอบกับปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำระบบวำรสำรไทย (ThaiJO) ขึ้น ด้วยเหตุดังกล่ำว สำนักฯ จึงไม่มี
ควำมจำเป็นต้องทำดัชนีวำรสำรจำนวน 174 รำยชื่อ จำกทั้งหมด 281 ชื่อ เนื่องจำกผู้รับบริกำร
สำมำรถสืบค้นวำรสำรและเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext บทควำมได้จำกฐำนข้อมูลวำรสำร
ไทย รวมทั้งแหล่งอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง นับเป็นกำรประหยัดเวลำ
ประหยัดงบประมำณ และประหยัดกำลังคน ดังนั้น สำนักฯ ควรประชำสัมพันธ์และให้กำรศึกษำแก่
ผู้ใช้เกี่ยวกับกำรสืบค้นวำรสำรผ่ำน OPAC อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงประเมินกำรใช้และประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คาสาคัญ
กำรเข้ำถึงบทควำม โอแพค ฐำนข้อมูล ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย ระบบฐำนข้อมูล
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์กลำง

ABSTRACT
The advancement of internet technology has changed the way journals
are distributed. It enabled everyone to search, access the journal articles or other
resources through websites or computer networks in a fast and convenient way.
In addition, the development of Thai Journal Online (ThaiJO) system has resulted
the unnecessity of indexing some of 174 journals out of 281 journals handled in the
library. This is because those journals are available online and can be search and
access the abstract/Fulltext through the ThaiJO system, as well as the journal’s
website. This significantly reduces the time, cost, and manpower. To aid the

efficient use, librarians should introduce and educate the patron to search the
journal through library OPAC as well as evaluate this new approach for further
improvement.
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บทนา
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดทำดัชนีวำรสำรภำษำไทย
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นแหล่งข้อมูล/ รำยละเอียดทำง
บรรณำนุกรมได้อย่ำงสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งทำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงตัวเล่มวำรสำร
ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและรูปแบบกำรเผยแพร่
วำรสำรที่เปลี่ยนไป ทำให้ลักษณะ/ บทบำทของห้องสมุดยุคใหม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ผู้รับบริกำร
สำมำรถใช้สำรสนเทศร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ทำให้พฤติกรรมกำรใช้ตลอดถึงรูปแบบ
ควำมต้องกำรสำรสนเทศของผู้รับบริกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย จะเห็นว่ำปัจจุบันวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำทดแทนกำรเผยแพร่เนื้อหำแบบดั้งเดิมที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์
หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นบทควำมวำรสำรและสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด
Abstract/Fulltext ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ประเทศไทยมี Thai Journal
Online (ThaiJO) ซึ่งรวบรวมวำรสำรวิชำกำรที่จัดพิมพ์ในประเทศ ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รวมถึงฐำนข้อมูลTCI ได้รวบรวมผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร
ต่ำง ๆ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรไทย ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์อีก 776 รำยชื่อ ซึ่งพบว่ำร้อยละ 98 อยู่ในรูปแบบกำรเผยแพร่เป็นวำรสำรแบบเปิด
(Open Access) เข้ำถึงได้โดยเสรี (ชำตรี วงษ์แก้ว, 2561 : 80) และมีส่วนหนึ่งที่ใช้ระบบ Thai
Journal Online (ThaiJO) ซึ่งฐำนข้อมูลนี้ได้รับกำรพัฒนำจนสำมำรถสืบค้นผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำรได้ นอกจำกนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง
ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำถึงได้โดยเสรี ซึ่งพบว่ำในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งวำรสำรที่เกิดขึ้นใหม่และวำรสำรที่มีอยู่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แบบไม่จำกัดสิทธิกำร
เข้ำถึง ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext บทควำมได้ ผู้รับบริกำรควรได้ใช้
ประโยชน์จำกกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวตำมสิทธิ์ที่พึงได้ เพื่อจะได้สร้ำง/ พัฒนำผลงำนอันก่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรำบจำนวน/ รำยชื่อวำรสำรของสำนักฯ ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/
ดำวน์โหลดAbstract/ Fulltext ของบทควำมได้
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext ของบทควำมได้จำก
กำรสืบค้นชื่อวำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
สำนักฯ แบ่งระยะเวลำกำรดำเนินงำน เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมำณ 2559 บรรณำรักษ์วิเครำะห์ฯ ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เริ่มโครงกำรนำร่องตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของรำยชื่อวำรสำรภำษำไทยที่ทำดัชนีกับฐำนข้อมูล TCI
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำ/ ตัดสินใจในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำดัชนี
วำรสำรของสำนักฯ
ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ 2560 ขยำยขอบเขตโครงกำรนำร่องของปี 2559 ดังกล่ำวข้ำงต้น
รับผิดชอบโดยบรรณำรักษ์วิเครำะห์ฯ จำนวน 7 คน ดำเนินกำรตรวจสอบวำรสำรเพิ่มเติมทั้งใน
ฐำนข้อมูล TCI ฐำนข้อมูล ThaiJo และเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง พร้อมเผยแพร่วำรสำรออนไลน์
ดังแผนภำพที่กระบวนกำร และมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้

ภำพที่ 1 กระบวนกำรปฏิบัติงำน
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรภำษำไทยที่ทำดัชนี เรียงตำมลำดับอักษร ไว้บน Google drive
2. นำแต่ละรำยชื่อตรวจสอบ/ ค้นหำ URL ที่สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด
Abstract/Fulltext ของบทควำมได้กับรำยชื่อวำรสำรในระบบฐำนข้อมูล ดังนี้
2.1 ฐำนข้อมูล ThaiJO https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.2 ฐำนข้อมูล TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
2.3 หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง เช่น
2.3.1 น.ส.พ.กสิกร ของกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.doa.go.th/kasikorn/index.html

2.3.2 ประชำคมวิจัย ของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
http://rescom.trf.or.th/keybook.aspx เป็นต้น
3. วำรสำรรำยชื่อใดมี URL ที่สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext ได้ให้
Copy URL วำงไว้หลังรำยชื่อวำรสำรนั้น ๆ ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 รำยชื่อวำรสำรพร้อม URL ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext
3.1 หำก URL มีควำมยำวมำก จะใช้ Google URL Shortener จัดกำรให้ URL สั้นลง
ดังนี้
3.1.1 เข้ำเว็บไซต์ http://goo.gl
3.1.2 คัดลอก URL ของวำรสำรที่มีควำมยำวมำก วำงในช่อง ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3 วำง URL ของวำรสำรที่มีควำมยำวมำก

3.1.3 คลิก Shorten URL แสดงผลดังภำพที่ 4 ตำมศรชี้

ภำพที่ 4 ผลลัพธ์จำกกำรคลิก Shorten URL
4. Log in เข้ำโมดูล Catalog ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
4.1 นำ URL จำกข้อ 3 เพิ่มข้อมูล Tag 856 |z และ |u ในระเบียนวำรสำรรำยชื่อที่
สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext นั้น ๆ ได้ ดังตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://www.doa.go.th/kasikorn/
index.html
ตัวอย่ำงที่ 2
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://journal.agri.cmu.ac.th/ เป็นต้น
กรณีค้นหำ URL ได้มำกกว่ำหนึ่งแหล่ง สำมำรถเพิ่ม Tag 856 ได้ เนื่องจำก Tag 856
เป็น Repeatable ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/
KMUTT
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://www.kmutt.ac.th/rippc/
online.htm
ตัวอย่ำงที่ 2
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/
gskku/index
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นต้น
4.2 Save ข้อมูล
4.3 แสดงผลรำยละเอียด ดังภำพที่ 5 ตัวอย่ำงข้อมูลระเบียนวำรสำร

ภำพที่ 5 ตัวอย่ำงข้อมูลระเบียนวำรสำรที่มี Tag 856 ในโมดูล Catalog
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ภำพที่ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละของวำรสำรทีไ่ ด้รับกำรตรวจสอบกำรเข้ำถึง Abstract/ Fulltext
1. จำกกำรศึกษำ พบว่ำ จำนวน/ รำยชื่อวำรสำรที่สำนักฯ ทำดัชนี ทั้งหมด 281 รำยชื่อ
มีจำนวน/ รำยชื่อวำรสำรที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำม
จำกระบบฐำนข้อมูล ThaiJO ฐำนข้อมูล TCI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์

ของวำรสำรโดยตรง จำนวน 174 รำยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 61.92 แบ่งเป็นวำรสำรที่ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพที่ของ TCI จำนวน 126 รำยชื่อ และไม่มีรำยชื่อในฐำนข้อมูล TCI จำนวน 48 รำยชื่อ
ห้องสมุดจึงนำข้อมูลที่ได้สำรวจมำดำเนินกำรเพิ่ม Tag 856 เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงฉบับ
ออนไลน์และยกเลิกกำรจัดทำดัชนีวำรสำรดังกล่ำว นับว่ำช่วยประหยัดเวลำ ประหยัดกำลังคน และ
ประหยัดงบประมำณอีกด้วย ซึ่งรูปแบบกำรให้บริกำรทั้งสอง (แบบฐำนข้อมูลออนไลน์และลักษณะ
เว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง) นับว่ำเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรสูงสุด เนื่องจำกเป็นกำรให้บริกำรบน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย สำนักฯ จึงพิจำรณำยกเลิกกำรทำดัชนี
วำรสำรทั้ง 174 รำยชื่อ
สำหรับวำรสำรที่ไม่มีกำรเผยแพร่ฉบับออนไลน์จำนวน 107 รำยชื่อ แบ่งเป็นวำรสำรที่ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพที่ TCI จำนวน 19 รำยชื่อ และไม่มีรำยชื่อในฐำนข้อมูล TCI จำนวน 88 รำยชื่อ
ห้องสมุดพิจำรณำจัดทำดัชนีวำรสำรต่อ ยกเว้นอำจจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกวำรสำรจำก ชบอ. เช่น วำรสำรที่ไม่ได้รับอย่ำงสม่ำเสมอ วำรสำรที่เลิกพิมพ์ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นวำรสำรชื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมได้จำกฐำนข้อมูล TCI และ
ระบบฐำนข้อมูล ThaiJO ที่ได้รวบรวมผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรต่ำง ๆ มำกมำยที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยเข้ำผ่ำน
เว็บไซต์สำนักฯ https://clib.psu.ac.thเลือกเมนู E-Resources เลือก TCI หรือ ThaiJO
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำมได้จำก
กำรสืบค้นชื่อวำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ตำมขั้นตอน ดังนี้
2.1 หน้ำจอ OPAC ใส่ชื่อวำรสำรที่ต้องกำรสืบค้น ตำมหมำยเลข 1 เลือกขอบเขต
กำรค้นหำ ตำมหมำยเลข 2 คลิก Search ตำมหมำยเลข 3 ดังภำพที่ 7
2.2 แสดงรำยกำรที่สืบค้น ดังภำพที่ 8 และคลิก Link ตำมศรชี้
2.3 แสดงผลวำรสำรที่ผู้รับบริกำรต้องกำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext
ดังภำพที่ 9

1

2

3

ภำพที่ 7 ใส่ชื่อวำรสำรที่ต้องกำรสืบค้นจำกหน้ำจอ OPAC

ภำพที่ 8 แสดงรำยกำรผลกำรสืบค้นจำกชื่อวำรสำร

ภำพที่ 9 แสดงผลวำรสำรที่ผรู้ ับบริกำรต้องกำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext
กำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำมได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วนั้น
นับว่ำเป็นประโยชน์และทำให้เกิดกำรใช้ผลงำนอย่ำงแพร่หลำย ผู้เขียนจะได้รับกำรอ้ำงอิงมำกขึ้น
ซึ่งปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่
ผลงำนของบุคลำกรในสังกัดให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชนด้วยกำรเผยแพร่ในแหล่งที่สำธำรณชน
สำมำรถเข้ำถึงได้และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ดังนั้นสำนักฯ ควรประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำรทรำบในหลำย ๆ
ช่องทำง เช่น เว็บไซต์ จดหมำยข่ำวออนไลน์ของสำนักฯ (Library2U) และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
รวมทั้งกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้ในกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล TCI ฐำนข้อมูล ThaiJO และกำรสืบค้น
วำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ จำกนั้นจึงเก็บสถิติ

แล้วประเมินผลกำรใช้และประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยนำเทคโนโลยี QR Code (Quick
Response Code) ช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ และใช้ในกำรประเมิน
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนากระบวนการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าลุ่มและเดี่ยวของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษการพัฒนากระบวนการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า เมื่อประสบปัญหาการให้บริการโดยระบบ
มือขึ้นได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Study room ขึ้นมาให้บริการและมีการแก้ไขปัญหา
การให้บริการต่าง ๆ เช่น การคืนห้องล่าช้า การละเมิดกฎระเบียบการใช้บริการต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บสถิติการให้บริการต่าง ๆ ได้เป็นระบบมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: บริการห้องศึกษาค้นคว้า, กระบวนการพัฒนาการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
Abstract
The purpose of this study was to study the development of study room
service work process of Library Resources and Educational Media Center, University of
Phayao by use study room computer program, It appeared that the study room
program can reduce many problem such as late checkout, breaking the rule of service.
In addition to collecting consistency service statistics that useful for study room service
development.

Keyword:
Study room service, Study room service work process development

บทนา
การบริหารการจัดการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดให้
มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่มเพื่อให้นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ห้องค้นคว้ากลุ่ม มีจานวน 34 ห้อง ชั้น 1
มีจานวน 1 ห้อง ชั้น 2 มีจานวน 4 ห้อง ชั้น 3 มีจานวน 13 ห้อง ชั้น 4 มีจานวน 16 ห้อง มีห้องค้นคว้า
เดี่ยวจานวน 12 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จานวน 4 ห้อง และจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการ
เช่น กระดานไวท์บอร์ด ผ้าลบกระดานไวท์บอร์ด ระบบเครือข่ายไร้สาย โต๊ะและที่นั่งอ่าน การให้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยเริ่มจากจดบันทึกลงในแฟ้ม ปี 2558 ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เริ่มนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาด้วยตนเอง คือ โปรแกรม
การจอง study room ด้วยตนเองเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องมาห้องสมุด
ปัญหาในการใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มโดยวิธีการจดบันทึก
- เมื่อนิสิตอยากทราบว่าหมดเวลากี่โมงก็ต้องมาเปิดแฟ้ม
- การจองทาได้ล่าช้านิสิตจะต้องมาตรวจสอบในแฟ้มทาให้เสียเวลา
- นิสิตคืนห้องล่าช้าไม่ตรงเวลา
- นิสิตทาผิดกฎระเบียบไม่สามารถจัดการได้
- พื้นที่ให้บริการคับแคบไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ใช้บริการจานวนมากได้
- การเก็บสถิติไม่สามารถเก็บข้อมูลเนื่องจากผู้ให้บริการบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง
หลังจากที่พบปัญหาในการให้บริการโดยวิธีการจดบันทึกจึงได้นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้โดย
วิธีการให้บริการนิสิตนาบัตรมาให้เจ้าหน้าทีก่ รอกข้อมูลลงในระบบแต่นามาใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
เนื่องจากยังพบปัญหาหลายประการ ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลในการใช้ห้องให้นิสิต
- ไม่มีระบบในการจัดการคืนห้องช้า
- ข้อจากัดในการใช้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้จานวนมาก
- เจ้าหน้าทีต่ ้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนิสิตถึงจะออกไปจากจุดบริการได้ทาให้เกิด
การแออัด
- พื้นที่บริการเคาน์เตอร์มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ
- นิสิตคืนห้องล่าช้าไม่ตรงเวลา
หลังที่การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้มาสักระยะหนึ่งยังพบปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงพัฒนาโปรแกรมระบบการจองห้อง
Study Room ขึ้นมาโดยเริ่มใช้โปรแกรมนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นิสิตสามารถจอง
ห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวในระบบได้เอง โดยใช้ User และ Password ของนิสิตเอง เมื่อทารายการจอง
เรียบร้อยนิสิตสามารถนาบัตรนิสิตที่ตรงตามในการจองมารับกุญแจที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ ทาให้นิสิต
มีระเบียบการใช้ห้องที่ดีขึ้นนิสิตทาผิดกฎระเบียบน้อยลง
- มีระยะเวลาในการใช้ห้องที่ชัดเจน
- นิสิตเข้าใช้ห้องได้รวดเร็วขึ้น
การศึกษาการการจัดห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวได้มีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การคืนห้องล่าช้า
ปัญหาการนาเอาอาหารเข้ามาทาน ปัญหาการจองห้อง การใช้ห้อง การคืนห้อง ให้อยู่ในช่วงเวลา
ตามระเบียบการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรและนิสิตที่เข้าใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยว ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ใช้การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้
1. การวิเคราะห์ปัญหาคณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
กลุ่มและเดี่ยวถึงขั้นตอนการให้บริการและปัญหาที่พบจากการให้บริการรวมทั้งความต้องการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ขั้นตอนการให้บริการ
1.1.1 ขั้นตอนการขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
ขอใช้ห้องโดยจองห้องทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Study Room จองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มออนไลน์
และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยตรงที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
1.1.2 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ การเข้าใช้ห้องผู้ใช้บริการต้องแลกบัตรประจาตัวหรือ
บัตรสมาชิกห้องสมุดเพื่อรับกุญแจห้องในขั้นตอนนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทราบระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอใช้
ห้องได้โดยดูข้อมูลจากโปรแกรมระบบ จองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มออนไลน์
1.1.3 ขั้นตอนการคืนห้องเมื่อหมดเวลาหรือผู้ใช้บริการต้องการคืนห้องก่อนหมดเวลา
ผู้ใช้บริการต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องแล้วนากุญแจห้องมาคืนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและรับ
บัตรประจาตัวหรือบัตรสมาชิกห้องสมุดคืน โปรแกรมจะทาการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บสถิติการใช้บริการ
1.2 ปัญหาที่พบจากการให้บริการปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบ คือ ปัญหาที่เกิดจาก
ขั้นตอนการคืนห้องของผู้ใช้บริการ ได้แก่
1.2.1 ผู้ใช้บริการไม่คืนห้องตามเวลาที่กาหนดทาให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปแจ้งเตือนด้วย
ตนเองอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่รออยู่
ขั้นตอนจองด้วยตนเอง
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทาการจองห้องแล้วไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทาการจองจะถูก
ระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากาหนด 10 นาที ทาให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ
รหัสนิสิตที่ทาการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์

5. หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในห้องจะถูกระงับ
สิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตย์และเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทาผิดซ้า

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการให้บริการห้อง Study room
เข้าไปที่ https://goo.gl/Mypocz คลิกเข้าสู่ เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่กรอกชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการห้อง study room

ภาพที่ 2 สแกนรหัสนิสิต
สแกนรหัสของผู้ใช้บริการทั้ง 5 คน ให้ตรงกับในระบบที่ผู้ใช้ได้ใส่รหัสนิสิตไว้และไปยังเมนู
การอนุมัติเข้าใช้งานในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถทา
การยกเลิกห้องได้ในกรณีที่ไม่ใช้ห้องแล้วสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อทางานยกเลิก

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลการใช้ห้อง study room
หน้าจอแสดงผลที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ในแต่ละวัน

ภาพที่ 4 การ blacklist การใช้ห้อง study room โดยเจ้าที่
เจ้าหน้าที่สามารถ Blacklist การใช้ห้อง Study room ของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลาหากมี
การตรวจพบว่าผู้ใช้บริการนาขนมเข้ามารับประทานหรือทาผิดกฎของห้องสมุดในการ Blacklist
แต่ละครั้งผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ห้องได้ 1 สัปดาห์ เลือกการจัดการ Blacklist โดยเจ้าหน้าที่
โดยเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการที่ถูก Blacklist เลือกห้องที่ใช้งาน เวลาที่ถูก Blacklist บันทึก

ภาพที่ 5 การคืนห้องล่าช้า
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการคืนห้องช้าเกิน 10 นาทีขึ้นไป ระบบการจองห้อง Study room
จะ blacklist โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ห้องได้ 1 สัปดาห์
ผลสรุปรายปีของการใช้ห้อง

ภาพที่ 6 สถิติการใช้ ปี 2016
สถิติการเข้าใช้ study room 2016 เริ่มใช้โปรแกรมใน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม จานวน
ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 1,894 คน

ภาพที่ 7 สถิติการใช้บริการ ปี 2017
สถิติการเข้าใช้บริการ Study room 2017 เดือน มกราคม - ธันวาคม จานวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด
5,374 คน

ภาพที่ 8 สถิติการใช้บริการ ปี 2018
สถิติการเข้าใช้บริการ study room 2018 เดือน มกราคม – พฤศจิกายน จานวนผู้เข้าใช้
ทั้งหมด 4,168 คน

ภาพที่ 9 ห้องค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มชั้น 4
เข้าไปที่ http://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/home.php
ค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มชั้น 4 แบ่งเป็นห้องค้นคว้าเดี่ยว 12 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่มอยู่ 4 ห้อง แยกเป็นอีก
โปรแกรมหนึ่งเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็น นิสิตบัณฑิตศึกษา บุคลากร นักวิจัยและ อาจารย์ มีข้อมูลผู้ใช้
ต่างกันจึงพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น ระยะเวลาการจองห้องในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
อภิปรายผล
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยว และการพัฒนาโปรแกรม
รองรับการให้บริการจะยังดาเนินต่อไปเพื่อส่งบริการที่ดีที่สุดต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
- สะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยสามารถจองผ่านเว็บได้ด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ห้องตรงตามเวลาที่กาหนด
- นิสิตทราบถึงกติกาในการใช้ห้องเป็นอย่างดี เนื่องจากการคืนห้องล่าช้าระบบจะทา
การตัดสิทธิ์การใช้ห้องโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 7 วัน
ประโยชน์ของผู้ให้บริการ
- ผู้ให้บริการสามารถให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจรายชื่อผู้เข้าใช้บริการผ่าน
โปรแกรมลดภาระการทางานของผู้ให้บริการลดน้อยลงทาให้ผู้ให้บริการสามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่เทคโนโลยี
เพื่อความสะดวกสบายแต่ทางศูนย์บรรณสารยังให้ความสาคัญกับการพูดคุยกับผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอจึงได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจการใช้ห้องทุก 2 ชั่วโมง
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บทคัดย่อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กรสู่ Smart University จึงมี
นโยบำยผลักดันให้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ทั่วทั้งมหำวิทยำลัย สำนักหอสมุดจึงได้ขับเคลื่อน
กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรอย่ำงจริงจัง โดยเริ่มต้นจำกกำรออกแบบแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ที่
เหมำะสมกับบริบทของห้องสมุด ซึง่ ได้คิดวิธีกำรและรูปแบบตำมวิธีกำรแห่งศำสตร์พระรำชำเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 คือ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ และนำมำ
เชื่อมโยงกับวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA: Plan Do Check Act) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่
1. ตั้งทีมงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้
2. จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด
3. จัดทำโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนงำน
4. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และแนะนำวิธีกำรจัดกำรควำมรู้
5. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรสำนักหอสมุดผ่ำน KU Workplace
6. ให้กำรสนับสนุนและติดตำมกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยงำน
7. ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้
จำกผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงที่กำหนด พบว่ำ ในรอบ 4 เดือน
ที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุดได้มีกำรตื่นตัวในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้เกิด
องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน อันนำมำซึ่งกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำฐำนควำมรู้
ภำยในสำนักหอสมุด

คาสาคัญ:
กำรจัดกำรควำมรู้, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้, สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

Abstract:
Kasetsart University focuses on the organization to achieve the goal of
Smart University, with policy to encourage all organization in KU to accumulate and
create the knowledge management in the university. KU Library has truly driven itself

to be knowledgeable of each other in library. Starting with designing the approach
that most suitable to library context, which was developed and processed according
to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej's Philosophy of Sustainable
Development : Understanding Connecting Development; together with PDCA model
(Plan Do Check Act), it’s comprised of 7 steps as following:
1. Develop working group to drive knowledge management within
organization.
2. Develop knowledge management plan for KU Library.
3. Develop projects to drive the plan success.
4. Hold the activities to educate KU library personnel’s knowledge and
how-to.
5. Encourage KU Library personnel to share knowledge via KU Workplace.
6. Support and follow up the operation progress of department’s
knowledge management.
7. Evaluate the operating plan of knowledge management.
As a result of knowledge management having been operated for 4 months,
it found out that the departments within KU Library are keen to share their
knowledge to improve organization efficiency, thus resulted in the increasing of
personnel skill, work proficiency and amount of knowledge sharing within KU Library.

Keyword:
Knowledge Management, knowledge Sharing, Kasetsart University Library
บทนา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร จึงได้กำหนดนโยบำยผลักดันให้มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ในทุก
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งสำนักหอสมุดในฐำนะเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัย เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร โดยที่ผ่ำนมำทำงสำนักหอสมุดได้มีกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยในหน่วยงำนมำอย่ำงยำวนำน แต่ยังขำดกำรดำเนินงำนที่สม่ำเสมอและไม่ครอบคลุมทุกฝ่ำยงำน
ตลอดจนบุคลำกรของสำนักหอสมุดยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้
เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ดำเนินกำรได้อย่ำงครบกระบวนกำร มีควำมถูกต้อง และมีผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เกิดค่ำนิยมกำรจัดกำรควำมรู้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด จนมุ่งสู่ควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงมีควำมจำเป็นต้องหำรูปแบบ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักหอสมุด” ที่เหมำะสมกับบริบทของสำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดค่ำนิยมกำรจัดกำรควำมรู้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. เพื่อให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกฝ่ำยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลำกรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ และเสริมสร้ำงศักยภำพตนเองให้เหมำะสมกับกำรขับเคลื่อน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ที่กำหนด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด ได้คิดวิธีกำรและรูปแบบตำมวิธีกำรแห่ง
ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 คือ เข้ำใจ
เข้ำถึง พัฒนำ โดยเชื่อมโยงกับวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA: Plan Do Check Act) มีทั้งหมด
7 ขั้นตอน ได้แก่
เข้ำใจ จะเชื่อมโยงกับ Plan มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
1. ตั้งทีมงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำยถึงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกบุคลำกรในฝ่ำยเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด

ภำพที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- กำหนดแผนและขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของห้องสมุด
- กำหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้นำเสนอหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะดำเนินกำร
- ผลักดันให้มีกำรนำ “กำรจัดกำรควำมรู้” เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของภำระงำนฝ่ำย โดยให้
เป็นตัวชี้วัดหลักในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำย
3. จัดทำโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด”
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- นำเสนอโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด” ต่อผู้บริหำร เพื่อขออนุมัติ
ดำเนินกำร
- ดำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด

ภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในฝ่ำย
เข้ำถึง จะเชื่อมโยงกับ Do มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
4. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ให้ควำมรู้ในภำพรวมของกำรจัดกำรควำมรู้
- แนะนำวิธีกำรจัดทำคลิปวีดิโอหรือโปรแกรมนำเสนอผลงำนเพื่อใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรเผยแพร่
- แนะนำวิธีกำรจัดเก็บควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ KU
Workplace กับ KUKR (Kasetsart University knowledge Repository)

ภำพที่ 3 กิจกรรมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้
5. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรสำนักหอสมุดผ่ำน KU Workplace
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ตั้งคำถำมเพื่อให้บุคลำกรสำนักหอสมุดได้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น
- เริ่มมีกำรบันทึกควำมรู้และนำไฟล์ขึ้นไปไว้บน KU Workplace

ภำพที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน KU Workplace
เข้ำถึง ก็จะเชื่อมโยงกับ Check ด้วย มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
6. สนับสนุนและติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในฝ่ำยให้ดำเนินกำรครบขั้นตอนที่กำหนด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จะคอยให้คำปรึกษำและช่วยเหลือในเรื่องต่ำง ๆ ระหว่ำง
กำรจัดทำ KM ของแต่ละฝ่ำย

- มีกำรติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยงำนผ่ำนที่ประชุม
ผู้บริหำรทุกเดือน
พัฒนำ จะเชื่อมโยงกับ Act มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
7. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สำนักหอสมุด
- ทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดต่อผู้บริหำร
- นำผลสรุปมำพัฒนำ ปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ต่อไป

ภำพที่ 5 ภำพสรุป “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ในสำนักหอสมุด”
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
หลังจำกที่สำนักหอสมุดได้นำ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด”
มำขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-กันยำยน 2561 พบว่ำ บุคลำกรของ
สำนักหอสมุดให้ควำมสนใจ มีควำมตื่นตัว และให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนเริ่มมีกำรสนทนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่ำนช่องทำง KU Workplace ของสำนักหอสมุด ตลอดจนเริ่มมีกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร
เกิดขึ้น ซึ่งหลังจำก 4 เดือนที่สำนักหอสมุดเริ่มใช้แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ตำมรูปแบบนี้ ทำให้เกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ในสำนักหอสมุดจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. องค์ควำมรู้เรื่อง “วิธีกำรถ่ำยทอดงำนของผู้ที่ใกล้เกษียณอำยุงำน” ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ รวมทั้ง
ยังสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสำนักหอสมุดในเรื่องของบุคลำกร โดยในปี 2561-2564 จะมี
บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุงำนรวมกันถึง 13 คน ซึ่งบุคลำกรบำงท่ำนที่กำลังเกษียณอำยุงำนมีควำมรู้
ที่เกิดจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และสมรรถนะรำยบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และหำกไม่มีกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของแต่ละท่ำน ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ขององค์กรได้ ดังนั้นกำรจัดทำองค์ควำมรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสำนักหอสมุดอย่ำงยิ่ง
2. องค์ควำมรู้เรื่อง “KULIB Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดในเรื่องกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย
กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบริกำรร่วมสมัย รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่
ในกำรจัดกำรควำมรู้ในตัวคน (Tacit knowledge) ด้วยวิธีกำรถ่ำยทอดแบบใหม่ผ่ำน Facebook
Live ซึ่งผู้ถ่ำยทอดและผู้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้สำมำรถสื่อสำรกันได้ในแบบทันที (Real time) และ
สำมำรถใช้เป็นคลังในกำรเก็บองค์ควำมรู้ได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตลอดจน
ประชำชนทั่วไป โดยปัจจุบันนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและรับข่ำวสำร
ซึง่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคม-กันยำยน 2561 ได้มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “KULIB
Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” บน Facebook Live ผ่ำนเพจชื่อ “สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” จำนวน 6 เรื่อง อำทิเช่น เรื่อง "เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนต้นกล้ำ"
โดย อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ เรื่อง “ประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมแข่งขันโครงกำร Booster
Bond for Startup” โดย นำงสำวปริณดำ กระโจมแก้ว นิสิตชั้นปี ที่ 4 คณะเศรษฐศำสตร์
เรื่อง “โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน” โดย ดร.โสภำ วิศิษฏ์ศักดิ์ และนำงสำวณัฏรี
ศรีดำรำนนท์ เป็นต้น ทั้งนี้องค์ควำมรู้ทั้งหมดที่นำมำเสนอใน KULIb Talk คือ องค์ควำมรู้ของ
นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนนิสิตเก่ำมหำวิทยำเกษตรศำสตร์ ที่สร้ำงสรรค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งยินดีที่จะถ่ำยทอดและแบ่งปันควำมรู้ให้กับทุกคน
อภิปรายผล
กำรมีรูปแบบ “แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด” ส่งผลให้สำนักหอสมุดเริ่มมี
องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรควำมรู้ โดยในระยะเวลำ 4 เดือน สำนักหอสมุดมีองค์ควำมรู้ที่
เกิดขึ้นจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ องค์ควำมรู้เรื่อง “วิธีกำรถ่ำยทอดงำนของผู้ที่ใกล้เกษียณอำยุงำน”
และองค์ควำมรู้เรื่อง “KULIB Talk: แชร์องค์ควำมรู้ สู่แรงบันดำลใจ” ซึ่งรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้
ที่สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์นำเสนอ ขอให้เป็นแนวทำงที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมำะสม
กับบุคลำกรและหน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด เพรำะแต่ละหน่วยงำนก็มีลักษณะของคน ของงำน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหำรควรมีกำรสื่อสำรในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยในสำนักหอสมุด
ได้รับทรำบโดยทั่วถึงกัน เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ จนนำมำสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ควำมรู้
2. กำรสร้ำงแรงจูงใจมีควำมสำคัญมำกสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นในกำรจัดกำรควำมรู้
ดังนั้นผู้บริหำรสำนักหอสมุดควรมีกำรให้รำงวัลที่ชัดเจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลำกรที่ทำ
หน้ำที่ในกำรจัดกำรควำมรู้ เปิดเวทีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้บุคลำกรได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงำน ซึง่ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในสำนักหอสมุดขึ้น
3. กำรกำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรต้องดำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพื่อให้กำรจัดกำรควำมรู้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรที่สำนักหอสมุดได้จัดทำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนดังนี้
1. กำรจัดกำรควำมรู้ได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของงำนประจำ โดยเป็นภำระงำนหลักที่หัวหน้ำ
ฝ่ำยต้องรับผิดชอบและกำกับ ติดตำม ให้เกิดขึ้นภำยในฝ่ำย จึงเกิดองค์ควำมรู้ที่ดี และเป็นประโยชน์
แก่ห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมำสู่ค่ำนิยมในเรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้”
2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ของห้องสมุดอย่ำงชัดเจน
3. องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น นำไปสู่กำรลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำนที่ลดลง
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนคน ด้ำนเวลำ ด้ำนงบประมำณ หรือด้ำนวัสดุอุปกรณ์
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บทคัดย่อ
กระบวนการนา Application UP LIB มาพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ
ซึ่งได้มีแนวคิดเริ่มตั้งแต่การพัฒนา Application UP LIB เพื่อลดปัญหาการไม่พกบัตรนิสิต บัตรนิสิต
สูญหาย การร่วมกันคิดกิจกรรม LIB Coin เพื่อใช้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และมีการประเมินผล
กิจกรรมที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอกระบวนการนา Application UP LIB
มาให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการจานวนมาก
มีการร่วมกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด นาเหรียญมาแลกของรางวัลมากขึ้น ศูนย์บรรณสารฯ
เริ่มนา Application UP LIB มาให้บริการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561 พบว่า
มีผู้ร่วมกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด 13,972 ราย เหรียญรางวัลในระบบทั้งหมดจานวน 212,455
เหรียญ และผู้นาเสนอได้ประเมินกิจกรรม ทาให้ทราบถึงผลการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ
และผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ เพิ่มของรางวัลใหม่ ๆ
และให้จัดกิจกรรมแจกเหรียญอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ:
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม, APPLICATION UP LIB, LIB coin, เหรียญห้องสมุด

ABSTRACT
The development process of application UP LIB for The Library Resources and
Educational Media Center University of Phayao. To add channels and increase
comfort for the users. The concept has developed application UP LIB to reduce the
problem of students do not carry cards, cards lost. The collaborative of LIB Coin for

public relations and the users can join in with activities. The main objective is present
a process of application UP LIB in Library Resources and Educational Media Center
University of Phayao for service. The activity was to get attention form many users.
Coin collectors come joined the library. Bring coins to redeem more. The service on
application UP LIB from July 2560 - September 2561, findings there was about 13,972
peoples, 212,455 coins. The evaluation of activity is bring to the good feedback from
users. The users who’s be required more activity and keep the coin to continue from
Library Resources and Educational Media Center University of Phayao.
บทนา
สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่วนบุคคล และ
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าเป็นข้อความ ภาพ เสียง ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งปัจจุบันผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคดิจิทัล หรือเรียกว่า Net
generation มีการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์หลายประการ ทั้งนี้สื่อสังคม
ออนไลน์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการดาเนินชีวิตประจาวันและสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นสูงบทบาทของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ในปัจจุบันคือ การมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
เน้นความร่วมมือของผู้เรียนในการเรียนและทากิจกรรมร่วมกัน สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ทั้งใน
แง่ของการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ ข่าวสารเพิ่มเติม สามารถเผยแพร่แบ่งปัน
สารสนเทศให้กับผู้อื่น เป็นเครื่องมือใน การสนับสนุนการทางานหรือเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เป็นช่องทาง
ในการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้ไปยังผู้อื่น และการเรียนรู้แบบอภิปราย
ร่วมกัน (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, หน้า 18-19)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน โดยการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน
สาหรับสแกนเข้าใช้บริการในศูนย์บรรณสารฯ และได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ Application UP
LIB ภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB โดยมีการจัดกิจกรรมสะสมเหรียญ LIB
coin เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ โดยการดาเนิน
กิจกรรมมีกระบวนการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อนาเสนอกระบวนการนา Application UP LIB มาให้บริการในศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการ UP LIB Coin
1. การจัดทาโครงการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ขออนุมัติโครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP
LIB เพื่อกาหนดแผนการดาเนินโครงการดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ได้เริ่มมาจากการ
พัฒนา Application UP LIB เพื่อใช้แทนบัตรนิสิตในการเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ และได้มีการ
คิดการนา LIB Coin กิจกรรมสะสมเหรียญเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมและมาประยุกต์ใช้
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. การจัดหาของรางวัล
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาการได้มีวิธีจัดหาของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม LIB Coin
โดย มี 2 วิธีดังนี้
2.1 ของรางวัลที่ได้จากการบริจาค
- ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคของจากบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 ของรางวัลที่ได้จากการสนับสนุนโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- จัดซื้อของรางวัลภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB

3. การจัดการของรางวัล
ของรางวัล
สาหรับกิจกรรม

กาหนดเหรียญ
LIB Coin

เพิ่มข้อมูลลงใน
ระบบ

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการของรางวัล
การจัดการของรางวัลโดยนาของรางวัลเข้าโปรแกรมจัดการของรางวัลสาหรับกิจกรรมและ
ในปีงบประมาณ 2561 มีของรางวัลทั้งหมด จานวน 265 รายการ โดยมีขึ้นตอน ดังนี้
- นาของรางวัลมากาหนดจานวนเหรียญ LIB Coin ที่จะใช้แลกรางวัล
- เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของรางวัลลงในระบบเช่น ชื่อของรางวัล, จานวนของรางวัล,
เหรียญที่ต้องการแลก เป็นต้น
- เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบาร์โค้ด เพื่อปริ้นท์และนามาติดของรางวัล
- นาของรางวัลที่กรอกลงในระบบมาโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

ภาพที่ 3 โปรแกรมจัดการของรางวัล http://www.clm.up.ac.th/project/clmapp/reward/
4. การจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การออกแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรม LIB Coin
4.1 ประชุมเพื่อสร้างกลยุทธ์กับกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารฯ
4.2 ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Adobe Illustrator

ภาพที่ 4 การออกแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด

ภาพที่ 5 จัดการประชาสัมพันธ์หน้า Application UP LIB
4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องประชาสัมพันธ์หลักของศูนย์บรรณสารฯ
ซึ่งเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้บริการติดตามข่าวสารมากเป็นอันดับต้นๆ
- Application UP LIB
- Chat fuel น้องบันน่า
- Face book ศูนย์บรรณสารฯ
- Line@ ศูนย์บรรณสารฯ
- Instagram ศูนย์บรรณสารฯ
5. การจัดการกิจกรรม LIB Coin
กิจกรรมของโครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ประจาปีงบประมาณ 2561
มีทั้งหมด 17 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 5

รายละเอียดกิจกรรม
นิสิตเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
LEC Movie Learning นิสิตเข้ารับชมภาพยนตร์ประจา
สัปดาห์
LEC Check – in
นิสิตเข้าใช้บริการและเช็คอิน
ศูนย์บรรณสารฯ ผ่านFacebook
หนังสือ Re-exhibit
นิสิตตอบคาถามจากการอ่านหนังสือ
book
ชั้น Re-Exhibit Book
LEC Love Reading นิสิตที่ยืมหนังสืออันดับ 1 ของเดือน

กิจกรรมที่ 6

ทุกความดีของคุณมีค่า

กิจกรรมที่ 7

ช่วยแปลหนังสือ

กิจกรรมที่ 8

นิสิตทุนช่วยงาน

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมที่ 11
กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมที่ 13
กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมที่ 15
กิจกรรมที่ 16
กิจกรรมที่ 17

ชื่อกิจกรรม
LEC Daily Bonus

นิสิตทีเ่ ก็บสิ่งของได้นามาคืนให้
เจ้าหน้าที่หาเจ้าของ
นิสิตใช้ความสามารถของคุณให้เป็น
ประโยชน์
นิสิตทุนช่วยงานศูนย์บรรณสารฯ

เหรียญ
1 เหรียญ/ วัน
1 เหรียญ/ ครั้ง
2 เหรียญ/ ท่าน
5 เหรียญ/ ครั้ง
10 เหรียญ/
เดือน
5 เหรียญ/ครั้ง
10 เหรียญ/ครั้ง

2 เหรียญ/
ชั่วโมง
ยืมวารสาร
ใช้บริการยืมวารสาร
2 เหรียญ/ ครั้ง
แวะร้านกาแฟ Nine
ใช้บริการรับเหรียญตามเงื่อนไขที่ร้าน 5 เหรียญ/ ครั้ง
กาหนด
แชร์ได้เหรียญ
กดแชร์วิดีโอของศูนย์บรรณสารฯ
2 เหรียญ/ ครั้ง
ผ่านช่องทาง YouTube
แจกเหรียญวันเกิด
นิสิตสามารถติดต่อรับเหรียญวันเกิด 10 เหรียญ
แสดงบัตรประชาชน
เรื่องเล่าห้องสมุด
เรื่องเล่าห้องสมุดใต้โพสต์ของกิจกรรม 20 เหรียญ
ที่ 13 กิจกรรมนี้
ยืมหนังสือใหม่
ยืมหนังสือใหม่ ปีงบประมาณ 2561 2เหรียญ/
รายการ
ออเจ้า
ถ่ายภาพศูนย์บรรณสารฯ โพสต์และ 5 เหรียญ/ ครั้ง
ติดแฮชแท็กLIB Coin
เซลฟี่กับหนังสือคู่ใจ
ถ่ายภาพกับหนังสือคู่ใจ โพสต์และ
5 เหรียญ/ ครั้ง
ติดแฮชแท็กLIB Coin
จ่ายติ๊ดเดียว รับเหรียญ จ่ายเงินค่าผ่าน QR Code
3 เหรียญ/ ครั้ง

การรับเหรียญรางวัล
อัตโนมัติจากระบบใช้
Application UP LIB

การรับเหรียญรางวัลโดย
การร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์บรรณสารฯ
LIB Coin

ร้านค้า/ หน่วยงานที่
ร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 6 การจัดจัดการเหรียญรางวัล LIB Coin
6. การจัดการเหรียญรางวัล LIB Coin
การรับเหรียญรางวัล แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้
6.1 การรับเหรียญรางวัลอัตโนมัติจากระบบ
- ระบบการจัดการเหรียญรางวัลจะเพิ่มเข้าบัญชีผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยที่
ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลด Application UP LIB และ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้บริการศูนย์บรรณ
สารฯ ผ่านการใช้งาน QR Code และระบบจะนาเข้าเหรียญให้อัตโนมัติในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ผู้ใช้
ทารายการ
6.2 การรับเหรียญรางวัลโดยการร่วมกิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ และติดต่อขอรับ
เหรียญรางวัลโดยผ่านเจ้าหน้าที่
- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ต้องแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรม เช่น การแชร์
โพสต์ของศูนย์บรรณสารฯ การยืมหนังสือชั้น Re-Exhibit Books เมื่ออ่านจบแล้ว กลับมาตอบ
คาถามเกี่ยวกับหนังสือที่ยืม การช่วยแปลหนังสือภาษาจีน และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เพิ่มเหรียญให้
ผู้ใช้บริการตามที่ได้ประชาสัมพันธ์
7. การจัดการแลกของรางวัล
การแลกของรางวัลเมื่อผู้ใช้บริการสะสมเหรียญ LIB Coin ได้ครบตามจานวนและต้องการ
แลกของรางวัล เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ ดังนี้
7.1 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูของรางวัลได้ที่ตู้โชว์และผ่านเว็บไซต์ หากผู้ใช้ได้ของ
รางวัลที่ต้องการแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทาการแลกของรางวัลต่อไป
7.2 เจ้าหน้าที่ทาการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username Passwords ที่แอดมิน
ระบุให้ตามสิทธิ์

ภาพที่ 7 หน้า Login เข้าโปรแกรมจัดการ Application UP LIB
7.3 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบเหรียญรางวัลของผู้ใช้บริการ
มีเหรียญเพียงพอต่อของรางวัลที่ผู้ใช้บริการต้องการหรือไม่ โดยหน้านี้สามารถตรวจสอบยอดเหรียญ
ทั้งหมดได้ ตรวจสอบผู้ที่มีเหรียญสูงสุด และตรวจสอบตรวจรายชื่อผู้ที่ทากิจกรรมและได้เหรียญ
เข้าระบบ โดยเรียงตามวันเวลา

ภาพที่ 8 หน้ารายการคะแนน
7.4 หน้าการจัดการแจกของรางวัล เจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- สแกน QR Code หรือบาร์โค้ดรหัสนิสิตจากมือถือของผู้ใช้บริการ
- สแกนบาร์โค้ดของรางวัลที่ผู้ใช้บริการเลือกซึ่งในส่วนนี้ระบบจะโชว์ข้อมูลของ
รางวัลและข้อมูลเหรียญเพื่อตรวจข้อมูลอีกครั้ง

ภาพที่ 9 หน้าการจัดการแจกของรางวัล
7.5 หน้าการจัดการเพิ่มเหรียญรางวัล โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มคะแนนให้กับ
ผู้ใช้บริการได้ เช่น เพิ่มคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องนาเข้าคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ หรือเพิ่มคะแนน
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ การเพิ่มคะแนนเจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- สแกน QR Code จากมือถือของผู้ใช้บริการและเลือกกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการได้
ร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 10 หน้าการจัดการเพิ่มเหรียญรางวัล
7.6 หน้าการจัดการลดเหรียญรางวัล เจ้าหน้าที่จะดาเนินการลดเหรียญรางวัลในกรณี
ดังนี้
- ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะนาเหรียญมาแลกเพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
เป็นสิทธิ์ GM Gold Members โดยสามารถยืมหนังสือเท่ากับสิทธิ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คือ
ยืมหนังสือได้ 10 รายการ 14 วัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
- ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะนาเหรียญมาแลกเพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการยืมหนังสือเป็น
สิทธิ์ PM Platinum Members โดยสามารถยืมหนังสือเท่ากับสิทธิ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก คือ
ยืมหนังสือได้ 15 รายการ 30 วัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ภาพที่ 11 หน้าการจัดการลดเหรียญรางวัล
7.7 หน้าการจัดการเพิ่มข้อมูลแบบระบุเอง เจ้าหน้าที่สามารถระบุรายการในกรณี
การเพิ่มเหรียญแบบระบุเองจะเป็นกิจกรรมย่อยที่มีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมเช่น กิจกรรมที่ 14
ยืมหนังสือใหม่ ประจาปี 2561 เจ้าหน้าที่ต้องทารายการ ดังนี้
- ให้นิสิตมาติดต่อรับเหรียญได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการและกรอกรายละเอียดลงใน
สมุดบันทึกกิจกรรมเหรียญ LIB Coin เช่น ชื่อและรหัสนิสิตของผู้ใช้ กิจกรรมที่ร่วมรายการ จานวน
เหรียญที่ได้รับของกิจกรรม เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบตามรายละเอียดที่ผู้ใช้กรอกไว้โดยกรอก
รายละเอียดรหัสนิสิต เพื่อเลือกรายการเพิ่มคะแนน กรอกจานวนคะแนนที่ได้รับ และกรอก
รายละเอียดกิจกรรมที่ร่วมรายการ

ภาพที่ 12 หน้าการจัดการเพิ่มข้อมูลแบบระบุเอง
7.8 หน้ารายงานการบันทึกคะแนนที่ใช้แลก/ แจกของรางวัล โดยจะแสดงรายการรหัส
นิสิตของผู้ใช้ จานวนเหรียญที่ใช้แลกรางวัล เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และวันที่ที่ผู้ใช้มาแลกของรางวัล

ภาพที่ 13 หน้ารายการบันทึกคะแนนที่ใช้แลก/ แจกของรางวัล
สรุปผลการศึกษา
ผลการจัดการการประชาสัมพันธ์ UP LIB Coin ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการจัดการ
- การจัดการกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ในระยะเวลา 9 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561 พบว่า มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 13,972 ราย มีสถิติ
การสะสมเหรียญในระบบทั้งหมดจานวน 212,455 เหรียญ และมีของรางวัลทั้งหมด จานวน 265
รายการ คงเหลือในระบบ17 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561)
- การประชาสัมพันธ์ภาพการรับของรางวัลไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถต่อยอดการเก็บเหรียญจากการแลกของรางวัล เช่น ถ่ายภาพตนเองกับของรางวัล
ที่ได้รับ เช็คอินที่ศูนย์บรรณสารฯ ติดแฮชแท็ก LIB Coin ผูใ้ ช้บริการก็สามารถติดต่อรับเหรียญได้อีก

ภาพที่ 14 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการแจกของรางวัล
2. ด้านการประเมินผลจากการจัดกิจกรรม LIB Coin
- ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งสิ้น 1,020 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 32.9 เพศหญิง
ร้อยละ 67.1 เมื่อจาแนกตามประเภท พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมากที่สุด

จานวน 1,000 ราย (ร้อยละ 98) ชั้นปีที่มีผู้ตอบแบบถามมากที่สุด ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 389
ราย (ร้อยละ 38.1) รองลงมาเป็น นิสิตชั้นปีที่ 3 จานวน 240 ราย (ร้อยละ 23.5) นิสิตชั้นปีที่ 2
จานวน 200 ราย (ร้อยละ 19.6) และนิสิตชั้นปีที่ 4 จานวน 191 คน (ร้อยละ 18.7) ตามลาดับ
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเข้าร่วม
กิจกรรมและการทางานของ APPLICATION UP LIB ในระดับดีมาก คือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ชัดเจน ทั่วถึง และเหมาะสม ( x =4.744) มีความพึงพอใจต่อด้านกิจกรรมและเนื้อหากิจกรรม
ในระดับดีมาก คือ กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ ได้ความรู้ ( x = 4.656) ความพึงพอใจด้านของ
รางวัล ในระดับดีมาก คือของรางวัลมีความน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ( x =4.583)
และความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ การให้บริการ ในระดับดี คือ เจ้าหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้
คาแนะนากิจกรรมเป็นอย่างดี ( x =4.083)
- ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะ โดยส่วนใหญ่จะเสนอแนะเรื่องการเพิ่มกิจกรรม
เพิ่มเหรียญ LIB Coin ในแต่ละกิจกรรม และเพิ่มของรางวัล

ภาพที่ 15 แบบสอบถามออนไลน์ โครงการ ประชาสัมพันธ์ APPLICATION UP LIB (ข้อมูล ณ วันที่
17 ตุลาคม 2561)
อภิปรายผล
1. การนานวัตกรรม APPLICATION UP LIB มาปรับใช้กับการบริการ ได้ช่วยลดปัญหา
การไม่พกบัตรนิสิต บัตรชารุดสูญหายแล้ว ยังสามารถต่อยอดถึงการจัดการเพิ่มกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ LIB Coin เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ใช้ร่วมกิจกรรมและยังได้สร้าง
กระบวนการทางานของศูนย์บรรณสารฯ ที่ชัดเจนขึ้น และมีความถูกต้อง รวดเร็ว การจัดการที่เป็น
ระบบทาให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
2. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ APPLICATION UP LIB มีจุดประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ APPICATION UP LIB ให้เป็นที่รู้จัก และให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น
มากที่สุด เป็นการเพิ่มกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรม LIB Coin สามารถดึงดูดความสนใจ
ให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการ และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมากขึ้น ร่วมถึงการช่วยโปรโมท

ศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นที่รู้จัก โดยสามารถบอกปากต่อปาก ไปจนกระทั้งการทากิจกรรมผ่านช่องทาง
โซเชียล เช่น การโพสต์ของรางวัลที่ได้รับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารฯ และยังได้สิทธิ์
รับเหรียญรางวัลจากกิจกรรมอีก ซึ่งทาให้เป็นการเพิ่มกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ที่มีการต่อยอด
กิจกรรมได้
3. การจัดกิจกรรม LIB Coin ที่เป็นระบบตั้งแต่การร่วมกันคิดกิจกรรม การกาหนด
เหรียญรางวัลหรือการจัดหาของรางวัล ทาให้สามารถต่อยอดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และนาไปสู่ได้การประเมินผลการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการกิจกรรม LIB Coin ให้น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการ
ทั้งรายเก่า และรายใหม่ได้นั้น จะต้องเพิ่มกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย
2. การจัดการกิจกรรมภายใน โครงการ ประชาสัมพันธ์ Application UP LIB สามารถ
ทาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนากลยุทธ์สู่งานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อปรับ
การให้บริการต่างๆ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
การจัดการกระบวนการส่งเสริมการใช้ Application UP LIB ทาให้มีกระบวนการทางาน
ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน การนาเข้าข้อมูล
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการให้บริการแลกของรางวัล การทางานทุกขั้นตอนเป็นการทางาน
ที่มีความสมบูรณ์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
การประชาสัมพันธ์ Application UP LIB ทาให้ผู้ใช้บริการได้รู้จัก และมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์บรรณสารฯ โดยการทากิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้ได้รับความรู้สึกดีทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ที่ได้มีการสื่อสารที่ดีระหว่างการทากิจกรรม และทาให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรม
และได้รับรองรางวัลที่ตนเองชื่นชอบ แม้ของรางวัลบางชิ้นเป็นของรางวัลที่ไม่มีมูลค่า แต่ก็ทาให้
ผู้ใช้บริการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ประโยชน์ในงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้นานวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับงานประชาสัมพันธ์ ทาให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่สถานที่ที่ผู้ใช้บริการต้องเอ่ยถึง เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จัก Application
UP LIB ที่มาจากกิจกรรมสะสมเหรียญ LIB Coin
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำสำนักหอสมุดไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน
โดยดำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ จัดเก็บองค์ควำมรู้ของสำนักหอสมุด และเผยแพร่
ควำมรู้สู่ชุมชนและสังคม ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดประยุกต์มำจำกรูปแบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) ผลจำกกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ทำให้ได้รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด ได้องค์ควำมรู้จำก
กำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดเก็บควำมรู้
ไว้อย่ำงเป็นระบบ มีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้มำกกว่ำ 50 องค์ควำมรู้ เป็นองค์ควำมรู้
ที่ตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด จำกกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุดในภำพรวม พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในระดับมำกถึง
มำกที่สุดทุกปี และผลจำกกำรตรวจสอบและประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
สำนักหอสมุด (CMU-QA) ได้รับคะแนนกำรประเมินในระดับดีมำกเป็นประจำทุกปีกำรศึกษำ จนเป็น
ทีย่ อมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังเห็นได้จำกรำงวัลวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เรื่อง “กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้”
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ประจำปีกำรศึกษำ 2556 นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดมีกำรแบ่งปันและเผยแพร่ควำมรู้สู่หน่วยงำน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งชุมชนและสังคมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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Abstract
Knowledge management at Chiang Mai University Library (CMUL) has been
used as a core management tool with the objectives of becoming learning and
sharing organization. The knowledge has been endlessly organized, stored, and
shared to community and society. The CMUL knowledge management process was
adapted from those of Office of the Public Sector Development Commission (OPDC).
During past years several KM-related activities had been held. The knowledge
management topics have been gradually increased more than 50 CMUL strategyoriented topics. With decent organization communication and systematic approach
of knowledge management, the result showed the staff satisfaction is high to very
high in the past few years. Moreover, from the annual quality assurance program, the
quality audition by Office of Educational Quality Development showed very high
level. As it can be seen from the Chiang Mai University’s Best practice Award in the
topic of quality management and quality assurance in 2013. This is well known not
only in Chiang Mai University but also other people in the country. With the
systematic approach of knowledge management, it can be used and shared to other
people adopting this system.
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บทนา
ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร เนื่องจำก
เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกที่เกิดจำกประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน ควำมรู้ที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนเหล่ำนี้ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย แต่หลำย ๆ องค์กรมักประสบปัญหำกำรรักษำ
และจัดเก็บองค์ควำมรู้หำกผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งสำคัญ ๆ เกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออก ทำให้
องค์ควำมรู้หำยไปจำกองค์กร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำร
ควำมรู้จึงนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง รวบรวม จัดเก็บ ถ่ำยทอด และแบ่งปันองค์ควำมรู้ที่สำคัญ
ขององค์กร ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มำตรำ 11 กำหนดไว้ว่ำให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผล
ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับทัศนคติของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน (พระรำชกฤษฎีกำ,
2546) จำกข้อกำหนดดังกล่ำวในปี 2549 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงมีนโยบำยให้ทุกส่วนงำนในสังกัด

ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงครบวงจรเพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรแต่งตั้งผู้บริหำร
จำกทุกหน่วยงำนให้เป็นผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ (Chief knowledge officer-CKO) และมอบหมำย
ให้มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (กรกมล
รำมบุตร, 2550) สำนักหอสมุดในฐำนะหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงเห็นควำมสำคัญ
ของกำรจัดกำรควำมรู้ และนำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน
เพื่อพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปันตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำกำรจัดกำรควำมรู้มำพัฒนำสำนักหอสมุดไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ
กำรแบ่งปัน
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่สู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน
3. เพื่อรักษำองค์ควำมรู้สำคัญที่ใช้ในกำรพัฒนำงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่
4. เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชนและสังคม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดแผนงานสาคัญด้านการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
2. ให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำร เป้ำหมำย เครื่องมือและประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรจัดกำรควำมรู้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย กำกับดูแล
ดำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และผลักดันให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ในฝ่ำย/ งำน/ หน่วย
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประกอบด้วย ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Chief
knowledge officer: CKO) มำจำกตัวแทนผู้บริหำรระดับสูงทำหน้ำที่ผลักดันนโยบำย คณะกรรมกำร
มำจำกหัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศทุกฝ่ำยและประธำนชุมชนแนวปฏิบัติทุกชุมชน
4. จัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of practices-CoPs.) ชุมชนแนวปฏิบัติของ
สำนักหอสมุดเกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มของผู้ทสี่ นใจและปฏิบัติงำนในหน้ำที่คล้ำยกัน โดยในระยะ
เริ่มแรกของกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในปี 2549 มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติจำนวน
6 ชุมชน และมีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่ง่ำย ๆ ใกล้ตัวที่กลุ่มสนใจ ปัจจุบันกำรจัดกำรควำมรู้เป็น
เครื่องมือที่ใช้พัฒนำงำนทีป่ ระสำนไปกับเนื้องำนประจำ ดังนั้น แต่ละชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจะรวมกลุ่มกัน
เพื่อจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่เป็นควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อผู้ใช้บริกำรและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ในปี 2561 มีชุมชนแนวปฏิบัติจำนวน 8 ชุมชน

5. สร้างกระบวนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด ในระยะแรกของกำรจัดกำร
ควำมรู้สำนักหอสมุดได้นำโมเดลปลำทู (TUNA model) เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
โดยมีกำรจัดทำวิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge vision-KV) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing-KS) และกำรสร้ำงขุม/ คลังควำมรู้ (Knowledge assetsKA) ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนกำรสกัดควำมรู้จำกบุคลำกรในองค์กร และได้นำ
หลักวงจรคุณภำพเดมมิ่ง PDCA มำใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อเป้ำหมำยของกำรพัฒนำสำนักหอสมุด ตำมภำพ ดังนี้
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ภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
1. กาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้และกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจาปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดและ
กลยุทธ์ที่ทบทวนในปีงบประมำณนั้น ๆ และแจ้งให้ชุมชนแนวปฏิบัติทรำบ
2. จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ของแผนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด โดยในปี 2561 สำนักหอสมุดได้กำหนดให้
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เป็นแผนงำนสำคัญของยุทธศำสตร์ที่ 3: บริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่
ควำมยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 บริหำรจัดกำรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง มีกำรวำงแผนกำหนดแนวทำง
กำรจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อกำหนดองค์ควำมรู้ที่ชุมชนแนวปฏิบัติจะดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำหนด รวมทั้ง
กำหนดกิจกรรม เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน และผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ เพื่อเป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน ที่สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน ในช่วงบ่ำยของวันพุธ
3. จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำหนดในปีนั้น ๆ
โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 5 กระบวนกำร ในกำรวำงแผนกิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กำรบ่งชี้ควำมรู้ กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ เป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ และ
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด
3.2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ ประกอบด้วย
3.2.1 กำรรักษำควำมรู้ในองค์กรและนอกองค์กร คือ ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคลำกรซึ่งเป็นประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคลและควำมรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่ในตัวผู้รู้ในด้ำนต่ำง ๆ ในท้องถิ่นภำคเหนือ
3.2.2 กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ เป็นควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติ
มำก่อน เช่น แนวทำงกำรให้บริกำรใหม่ นวัตกรรมกำรบริกำรที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
3.2.3 แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก เพื่อนำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำร เช่น กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม/ สัมมนำ/ อบรม ในหัวข้อที่ตรงกับประเด็นควำมรู้
ที่สำนักหอสมุดต้องกำรให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
3.3 กำรแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ เป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรม 3 รูปแบบ คือ กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ และกำรจัดกิจกรรม
KM Day
3.4 กำรจัดเก็บควำมรู้ เป็นกำรรวบรวมควำมรู้และจัดเก็บควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในเว็บไซต์ CMUL
KM Corner
3.5 กำรเรียนรู้ มีกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ไป
ประยุกต์หรือบูรณำกำรใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กาหนด มีกำรจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ดังนี้
4.1 กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เป็นกำรจัดกิจกรรมของแต่ละชุมชนแนวปฏิบัติโดยจะ
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
กำหนด เป็นกำรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสำนักหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ เป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน ตำมประเด็นควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมในช่วงบ่ำยของวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-16.30 น.
เป็นประจำทุก 2 เดือน
4.3 กิจกรรม KM Day เป็นกิจกรรมที่จัดปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นเวที
นำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรจัดนิทรรศกำรผลงำน

กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดเสวนำ กำรบรรยำย กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของชุมชนแนวปฏิบัติ
กำรมอบรำงวัลและประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลและชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ กำลังใจ
และกำรตระหนักถึงคุณค่ำของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุด
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทุก 2 เดือน
6. สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และคุณอำนวยของ
แต่ละชุมชนสกัดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ทุกรูปแบบเพื่อจัดเก็บเป็น
องค์ควำมรู้ขององค์กร
7. เผยแพร่องค์ความรู้ มีกำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้เผยแพร่เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้นำ
ควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกระจำยควำมรู้สู่ชุมชนและสังคมเพื่อนำควำมรู้ไปต่อยอดและสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ โดยเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
7.1 กำรนำเสนอผลงำน
7.1.1 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนวัน KM day ของสำนักหอสมุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีกำรจัด
นิทรรศกำร กำรจัดเสวนำ กำรบรรยำย กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของชุมชนแนวปฏิบัติ กำรมอบ
รำงวัลและประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลและชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ กำลังใจและ
กำรตระหนักถึงคุณค่ำของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็น
กำรขยำยผลกำรจัดกำรควำมรู้ให้รู้จักกว้ำงขวำงมำกขึ้นโดยมุ่งหวังกำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำงำน
พัฒนำคน และพัฒนำสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และองค์กรแห่งกำรแบ่งปันที่ยั่งยืน
ต่อไป
7.1.2 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนวันนวัตกรรมของสำนักหอสมุด
เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดเพื่อแบ่งปันสู่ชุมชนและ
สังคมนำไปต่อยอดสร้ำงควำมรู้ใหม่
7.1.3 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำน CMU KM Day จัดโดย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีให้ส่วนงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนเครือข่ำย มีโอกำส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงำนที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยสำนักหอสมุดคัดเลือก
ผลงำนที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ไปนำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชนใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก
7.1.4 กำรนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนประชุมวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยสำนักหอสมุดได้นำผลงำนที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปนำเสนอในงำนประชุม
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET กำรประชุมสภำ
บรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL)
เป็นต้น

7.2 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเว็บไซต์สำนักหอสมุด เพื่อให้ชุมชนและสังคมนำควำมรู้
ไปใช้และต่อยอดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ (http://library.cmu.ac.th, http://kmcorner.lib.cmu.
ac.th/kmcorner, http://library.cmu.ac.th/ntic)
8. ประเมินผลการจัดการความรู้ประจาปี ประเมินผลในภำพรวมของกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ประจำปี โดยใช้แบบสอบถำมในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ในด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด กำรจัดกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ กำรนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ CMUL KM Corner
9. การพัฒนาการดาเนินงานการจัดการความรู้ในปีต่อไป นำผลจำกกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะกำรจัดกำรควำมรู้มำพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ปีต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปและอภิปรายผล
ผลจำกกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้
1. ได้รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ภำพที่ 2 รูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กำรจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถใช้ผล
กำรดำเนินงำนเป็นข้อมูลในกำรรำยงำนผลงำนดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่สถำบัน
กำรเรียนรู้ (สมศ.) คำรับรองกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (กพร.) และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence-EdPEx) เป็นต้น
2. มีกำรจัดเก็บควำมรู้และเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://kmcorner.lib.cmu.ac.th
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมำกกว่ำ
50 องค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่จำเป็นที่ใช้ในกำรพัฒนำงำนของสำนักหอสมุดให้บรรลุเป้ำหมำย
เชิงยุทธศำสตร์ตำมประเด็นควำมรู้ที่ได้กำหนด เช่น
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
มีกำรใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ เข้ำถึงได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และสนับสนุน
กำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย
- บริกำรที่มี
คุณภำพและ
เสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้และกำรวิจัย
- เป็นคลังควำมรู้
ล้ำนนำที่สนับสนุน
ยุทธศำสตร์เชิงรุก
ของมหำวิทยำลัย

ประเด็นความรู้ที่
กาหนด
1. พัฒนำทรัพยำกร 1. กำรจัดกำร
สำรสนเทศสนับสนุน ทรัพยำกร
กำรผลิตบัณฑิตและ สำรสนเทศอย่ำงมี
กำรวิจัย
ประสิทธิภำพ
2. เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศ
กลยุทธ์

1. สนับสนุน
กำรผลิตผลงำนวิจัย
และจัดบริกำร
สำรสนเทศเพื่อกำร
วิจัย
2. ส่งเสริมกำรใช้
สำรสนเทศ
3. ส่งเสริมกำรใช้
สำรสนเทศล้ำนนำ

2. กำรบริกำร
และส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ

องค์ความรู้

ประโยชน์

1. กำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศกับ
กระบวนวิชำเรียนในกลุ่ม
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
2. กำรจัดกำรหนังสือที่มี
กำรใช้น้อย

มีแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศของ
ห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

1. กำรจัดบริกำรสนับสนุน
กำรวิจัย
2. กำรสืบค้นฐำนข้อมูล
Citation Database และ
ฐำนข้อมูลประเมินคุณภำพ
วำรสำรเพื่อบริกำรสนับสนุน
กำร
3. Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ
4. รูปแบบกำรให้บริกำร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรวิจัย
5. กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดทำฐำนข้อมูลท้องถิ่น
ภำคเหนือและกำรให้บริกำร

ทำให้เกิด
แนวปฏิบัติใน
กำรผลิตบริกำร
ใหม่เพื่อสนับสนุน
กำรผลิตผล
งำนวิจยั และ
จัดบริกำร
สำรสนเทศ
เพื่อกำรวิจัย
ตอบสนองต่อ
เป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ของ
สำนักหอสมุดเพื่อ
มุ่งสู่กำรบริกำร
ที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
และเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้และ
กำรวิจัย

ประเด็นความรู้ที่
กาหนด
1. พัฒนำนวัตกรรม 3. กำรใช้
บริกำรที่ตอบสนอง เทคโนโลยี
ควำมต้องกำรของ สำรสนเทศเพื่อ
ผู้ใช้บริกำร
สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์

เป็นองค์กร
1. บริหำรจัดกำร
4. กำรบริหำร
ที่สำมำรถปรับตัว อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดกำรอย่ำงมี
ได้ทันต่อ
ประสิทธิภำพ
ควำมเปลีย่ นแปลง

องค์ความรู้

ประโยชน์

1. กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์
2. กำรพัฒนำ ROBOT
สำหรับใช้งำนในห้องสมุด
3. กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสำรวจ
หนังสือ
4. กำรผลิต e-Books
เพื่อแนะนำบริกำร
5. กำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ดิจิทัล ผ่ำน Mobile
Application ของ
สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1. กำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลงบประมำณและ
กำรเงินสำนักหอสมุด
(CMUL e-Budget)
2. กำรใช้ระบบ CMU
e-Document ในกำรแจ้ง
เวียนเอกสำร

เกิดนวัตกรรม
ที่สนับสนุน
กำรดำเนินงำน
และกำรให้บริกำร
ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร

จานวนองค์ความรู้ของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนองค์ควำมรู้
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ภำพที่ 3 กรำฟแสดงจำนวนองค์ควำมรู้ตั้งแต่ปี 2550-2561

ได้เครื่องมือ
สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
เพื่อตอบสนอง
กำรบริหำรจัดกำร
สำนักหอสมุด
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เนื้อหาขององค์ความรู้
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะ
กำรทำงำนของ
บุคลำกร
3%

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5%
ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
28%

ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีฯ
เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน
22%
ด้ำนกำรบริกำรและ
ส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
42%

ภำพที่ 4 กรำฟแสดงเนื้อหำขององค์ควำมรู้ตั้งแต่ปี 2550-2561
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่ทำให้เกิดองค์ควำมรู้จำนวนมำกและมีเนื้อหำที่ครอบคลุมภำรกิจ
หลักของสำนักหอสมุด เกิดจำกกำรที่สำนักหอสมุดกำหนดให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นแผนงำนที่สำคัญ
และมีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ที่ชัดเจนในแต่ละปี รวมทั้งสำนักหอสมุดมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ที่เป็นระบบ และชุมชนแนวปฏิบัติทุกชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงทำให้
เกิดองค์ควำมรู้ตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เนื่องจำกห้องสมุดเป็นหน่วยงำนให้บริกำร
ซึ่งบุคลำกรที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ได้พร้อมเพรียงกัน ทำให้องค์ควำมรู้ที่ได้รับอำจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตัวอย่างองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นนวัตกรรมด้ำนบริกำรที่สำนักหอสมุดนำไปใช้ในกำรสอนกำรรู้
สำรสนเทศด้วยระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนเนื้อหำได้ตำมควำมต้องกำร เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ สำมำรถทบทวนควำมรู้ และเข้ำเรียนในบทเรียนออนไลน์ใหม่ได้อย่ำงไม่จำกัด แสดงให้เห็น
บทบำทและภำพลักษณ์ของบรรณำรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกผู้สอนเป็นโค้ชในกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้
ดังกล่ำว มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมภำพที่แสดงนี้

1.กำรบ่งชี้ควำมรู้

• เลือกประเด็นควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
ควำมรู้ที่คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำหนดในแต่ละปี
• กำหนดองค์ควำมรู้ที่จำเป็น เรื่อง Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ

2.กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้

• กำรศึกษำทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนออนไลน์
• กำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์กำรสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำร ตำมทฤษฏี ADDIE Model 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเครำะห์ ขั้นกำรออกแบบ ขั้นกำรพัฒนำ ขั้นกำรนำไปดำเนินกำร ขั้นกำร
ประเมินผล

3.กำรแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• จัดกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงรรณำรักษ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
สำขำวิชำ มีประสบกำรณ์และสอนเรื่องดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
Turnitin, Scopus Citations Search, Web of Science Citations Search, TCI Citation
Search, WorldCat, EndNote X8, Zotero

4. กำรจัดเก็บควำมรู้

• จัดเก็บองค์ควำมรู้และให้บริกำรบน Cloud เว็บไซต์http://cloud.lib.cmu.ac.th/onlinecourse/
• เผยแพร่ ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์ให้มีกำรใช้งำน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรนำเสนอใน
เวทีระดับมหำวิทยำลัย ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ รวมทั้งเปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่
สนใจนำไปใช้งำนได้

5. กำรเรียนรู้

• ประเมินผลและนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ภำพที่ 5 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ

ภำพที่ 6 เว็บไซต์ Library Course Online
3. มีชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of practices- CoPs.) ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของ
ผู้ที่สนใจและปฏิบัติงำนในหน้ำที่เหมือนกัน ก่อให้เกิดกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องที่สนใจร่วมกัน ทั้งนี้แต่ละชุมชนแนวปฏิบัติที่ได้ดำเนินกำรสำเร็จได้องค์ควำมรู้ที่ต้องกำรแล้ว
สำมำรถยุบหรือก่อตั้งชุมชนใหม่เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่สนใจสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ต่อไปได้ ซึ่งในปี 2561
มีจำนวนชุมชนแนวปฏิบัติทั้งสิ้นจำนวน 8 ชุมชน

4. บุคลำกรสำนักหอสมุดทั้งในห้องสมุดกลำงและห้องสมุดคณะฯ 20 แห่ง มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมพุธสุนทรียเสวนำ ซึง่ เป็นเวทีในกำรเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนที่สอดคล้องกับประเด็นควำมรู้ ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้กำหนด โดยจัดกิจกรรมในช่วงบ่ำยของวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลำ 13.30-16.30 น.
เป็นประจำทุก 2 เดือน ทำให้กิจกรรมนี้ สำมำรถพัฒนำคน กล่ำวคือ บุคลำกรมีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับงำน
ที่ตนเองรับผิดชอบ และนำควำมรู้และทักษะที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำงำน กำรทำงำนเป็นทีม และสร้ำง
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้และแบ่งปันให้แก่บุคลำกรสำนักหอสมุด
5. กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังจะเห็นได้รำงวัลที่ได้รับจำกกำรนำเสนอผลงำนที่เกิดจำก
กำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร เช่น
5.1 รำงวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประจำ
ปีกำรศึกษำ 2556 เรื่อง กำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้: วิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
5.2 รำงวัลกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำดีเด่น ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำง
นวัตกรรม เรื่อง “กำรพัฒนำระบบให้บริกำรห้องสมุดบนเครือข่ำยเคลื่อนที่ CMUL AirPAC”
จำก งำน PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
5.3 รำงวัลจำกกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภท
แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง "Library Course
Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ" และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “Academic Journal
Publication Support Database” จำกงำน CMU KM Day ปี 2560
5.4 รำงวัลรองชนะเลิศ จำกกำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral presentation)
ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนงำน เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำบริกำร
สอนกำรรู้สำรสนเทศ” และรำงวัลชมเชย จำกกำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster
presentation) ประเภทกำรพัฒนำส่วนงำนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข/ องค์กรสุขภำพ/ องค์กร
คุณธรรม เรื่อง “องค์กรสุขสันต์ (Happy Organization)” จำกงำน CMU KM Day ปี 2561
6. ผลกำรตรวจสอบและประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักหอสมุด
ด้ำนกำรพัฒนำส่วนงำนสู่สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ได้รับ
คะแนนกำรประเมินในระดับดีมำก (5) เป็นประจำทุกปีกำรศึกษำ (CMU-QA)
7. มีกำรแบ่งปันและกระจำยควำมรู้สู่หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
7.1 กำรนำเสนอผลงำนที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนประชุมวิชำกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เช่น กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรด้วยวำจำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม
เรื่อง “กำรพัฒนำระบบให้บริกำรห้องสมุดบนเครือข่ำยเคลื่อนที่ CMUL AirPAC” ในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 จ. พิษณุโลก ชกำรนำเสนอเรื่อง
"Development of online course for information literacy in field of health Sciences,
Chiang Mai University Library" ในกำรประชุมสภำบรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งที่ 17 “17th Congress of Southeast Asian Librarians” (CONSAL XVII) ณ กรุงเนปิดอว์
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็นต้น
7.2 กำรเผยแพร่ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
7.2.1 กำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำย และกำรเสวนำ ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับ
กำรยอมรับให้เป็นหน่วยงำนที่เป็นต้นแบบของกำรจัดกำรควำมรู้ โดยประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ (CKO) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ และแบ่งปันประสบกำรณ์กำรจัดกำรควำมรู้
ของสำนักหอสมุดทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์ลำปำง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นต้น
7.2.2 เป็นสถำนที่ให้กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอก
เช่น สำนักพระรำชวัง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และศูนย์อนำมัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นต้น
8. ผลกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุดประจำปี 3 ปีย้อนหลัง ในภำพรวม
พบว่ำ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ในระดับมำกถึงมำกที่สุด
ขอเสนอแนะ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้มำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน อย่ำงไรก็ตำม สำนักหอสมุดยังไม่มีกำรกำหนดดัชนี
ชี้วัดควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรประเมินควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ
แบ่งปันของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น องค์ควำมรู้ใหม่ในองค์กร กำรนำควำมรู้
ไปพัฒนำงำน กำรเรียนรู้ข้ำมสำยงำน จัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงนวัตกรรม เป็นต้น
การนาไปใช้ประโยชน
สำนักหอสมุดนำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อไปสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแบ่งปัน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร กำรจัดกำรควำมรู้กระตุ้นให้บุคลำกรมีส่วนร่วม มีกำรทำงำน
เป็นทีมเห็นได้จำกกำรรวมตัวกันจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติในกลุ่มบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในลักษณะ
เดียวกันและมีควำมสนใจเหมือนกัน ทำให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงเวทีให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ซึ่งกันและกันภำยในองค์กรระหว่ำงบุคลำกรควบคู่กับกำรรับควำมรู้จำกภำยนอก สำมำรถนำ
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมวงจรคุณภำพ PDCA ครบทั้งวงจร ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรของ
สำนักหอสมุดได้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ห้องสมุดคณะเทคนิคกำรแพทย์ ได้นำควำมรู้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง บริกำรนำส่งเอกสำรระหว่ำงห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Document
Delivery: D.D.) ที่เป็นเลิศ ไปต่อยอดโดยกำรพัฒนำโปรแกรมระบบกำรบันทึกข้อมูลบริกำรนำส่ง
เอกสำรระหว่ำงห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Document Delivery: D.D.) และกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย” เป็นประเด็นควำมรู้ต่อยอดมำจำกหัวข้อกำรจัด

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
และชุมชนแนวปฏิบัติฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสำรวจหนังสือ” ทำให้มีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรผู้ร่วมงำน
2. ด้านการพัฒนางาน มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญซึ่งส่งผลให้
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับบริกำรที่เป็นเลิศ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง “ทบทวนกำรให้บริกำรของ
ห้องสมุด” “กำรบริกำรสนับสนุนกำรวิจัยและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้” และ
“Library Course Online: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ” เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรร่วมกันของ
ห้องสมุดกลำงและห้องสมุดคณะ ทำให้เกิดกำรทำงำนข้ำมสำยงำนระหว่ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
ฝ่ำย/ งำน/ หน่วยของสำนักหอสมุด มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนก่อให้เกิด
กำรทำงำนแบบบูรณำกำรในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สำนักหอสมุด
พัฒนำกำรดำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
3. ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักหอสมุดมีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้
สำมำรถรักษำองค์ควำมรู้ที่สำคัญขององค์กรให้คงอยู่ รวมทั้งมีกำรนำควำมรู้ไปต่อยอดให้เกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งนับว่ำ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่งผลให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้
มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่
ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีองค์ควำมรู้สำคัญ ๆ ที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ มำกกว่ำ 50 องค์ควำมรู้
เช่น องค์ควำมรู้กำรจัดกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย กำรผลิต e-Books เพื่อแนะนำบริกำร กำรสร้ำง
สื่อกำรเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลงบประมำณและ
กำรเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget) กำรสืบค้นฐำนข้อมูล Citation database และฐำนข้อมูล
ประเมินคุณภำพวำรสำรเพื่อบริกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาสังคม นอกจำกกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อรักษำองค์ควำมรู้ภำยในของ
สำนักหอสมุดแล้ว ในบทบำทของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และชุมชนภำคเหนือ สำนักหอสมุดยังคำนึงถึงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อรักษำ
องค์ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเปิดโอกำสให้หน่วยงำนและชุมชนได้ใช้
ควำมรู้ที่จัดเก็บไปต่อยอด เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำ เพลงล้ำนนำ ภำพล้ำนนำ
ในอดีต เป็นต้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และพัฒนำไปสู่สังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน
กองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการเชิงสารวจและ
การจัดทากระบวนการทางานตามโมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผู้บริหาร ครู ครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 300 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสารวจและแบบสัมภาษณ์
ผลการศึกษาโมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย พบว่า ขั้นที่ 1 ขาดการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมการอ่านในห้องสมุด ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และขั้นที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมทาให้สามารถนาไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และออกแบบการส่งเสริมการอ่านได้

คาสาคัญ:
การส่งเสริมการอ่าน, การเรียนรู้, ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา

Abstracts
The purpose of this study was to develop reading promotion for school
library development of educational funds, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan. The
survey method and the work process were conducted in the form of simple 4-step
knowledge management model. The samples were administrators, teachers, library
teachers, and 300 young library students who participate the activities. The data
collection tools were survey form and questionnaires.
The results of the simple knowledge management models showed that
Stage 1, lack of promoting and support library activities. Stage 2, create activities to
promote reading. Stage 3, practice to target groups. Stage 4, they can put into

practice to excellence. The activity satisfaction evaluation showed that the
participants were very satisfied with three activities and able to apply knowledge to
design and promote reading in the library.

Keyword:
Activity for reading skill, Learning styles, Educational fund school
บทนา
การอ่าน เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้ของคนทุกเพศทุกวัย จากสังคมโลก
ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คนได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ประเทศไทยต้องตระหนักถึงความสาคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนการอ่านอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งต้องมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน อีกส่วนหนึ่ง
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้มุ่งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มี
ความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ประยุทธ์ จันทร์โอชา,
2561) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับ แผนการศึกษา
แห่งชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ในเป้าหมายข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อ 5
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ
ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยน
ค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบและกลไก
การติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรม
การเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5
ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
ให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ

สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จากนโยบายของแผนยุทธศาสตร์ของประเทศทาให้รัฐบาลต้องเล็งเห็นความสาคัญของ
การอ่านทีเ่ ป็นทักษะสาคัญอย่างยิ่งตลอดชีวิตของคนทุกคน ความสามารถในการอ่านมีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จในการเรียนรู้ของทุกคนและนาไปสู่การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต “การอ่าน”
ยังก่อเกิดต่อการวางรากฐานของการคิด การวิเคราะห์ การสร้างจินตนาการ รวมถึงการรู้จัก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในวัยเติบโต ซึ่งจากความเห็นของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎร
อาวุโส ได้กล่าวไว้ว่า “สังคมใดที่มีการอ่านน้อย เมื่อเกิดเรื่องที่ซับซ้อน ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้
เมื่อไม่เข้าใจ ก็จะไม่สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แก้ไม่ได้ ทาให้สังคมติดขัด และเกิด
วิกฤติขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างวัฒนธรรมการอ่านจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของสังคมไทย”(ฉัตรชัย นกดี, 2558)
ห้องสมุดโรงเรียนก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ควรส่งเสริมการอ่านทาให้เด็กเกิดจากความคิด
ที่ตระหนักถึงความสาคัญของอ่านที่มีผลให้เด็กอ่านเกิดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความสาคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่
มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยู่รอบ ๆ
ตัวเราเองและมีผู้บันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาที่เผ่าพันธุ์นั้น ๆ ประดิษฐ์ขึ้นใช้สื่อสาร เมื่อมีภาษา
จึงเกิดการถ่ายทอดด้วยการใช้ขีดเขียน บันทึกและสอนจากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ ไป แต่บางคนเรียนอ่านยาก
จาเป็นต้องอาศัยการแนะนา สั่งสอน ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งต้องฝึกฝนตนเองด้วยให้ได้รับรส
ของการอ่าน เห็นประโยชน์ที่เกิดจากอ่าน จึงต้องมีการสร้างกิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ จึงได้กาหนดกรอบ
แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
กองทุนศึกษา ให้เป็นแบบอย่างของการนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดและส่งเสริม
ให้ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ได้รับความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปต่อยอดความคิด
เพื่อทาให้เด็กมีความคิด จิตสานึกของการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทาให้บุคลากรและ
เด็กในโรงเรียนเกิดความรักในการอ่านมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการอ่านให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ใช้โมเดล
การจัดการความรู้แบบง่าย ๆ (พรทิพา ดาเนิน, 2549, หน้า 102) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

ผลลัพธ์
การปฏิบตั ิ
การใช้ ความคิด

หลักคิด/ฐานความคิด (ปั ญหา)

ในด้านการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีดังนี้
วิธีการ
เครื่องมือ
หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา)
1. การสารวจความต้องการของ
แบบ
ห้องสมุดโรงเรียนในการลงพื้นที่
สัมภาษณ์
โดยสอบถาม ปรึกษาหากับ
บรรณารักษ์หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ห้องสมุด ผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ประชุม
ระดม
ความคิด
สรุป
ประเด็น

3. วางแผนการดาเนินงาน

ระดม
ความคิด
สรุป
ประเด็น

ผลที่ได้รับ
ทราบข้อมูลและปัญหาและความต้องการของ
ห้องสมุดโรงเรียน ความพร้อม ความต้องการ
การสร้างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน วิธีการ
และการดาเนินงานกิจกรรม ฯลฯ หรือปัญหาที่
ไม่สามารถปฎิบัติ ดาเนินการในการส่งเสริม
การอ่านได้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยการระดม
ความคิด
2.1 การระบุข้อมูลเข้า การพิจารณาข้อมูลและ
เงื่อนไขที่กาหนดมากับปัญหา เช่น การส่งเสริม
การอ่าน เป็นต้น
2.2 การระบุข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ การพิจารณา
เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาคาตอบหรือผลลัพธ์ ได้แก่
การจัดกิจกรรมแล้วนั้น มีผลตอบรับ การนาไป
ปฎิบัติ ความสนใจในการรับรู้ ฯลฯ
1. การวางแผนในการแก้ปัญหา โดยมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู
บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
1.3 จัดกิจกรรมอบรมสร้างความประหยัด

วิธีการ
หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา)

เครื่องมือ

ผลที่ได้รับ
2. การดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้
โดยหาผู้เชี่ยวชาญในงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และกาหนดตารางวัน/ เวลา ในการจัดกิจกรรม

ใช้หลักความคิด
4. ดาเนินงานตามแผน

การปฏิบัติ
5. สรุปผล

การจัด
กิจกรรม
อบรมใน
ลักษณะ
ต่าง ๆ
เป็น แบบ
สารวจ

3. โดยสานักวิทยบริการร่วมกับสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Set) โรงเรียนท้ายหาด จังหวัด
สมุทรสงคราม ดร.ถนอมวงศ์ ล้ายอดมรรคผล
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรม
นันทนาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่าง
กิจกรรมในห้องสมุดต้นแบบ 3 โรงเรียน
3.2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู
บรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
กองทุนการศึกษา ทั้ง 14 โรงเรียน และผู้ที่สนใจ
3.3 จัดกิจกรรมอบรมสร้างความประหยัด
เรื่องการวางแผนทางการเงิน ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set)
จากสิ่งที่ได้ครูและนักเรียนมีการจัดกิจกรรม
ตัวอย่างให้ครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม
การอ่านในอนาคต

แบบสรุป
โดยการ
ระดม
ความคิด

จากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น
3 กิจกรรม ได้ดาเนินการเสร็จตามแผนการ
ดาเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้มี
การรายงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้รับ
แผนงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในปีถัดไป
และเป็นการจัดการบูรณาการความคิด โดยนาผู้ที่
เชี่ยวชาญ ผู้ปฎิบัติงานจริงมาให้ความคิดแก่ครู
ยุวบรรณารักษ์ทุกคน เพื่อนาไปต่อยอด

วิธีการ
ผลลัพธ์
6. ติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เครื่องมือ

ผลที่ได้รับ

แบบ
คณะทางานได้ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนกองทุน
ประเมินผล เพื่อการศึกษา เพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงาน
จากการให้บริการในระยะ 3 เดือน เมื่อมีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
ได้นาผลการสรุปโครงการรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างดาเนินการ มาปรับปรุงแก้ไขใน
การดาเนินการ มาปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินการ
โครงการในครั้งถัดไป เพื่อให้ได้ผลการตอบรับที่ดีต่อ
การนาไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สานักฯ ใช้กระบวนการมีส่วนรวมทั้งภายในและภายนอก คือ บุคลากรของห้องสมุด
และโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จานวน 14 โรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน
เพื่อการเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากการศึกษาผลการดาเนินงาน คณะทางานได้วางแผนบูรณาการ โดยใช้โมเดล
การจัดการความรู้แบบง่าย ๆ ของการพัฒนาคุณภาพ เมื่อดาเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
การอ่าน โดยแบ่งดังนี้
1. เป็นการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมนันทนาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างกิจกรรมใน
ห้องสมุดต้นแบบ 3 โรงเรียน โดยให้เป็นตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะใช้เกมต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การใช้เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
เอกสารมาเป็นโจทย์เพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. การให้ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยให้วัสดุเหลือใช้ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ทั้ง
14 โรงเรียน ร่วมกับโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ดร. ถนอมวงศ์ ล้ายอดมรรคผล) โดยให้
เป็นตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะใช้วัสดุเหลือใช้ ของใช้ที่อยู่ใกล้ตัว และหนังสือที่ชอบ
อ่านเป็นแบบ ประดิษฐ์ของที่เป็นวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ ดินน้ามัน เป็นต้น แล้วอาศัยการเล่า
นิทาน หรือนาเสนอผลงานของตนเอง จากสิ่งประดิษฐ์ได้เป็นการในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้
อย่างหนึ่ง ตลอดจนการกระตุ้นการใช้หนังสือต่าง ๆ จาก ดร. ถนอมวงศ์ ล้ายอดมรรคผล สร้าง
แรงบันดาลใจ 9 ขั้นสู่การอ่านให้เก่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านอีกด้วย

3. การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความประหยัด เรื่องการวางแผนทางการเงิน (กิจกรรม
อบรมสร้างความประหยัด เรื่องการวางแผนทางการเงิน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Set)) โดยให้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมการประหยัด ซึ่งเป็นการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการเล่า การวางแผนการเงินของวิทยากร
พบว่า จากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้น กลุ่มนักเรียน ครู ผู้บริหาร จานวน 300 คน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.87, SD=0.22) ซึง่ ครูและนักเรียนได้รับความรู้
มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานร่วมกัน การประหยัดออมเงิน และเป็น
ตัวอย่างในการส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลาย จะทาให้เกิดความสนใจและสามารถนาไปปฏิบัติ
ร่วมกันได้
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการจัดการความรู้ตามแนวทาง
ในการส่งเสริมการอ่านให้แก่ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยคณะทางานได้ดาเนินการ
โดยใช้กระบวนการ โมเดลการจัดการความรู้แบบง่าย ๆ 4 ขั้นตอนนั้น ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านให้ครู บรรณารักษ์ และยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา คือ
1. หลักคิด/ ฐานความคิด (ปัญหา) ของการส่งเสริมการอ่าน-เด็กและครูส่วนใหญ่ไม่ใช้
ห้องสมุด และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
2. หลักการคิด-มีการจัดกิจกรรมตัวอย่างให้ครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม
การอ่านในอนาคต
3. การปฏิบัติ-การจัดการบูรณาการความคิด โดยนาผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ปฎิบัติงานจริงมาให้
ความคิดแก่ครู ยุวบรรณารักษ์ทุกคน เพื่อนาไปต่อยอด
4. ผลลัพธ์-ได้ผลการตอบรับที่ดีต่อการนาไปปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนห้วยทราย
ประชาสวรรค์

ภาพ

โรงเรียนอานันท์

โรงเรียน
บ้านท่าตะคร้อ
มิตรภาพที่ 192

ภาพที่ 1 การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน

ภาพที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ห้องสมุดโรงเรียนควรนากิจกรรมที่ได้รับความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใน
การกิจกรรมการอ่านอื่น ๆ
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. สามารถนากิจกรรมไปประยุกต์กับรายวิชาอื่น ๆ ได้

การนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินการในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติงานที่ดี สร้างและ
ส่งเสริมให้ครู ยุวบรรณารักษ์เกิดแนวคิดในการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านในแก่นักเรียน
ในโรงเรียน นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาความคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
รายการอ้างอิง
ฉัตรชัย นกดี. (2558). สร้างเสริมนิสัย "รักการอ่าน". เข้าถึงได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/28939-สร้างนิสัย "รักการอ่าน".html
ประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2561). ร่างยุทธศาสตร์ชาติ. เข้าถึงได้จาก
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_DraftplanMay
2018.pdf
พรทิพา ดาเนิน. (2549). การจัดการความรู้ในชุมชน. บุรีรัมย์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
Factors influencing on Work Efficiency of Staff:
Case Study of Thaksin University
สุนิษา ขันนุ้ย, จรรยา ชูทับ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
e-mail: chanya@tsu.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
บุคลำกร: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ จำนวน 1,112 คน มีกำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของTaro
Yamane ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 294 คน ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำ t-test F-test และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยวิธีกำรของเพียร์สัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก โดยด้ำนคำรวะมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 2) ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ ทั้งด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร
และด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน อยู่ในระดับมำก 3) ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรกับ
สภำพทั่วไป มีค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประเภทบุคลำกร ลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 4) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย
ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร พบว่ำประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์ปำนกลำงในทิศทำงเดียวกันกับทั้งควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตใน
กำรทำงำน
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ABSTRACT
This research aimed at studying factors influencing on work efficiency of
staff. The research focused on 4 main factors. The research findings were described
as follows. Firstly, the overall view of the work efficiency of the staff was at the high
level. Consequently, the respect aspect was the highest mean. Secondly, the
importance of opinion or performances were the factors that affected to work
efficiency of staff. The study results revealed that all 3 issues of the organization
engagement aspect were at the high level. Then, the findings of the aspect of quality
of work were at the high. Thirdly, the result of statistical variances analysis was 0.05
for the relationship between work efficiency and general profile especially age,
education level, personnel type, work type, work sector, work experience and salary
or remuneration. Finally, the relationship between the opinion or real work factors
and work efficiency was found that the work efficiency had moderate relationship to
both engagement and quality of life. The research was participated by 1,112 staff of
Thaksin University. The sample size of 249 staff was calculated by using Taro
Yamne’s formula and accidental sampling method. A questionnaire was used to
collect data for data analysis using percentage, mean, standard deviation, t-test, Ftest and Pearson’s Correlation Coefficient analysis.

Keyword:
Work Efficiency, Thaksin University’s Personnel, Engagement,
Quality of Life
บทนา
สภำพปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงของสถำบันอุดมศึกษำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำและปรับตัวเพื่อรองรับกับสภำพกำรแข่งขัน และสอดรับกับสภำพภำวะ
ทำงเศรษฐกิจ โดยรัฐบำล ได้กำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของประเทศคือ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ทำให้เกิดวิกฤตสังคมสูงวัยและอัตรำ
กำรเกิดที่ลดลง (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2561, หน้ำ 1)
ส่งผลให้เด็กที่จะเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำมีแนวโน้มลดลง จึงต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและ
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 “ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2559, หน้ำ 4 ) ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ให้ควำมสำคัญกับกำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อ
สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมกลยุทธ์
สร้ำงขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
(สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2559, หน้ำ 52-53)
จำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทภำยนอก มหำวิทยำลัยจำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรแข่งขัน
ที่มีศักยภำพ มหำวิทยำลัยทักษิณได้จัดทำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ 10 ปี เพื่อรองรับกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและสภำพกำรแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเป็น “มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ
ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนำกำลังคน วิจัย และบริกำรวิชำกำร เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชำติ
และอำเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญำ และสันติสุขที่ยั่งยืน” กำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
ทักษิณตำมแผนยุทธศำสตร์ 10 ปี นั้น มหำวิทยำลัย ได้ให้ควำมสำคัญกับ “คนเป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำ” ตำมยุทธศำสตร์ที่ 6 คือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้เป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมำภิบำล พึ่งพำ
ตนเองได้ (มหำวิทยำลัยทักษิณ, 2559, หน้ำ 111) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในกำรควบคุมกำรทำงำน
ให้ลุล่วงไปได้ตำมจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกำรทำงำนเพียงใดก็ตำม
ต้องอำศัยบุคลำกรเป็นผู้ควบคุมระบบกำรทำงำน ถ้ำบุคลำกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมปัจจัยต่ำง ๆ
ด้อยคุณภำพองค์กรก็ยำกที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
เพื่อให้ทรำบว่ำประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรอยู่ระดับใด และปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยจะมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนและยกระดับในกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้นอันจะเอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยทักษิณและตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ
จำกเหตุผลดังกล่ำวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จำกงำนวิจัยครั้งนี้ไปใช้
หำแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวิสัยทัศน์
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
2. เพื่อศึกษำระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งำนวิจัยนี้ได้กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทักษิณที่ปฏิบัติงำน
จำนวน 1,112 คน ประกอบด้วย ประชำกรสำยคณำจำรย์ (ไม่รวมศึกษำต่อ) จำนวน 425 คน และ
ประชำกรสำยสนับสนุน จำนวน 687 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยใช้ในกำรคำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้
สูตรกำรกำหนดตัวอย่ำงของ Yamane (1973) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน
± 5% ได้กลุ่มตัวอย่ำงสำยคณำจำรย์ จำนวน 112 คน และกลุ่มตัวอย่ำงสำยสนับสนุน จำนวน
182 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรจำกหนังสือ ตำรำ เอกสำร
ผลงำนวิจัย ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม
2. กำหนดขอบเขตในกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำมลักษณะเนื้อหำที่ต้องกำรทรำบ
3. นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเรียบร้อยแล้ว ไปปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
4. นำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกกลุ่มตัวอย่ำง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งเป็นบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ จำนวน 294 คน โดยมีระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำง
เดือนมกรำคม - มีนำคม 2561
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่
1. อธิบำยลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงใช้สถิติเชิงพรรณนำ คือ กำรแจกแจงควำมถี่
คำนวณเป็นร้อยละ
2. ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร ใช้กำรคำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
3. ข้อมูลด้ำนควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกร ใช้กำรคำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
4. สถิติสำหรับทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรและวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ มีดังนี้
4.1 t-test ทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรที่จำแนก 2 กลุ่ม
4.2 F-test ทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรที่จำแนกมำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป
และทำกำรทดสอบเป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีกำร Sheffe

4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยวิธีกำรของเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation)
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใชประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร:
กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ สรุปได้ ดังนี้
1. จำกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง และมีอำยุ 31-40 ปี มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและปริญญำโท โดยเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่มีตำแหน่งบริหำร ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน ที่วิทยำเขตพัทลุง สังกัด
ส่วนงำนวิชำกำร รองลงมำคือ สังกัดสำนักงำนวิทยำเขตและสำนักงำนมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์
กำรทำงำน 11-15 ปี รองลงมำ 6-10 ปี และน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี มีเงินเดือนอยู่ในช่วง 25,00130,000 บำท
2. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคม พบว่ำ ภำพรวมและรำยด้ำน ส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.33 โดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนคำรวะ มีค่ำเฉลี่ยรวม
4.52 ด้ำนนำพำสังคม มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.43 ด้ำนสำมัคคี มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.42 ด้ำนปัญญำ มีค่ำเฉลี่ย
รวม 4.39 ด้ำนควำมคุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.17 และด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.08
3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กร ภำพรวม
และรำยด้ำนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.14 โดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำนเพื่อ
องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรธำรงรักษำสมำชิกขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.31 รองลงมำคือ
ด้ำนควำมศรัทธำต่อองค์กรมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.74 ตำมลำดับ
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติ
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.71 โดยเรียงลำดับจำกมำกไป
น้อยดังนี้ ด้ำนควำมรับผิดชอบ มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.95 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน
มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.87 ด้ำนลักษณะกำรบริหำร มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.77 ด้ำนสังคมสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยรวม
3.73 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.67 ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.62 ด้ำนผลตอบแทนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.53 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมมั่นคงมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.52
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำตัวแปร อำยุ ระดับกำรศึกษำ
ประเภทบุคลำกร ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง
ที่แตกต่ำงกัน ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- ด้ำนอำยุ พบว่ำ อำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี กับ อำยุ 41-50 ปีมีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญญำตรี กับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ปริญญำโท และปริญญำเอก มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนประเภทบุคลำกร พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย กับ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติ พบว่ำ สำยคณำจำรย์ และสำยสนับสนุน มีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนสังกัด พบว่ำ สังกัดกลุ่มส่วนงำนวิชำกำร กับสำนักงำนวิทยำเขต มีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนประสบกำรณ์กำรทำงำน พบว่ำ ประสบกำรณ์ทำงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี
กับ 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26-30 ปี มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน 6-10 ปี กับ 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26-30 ปี มีประสิทธิภำพกำรทำงำน
เฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
- ด้ำนเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง พบว่ำ เงินเดือน/ ค่ำจ้ำงน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท กับ
เงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 15,001-20,000 บำท 25,001-30,000 บำท 30,001-35,000 บำท และมำกกว่ำ
35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวมแตกต่ำงกัน เงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 15,00120,000 บำท กับเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง มำกกว่ำ 35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดย
ภำพรวม แตกต่ำงกัน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 30,001-35,000 บำท กับ เงินเดือน/ ค่ำจ้ำงมำกกว่ำ
35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
5. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับ
ควำมผูกพันมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน ควำมผูกพัน
ด้ำนควำมศรัทธำต่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี
ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมในระดับน้อย ยกเว้นด้ำนคำรวะมี
ควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ควำมผูกพันด้ำนควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำน
เพื่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมำก ในทิศทำงเดียวกัน ควำมผูกพันด้ำนควำมต้องกำรธำรงรักษำสมำชิกขององค์กรมี
ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงใน
ทิศทำงเดียวกัน เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนผลตอบแทนมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนสภำพแวดล้อม

ในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นด้ำนควำมคุ้มค่ำและด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน
มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำม
คุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นด้ำนปัญญำมีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย
ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนสังคมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนในด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนสำมัคคี และด้ำนควำมคุ้มค่ำ
มีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ และด้ำนนำพำสังคมมีควำมสัมพันธ์
อยู่ในระดับน้อย ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนลักษณะกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์
กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำม
คุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ
ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำง
เดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนด้ำนควำมคุ้มค่ำ ด้ำนคำรวะ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง
ส่วนด้ำนปัญญำ และด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย ในทิศทำงเดียวกัน
อภิปรายผล
กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ (สำนักหอสมุด) อภิปรำยผลได้ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ในส่วนของกำรเคำรพและให้เกียรติผู้อื่น องค์กรและกฎกติกำ
ของสังคม มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจสำคัญด้ำนกำรให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรเปรียบเสมอลูกค้ำที่สำคัญดังปณิธำนของสำนักหอสมุดที่ว่ำ “สำนักหอสมุด
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่เหมำะสม”
ด้ำนนำพำสังคม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก โดยหัวข้อที่มีระดับประสิทธิภำพกำรทำงำน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือกำรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ และเสมอภำคโดยไม่หวังผลตอบแทนในส่วนของ
สำนักหอสมุด ได้มีกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์ โรงเรียนรอบรั้ว
มหำวิทยำลัยทักษิณ และมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผู้สูงอำยุหมู่บ้ำนลำนโย และมีกิจกรรมดอกไม้จันทน์
จำกใจถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ด้ำนสำมัคคี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก โดยหัวข้อที่มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยสูงที่สุด
คือกำรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่/ องค์กร/ สังคมโดยสำนักหอสมุดมีกำรจัดทำข้อตกลงร่วม
ก่อนปฏิบัติงำน (TOR) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนและใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และสำนักหอสมุดมีนโยบำยในกำรรับใช้สังคมด้วยกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่

ชุมชน เช่น โครงกำร Camp for kid เปิดโลกกำรเรียนรู้เปิดประตูสู่จินตนำกำร โครงกำรปั้นฝัน
สู่นักเขียน: เขียนอย่ำงไรให้เป็นเรื่องสั้น ฯลฯ
2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณพบว่ำ ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กรภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผลกำรสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
กำรปฏิบัติงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ในระดับมำก
(4.10) เนื่องจำกสำนักหอสมุดมีกลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศสถำนที่ทำงำนให้น่ำอยู่บุคลำกร
มีควำมสุขในกำรทำงำน จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมรักและควำมผูกพันกับองค์กรเพื่อให้มีผล
กำรดำเนินงำนที่ดีและภำคภูมิใจในองค์กร เช่น โครงกำร Happy Workplace กิจกรรมแข่งกีฬำ
สัมพันธ์บุคลำกร ฯลฯ
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
ภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก สำนักหอสมุด ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพชีวิต
ในกำรทำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีกิจกรรมสวน
ในห้องสมุด Green Library Corner ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน มีกำรจัดสรรงบ
ประมำณสำหรับกำรพัฒนำตนเอง และสำนักหอสมุดจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำน IT แก่บุคลำกร
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคง เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมกำรทำผลงำน
เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้ำนสังคมสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมแข่งกีฬำสัมพันธ์บุคลำกร ด้ำนลักษณะ
กำรบริหำร ผู้บริหำรมีช่องทำงกำรสื่อสำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่หลำกหลำย เช่น
อีเมล Line โทรศัพท์ และกำรพบปะพูดคุย ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน จำกรำยงำน
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ใน
ระดับมำก (3.90) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำนักหอสมุด มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ที่จัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบรรณำรักษ์น้อย Trainer โรงเรียนรอบรั้ว
มหำวิทยำลัยทักษิณ ปี 2 โครงกำรอบรมกำรจัดกำรบรรณำนุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และ
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ
3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประเภท
บุคลำกร ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง ที่แตกต่ำงกัน
ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เนื่องจำกสำนักหอสมุด
มีบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น ประเภทบุคลำกร ของสำนักหอสมุด ประกอบด้วย พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย โดยแต่ละประเภทได้กำหนดวุฒิกำรศึกษำและ
ลักษณะงำนที่สอดคล้องกับควำมรู้ จึงส่งผลให้บุคลำกรแต่ละประเภทมีประสิทธิภำพกำรทำงำน
แตกต่ำงกัน
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง
กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณพบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับ
ควำมผูกพันมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน โดยด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์กับ

ด้ำนควำมควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำนเพื่อองค์กรสำนักหอสมุดจัดโครงกำร Happy Workplace และ
กิจกรรมแข่งกีฬำสัมพันธ์บุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร ผลของกิจกรรมทำให้บุคคลำกร
ร่วมกันทำงำนเป็นทีม มีควำมเสียสละ ทุ่มเทในกำรทำงำน ก่อให้เกิดควำมผูกพันด้ำนควำมเต็มใจ
จะปฏิบัติงำนเพื่อองค์กร
5. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนมี
ควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้ทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงสำนักหอสมุด
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง โดยกำหนดในข้อตกลงร่วมก่อนปฏิบัติงำน ซึ่งใช้เป็น
เกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเงินเดือน และจำกข้อมูลบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะสำกล
ควำมรู้ และทักษะในวิชำชีพร้อยละ 100 ซึ่งส่งผลให้บุคลำกรนำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษำสภำพที่เป็นจริงและสภำพที่คำดหวังในกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ
2. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพกับขวัญในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
3. ควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
4. ควรศึกษำพฤติกรรมกำรสื่อสำรในองค์กรของมหำวิทยำลัยทักษิณ
5. ควรศึกษำวิเครำะห์งำนเพื่อกำหนดตำแหน่งและกำลังคนของมหำวิทยำลัยทักษิณ
6. ควรศึกษำปัจจัยด้ำนทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรผลิตบัณฑิต
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
7. ควรศึกษำกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนของมหำวิทยำลัยภำยใต้
Thailand 4.0
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
จำกกำรวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้แก่ ควำมผูกพันต่อองค์กรและคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน จึงขอเสนอนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของห้องสมุด ดังนี้
ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร
- สำนักหอสมุดควรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ในแต่ละสำยงำนเพื่อกำรแบ่งปันควำมรู้
ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
- สำนักหอสมุด ควรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อบุคลำกรจะได้เห็นเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของตนเอง
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีแนวคิดในกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลทำงสถิติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้ โดยทำกำรศึกษำกับตัวเลขของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ที่กระจัดกระจำยอยู่เป็นจำนวนมำก มีปริมำณข้อมูลสูง และยังไม่เคยผ่ำนกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนสถิติ
มำก่อน โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลนี้ จะวิเครำะห์ข้อมูลที่มีหลำกหลำย ทั้งจำกกำรเข้ำใช้งำนอำคำร
ของสำนักหอสมุด และกำรใช้บริกำรพื้นฐำนและบริกำรพิเศษต่ำง ๆ โดยใช้วิธีวิเครำะห์ข้อมูล
แสดงควำมสัมพันธ์ และนำมำแสดงผลในรูปแบบของ Data visualization โดยใช้ภำพ ตัวเลข
แผนภูมิ กรำฟ และอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจแก่ผู้บริหำรให้สำมำรถรับรู้ข้อมูลที่มำกขึ้น
และสำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ
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Abstract
Office of the University Library, Kasetsart University has held a project to
applying statistic information for improve efficiency of service. Using an immense
statistic data collected from different sources and never use for predictive analytics.
By combining data analytic techniques and data visualization techniques to calculate
measures and show a connections between different data and transform these
information into the form of images, graphic or map, in the way that the information
would be provides access to information, interesting, motivating, easy to understand
and to be recognized and building influence and motivation awareness, including
applying to effective decision making in the future.
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บทนา
ปัจจุบันสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรสนับสนุน
วิชำกำร ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนิสิต อำจำรย์ บุคลำกร
นักวิจัย รวมถึงประชำชนทั่วไป ซึ่งผู้ใช้ในแต่ล่ะประเภทมีควำมต้องกำรใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันไป
กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้เข้ำถึงบริกำร
ที่ตนเองต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองได้
ซึง่ ทำงสำนักหอสมุดเองได้มีบริกำรที่หลำกหลำย ทั้งบริกำรพื้นฐำนทำงด้ำนสำรสนเทศ
จนถึงบริกำรพิเศษต่ำง ๆ เช่น บริกำรอินเตอร์เน็ต บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ บริกำรห้องศึกษำ
เป็นต้น ที่ผ่ำนมำมีกำรเก็บสถิติกำรใช้บริกำรในบำงบริกำร และไม่ได้มีกำรนำมำวิเครำะห์กับข้อมูล
ของผู้ใช้บริกำร เพรำะข้อมูลที่มีปริมำณมำกซึ่งเป็นกำรยำกในกำรดึงข้อมูลออก ซึ่งเกิดปัญหำคือทำให้
ไม่ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่รวมถึงปัญหำที่เชื่อมโยงข้อมูลของกำรให้บริกำรกับข้อมูล
ผู้ใช้บริกำรได้ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ถ้ำถูกนำมำวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ ใช้กำรจัดแสดงผลใน
รูปแบบเทคนิคกำรสร้ำงภำพนำมธรรมหรือ Data visualization โดยกำรใช้ภำพเพื่อแสดงข้อมูล
เชิงปริมำณที่วัดได้ในรูปแบบภำพ 2 มิติและ 3 มิติ กำรใช้แสง สี ควำมสว่ำง เส้น และแผนที่
เพื่อสร้ำงควำมโน้มน้ำวและแรงจูงใจในกำรรับรู้ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อประโยชน์ให้ผู้บริหำรใช้ใน
กำรวำงแผนกลยุทธด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และเพิ่มปริมำณกำรใช้
บริกำรของห้องสมุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลผู้ใช้บริกำรกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด
2. เพื่อออกแบบกำรสร้ำงภำพนำมธรรมที่มีประสิทธิภำพ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แนวคิด
กำรนำเทคนิคกำรทำ Data analytics และ Data visualization มำทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด รวมถึงบริกำรพิเศษอื่น ๆ เช่น บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์
บริกำรคอมพิวเตอร์ บริกำรอินเตอร์เน็ต บริกำรห้องศึกษำ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ปริมำณและประเภทกำรใช้บริกำรกับประเภทผู้ใช้บริกำร ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ให้
รำยละเอียดได้มำกกว่ำ และนำมำแสดงผลในรูปแบบภำพนำมธรรม ทำให้สำมำรถเข้ำถึงรำยละเอียด
ของข้อมูลได้มำกยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทั้งผู้บริหำรและผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
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ภำพที่ 1 วงจรของกำรทำ Data analytic
วิธีการดาเนินงาน
1. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทำงสถิติต่ำง ๆ ที่มีกำรเก็บไว้ ซึ่งพบว่ำแหล่งข้อมูล
มีกำรกระจัดกระจำยและหลำกหลำย โดยมีโครสร้ำงและแหล่งจัดเก็บของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เช่น
SQL, NCSA, W3C, W3C Extended, SUN iPlanet, Custom Log เป็นต้น โดยไม่เคยมีกำรนำ
ข้อมูลเหล่ำนี้มำประยุกต์ใช้งำนด้วยกัน โดยใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำคือภำษำ SQL ในกำรรวบรวม
เชื่อมต่อข้อมูล และทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ภำพที่ 2 ผังขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ
2. ศึกษำเทคโนโลยีที่จะนำมำพัฒนำ Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Tableau
ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในกำรสร้ำงกำรนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเครำะห์ออกมำในรูปแบบภำพ
โดยมีข้อดีคือ ช่วยกำรแสดงข้อมูลที่มีปริมำณสูง แสดงรำยละเอียดของข้อมูลให้เห็นชัดขึ้น แสดงถึง
ปัญหำและกำรคำดคะเนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรแสงในรูปแบบของรูปภำพ, กรำฟ

หรือแผนภำพ ยังช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น ผลลัพธ์คือทำให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ซ่อนอยู่
ในตัวของของมูลเองแสดงออกมำสัมผัสได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในกำรค้นหำข้อมูลสำหรับวิเครำะห์
วำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ
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ภำพที่ 3 ผังโครงสร้ำงกำรทำงำนของโปรแกรม Tableau
3. กำรสร้ำง Data Visualization โดยโปรแกรม Tableau เวอร์ชั่น Public ซึ่งเป็น
เวอร์ชั่นที่เปิดทดลองให้ใช้งำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยจะลดทอนคุณสมบัติบำงอย่ำงไป เช่น ประเภท
ของแหล่งข้อมูลนำเข้ำ กำรบันทึกไฟล์ที่สร้ำงขึ้นจำกโปรแกรม เป็นต้น โดยตัวโปรแกรมสำมำรถ
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่รองรับได้ ได้แก่ Excel, Text File, JSON File, MS Access เป็นต้น
ตัวโปรแกรมสำมำรถจัดกำรกับแหล่งข้อมูลได้ คือกำรสร้ำง Dimensions ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
กำรอธิบำยควำมหมำยในแต่ล่ะแง่มุม หรือแจกแจงประเภทของข้อมูล และ Measures ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่เป็นลักษณะของตัวเลข เชิงปริมำณ สำมำรถนำมำคำนวณและวิเครำะห์ได้ กรณีที่มีแหล่งข้อมูล
มำกกว่ำหนึ่งแหล่ง สำมำรถเลือกรูปแบบประเภทกำรเชื่อมโยงได้ (Inner Join, Left Join, Right
Join, Full Outer Join) สำมำรถจัดกำรกับประเภทและระดับของข้อมูลได้ ในส่วนของกำรวิเครำะห์
ข้อมูล สำมำรถทำกำรจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล เรียงลำดับ กำรหำ Trend, Reference Line
กำรพยำกรณ์แนวโน้มของข้อมูล
สำหรับกำรสร้ำงรำยงำนกรำฟ ทั้งแบบ Pie Chart, Bar Chart, Area Chart, Lines หรือ
รูปแบบภำพ เช่น Heat Map, Tree Map หรือแบบแผนที่ ซึง่ สำมำรถกำหนดคุณลักษณะของกำรจัด
แสดงผลข้อมูลที่หลำกหลำยได้ เช่น กำรกำหนดสี ขนำด รูปร่ำง รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏได้

ภำพที่ 4 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles

ภำพที่ 5 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles

ภำพที่ 6 กำรแสดงข้อมูลแบบ Pyramid-gantt

ภำพที่ 7 กำรแสดงข้อมูลแบบ Treemaps

ภำพที่ 8 กำรแสดงข้อมูลแบบ Bubble & Map
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. นำข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์ โดยทำกำรแปลงข้อมูลให้ออกมำอยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร
สกัดข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์ออกมำ และกรองข้อมูลเฉพำะส่วนที่ต้องกำรสำหรับวิเครำะห์เท่ำนั้น

ภำพที่ 9 ข้อมูล Transactional data ที่ต้องกำรจะมำวิเครำะห์

ภำพที่ 10 ข้อมูล Transactional data ที่ผ่ำนกระบวนกำรสกัดข้อมูลที่ต้องกำรออกมำ
2. นำเข้ำข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม Tableau เพื่อทำกำรสร้ำงรูปแบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดกำรข้อมูลที่ได้ โดยแจกแจงข้อมูลในมิติ ได้แก่ Dimension หรือข้อมูล
ที่ใช้ในกำรอธิบำย และ Measure หรือข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรคำนวณ รวมทั้งประเภทของข้อมูล
ที่ต้องกำรใช้งำน

ภำพที่ 11 สร้ำงรูปแบบของข้อมูลและกำรกำหนดประเภทของข้อมูล

4. สร้ำงรำยงำนในรูปแบบของ Data visualization โดยใช้รูปภำพ กรำฟ ขนำดและสี
ของวัตถุ มำใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ ได้ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูลผ่ำนกำรเรียงลำดับ จัดกลุ่ม
หรือกรองข้อมูลเฉพำะตำมที่ต้องกำร

ภำพที่ 12 กำรสร้ำงรำยงำนกำรนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่ำง ๆ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมำวิเครำะห์ โดยเลือกชนิดของข้อมูลที่สำมำรถหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันได้ เช่น ควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรใช้งำนและจำนวนควำมถี่กำรใช้งำน
และนำข้อมูลที่ได้มำนำเสนอข้อมูลเชิงภำพ โดยได้เป็นข้อมูลที่เป็นรูปนำมธรรมในรูปแบบแผนภูมิ
หรือภำพ โดยสำมำรถจำแนกประเภทหรือหมวดหมู่ของข้อมูลโดยใช้สี เส้น หรือขนำด ซึ่งกำรแปลง
หรือแทนที่ข้อมูลด้วยกำรมองเห็นด้วยสำยตำในรูปแบบภำพนำมธรรม ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจในข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้มีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถเข้ำใจง่ำย ทำให้ผู้บริหำร

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจ หรือพยำกรณ์ทำนำยแนวโน้มสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้
ในอนำคตนั้นจะมีกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บของแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนและ
รูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ำยต่อกำรรวมรวมข้อมูลเพื่อมำวิเครำะห์ รวมถึงเพิ่มวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรให้บริกำรประเภทต่ำง ๆ ที่ยังไม่เคยมีกำรจัดเก็บมำก่อน กำรพัฒนำรูปแบบกำรนำเสนอและ
ควำมทันสมัยของข้อมูล ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถ
นำข้อมูลที่ได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุด
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรทำ Data analytic และ Data visualization ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ เช่น ใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึง-ใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ หรือใช้ข้อมูลประกอบกำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ให้ดูทันสมัย มีควำมน่ำสนใน สำมำรถเข้ำถึงรำยละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ ได้ ในรูปแบบ
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บทคัดย่อ
การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรนาความรู้และประสบการณ์มาจัดการอย่างเป็น
ระบบตามกระบวนการจัดการความรู้และนาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับรู้และเนื่องด้วยขณะนี้ศูนย์วิทยบริการได้ขับเคลื่อน
การให้บริการสารสนเทศในฐานะแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base
economy) ซึ่งเป็นยุคที่ทุก ๆ กิจกรรมดาเนินไปด้วยความรู้เป็นแกนหลักนั้นคือการผลิตและ
แพร่กระจายสินค้าและบริการโดยอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ในการสร้างความเติบโต
ความมัน่ คงและสร้างงานในทุกภาคเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวไป
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นความรู้จึงเป็นอานาจ (Knowledge power) เนื่องจากความรู้
เป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมของแต่ละบุคคลในองค์กร และความรู้ที่ใช้ในการทางานนั้น
ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง อาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้เชิงทฤษฏี
หรือความรู้จากภายนอกมาปรับแต่งเพื่อการใช้งาน หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ใน
การทางาน ดังนั้นการจัดการความรู้จึงถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
เนื่องจากความรู้ที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องพัฒนาจากข้อมูลระดับสารสนเทศ ระดับ
ความรู้ภายใน (Tacit knowledge) ไปสู่ระดับปฏิบัติหรือผลสะท้อน จนกระทั่งถึงระดับปัญญา ทั้งนี้
การจัดการความรู้ในองค์กรถือเป็นวิธีการพัฒนากระบวนการของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
สมาชิกทุกคนภายในองค์กร
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Abstract
Knowledge management, information searching online. The office of
Academic Resources and Information Technology, Loei Rajabhat University. It is
another project that the Information Technology and Service Center has organized to
promote the knowledge and experience of the personnel to manage the system
according to the knowledge management process and bring knowledge to exchange,
learn and publish. Public relations or other agencies have been recognized and Now
adays The Academic center provide information service as a learning center with
Knowledge base Economy. Which is every activities proceeding with the main
knowledge are production, goods distribution and service by knowledge provide is
the main for growing, stability and jobs in every part of economic. For this reason,
the society and the organization must adaptation to organization of learning. So, the
knowledge is a power. The knowledge as affiliate in work or activity with each person
in organization and knowledge use for working create by worker or group worker.
They are create with theoretical knowledge or external knowledge adapt for working,
create by experience from working. So knowledge management is creating advantage
competition in organization. Which is knowledge management can using by develop
from data information with tacit knowledge to practice or reaction to talent.
Knowledge management in organization is develop method for innovation
continuous with all members in the organization.

Keywords:
Knowledge management, Learning organization, Knowledge
บทนา
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base economy) คือการผลิตและแพร่กระจายสินค้า
และบริการโดยอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเติบโต ความมั่นคงและสร้างงาน
ในทุกภาคเศรษฐกิจ ส่งผลให้สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ม.ป.ป.) พร้อมทั้งยังส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เกิดการแข่งขันในการให้บริการค่อนข้างสูงด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้นทาให้ความรู้ซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรหลักขององค์กรที่มีความสาคัญและแตกต่างจากปัจจัยการผลิตอื่น ๆ มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในทุกกระบวนการการทางาน (นลวัชร์ ขุนลา และเกษราภรณ์ สุตตาพงค์, 2558, หน้า 131-141)
หากทุกคนในองค์การมีแนวทางการจัดการความรู้โดยมีการเรียนรู้ และมีการพัฒนาแนวความคิด
ตลอดจนพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ ของตนเองให้เกิดขึ้นและเคลื่อนไหวอยู่ในองค์การตลอดเวลา
จะส่งผลดีต่อองค์การโดยรวม ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมี

การจัดการความรู้ (Knowledge management: KM) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวม จัดการ ความรู้
ความชานาญ ไม่ว่าความรู้นั้นจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือในตัวบุคคล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจเจก
บุคคล องค์การและชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาคุณภาพงานบริการ
กระบวนการจัดการความรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการให้บุคลากรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยให้เกิดประสบการณ์และความชานาญเพิ่มขึ้น
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ที่เน้นในด้านการพัฒนากระบวนงานควบคู่
ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์
ที่เป็นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบรู้รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทั่วทั้งองค์กร
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเท่ากับว่า องค์กรที่มีการบริหารจัดการความรู้นี้อย่างเป็นระบบ ก็จะเกิดเป็นโอกาส
อันสาคัญต่อการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยการทางานอย่างฉลาดคิดและสร้างสรรค์ในที่สุด
ทาให้องค์กรนั้นสามารถเผชิญกับการแข่งขันและการ เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ รูปแบบ และสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลได้เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา และปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการความรู้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านความรู้ ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากร
เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการพัฒนาความสามารถที่จะ
แบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่น ๆ ในองค์กร และนาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
ด้วยความสาคัญของความรู้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักในกระบวนการพัฒนาให้องค์กร
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงมีโครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge management) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บุคคลากรนาความรู้และประสบการณ์มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามกระ
บวนการจัดการความรู้และนาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับรู้ และเพื่อให้บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management)
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมกาหนดหัวข้อ โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์ และปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นคือบุคลากรภายในองค์กรในบางส่วนยังคงขาดความรู้
ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จึงทาให้เกิดปัญหาในการให้บริการตอบปัญหาและช่วยค้นคว้า
สารสนเทศและด้วยบุคลากรที่ไม่ใช่บรรณารักษ์ยังขาดความรู้ในเรื่องของฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมทั้ง
เรื่องของเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจึงส่งผลให้การให้บริการมีความล่าช้า
2. ผู้บริหารและบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันกาหนด
แนวทางและกิจกรรมตาม วงจรการจัดการความรู้ (Change management process) (รังสรรค์
เนียมสนิท, 2552) ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ข้อดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and behavior management)
จัดบรรยากาศที่ทางานให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเพิ่มมุมสาหรับนั่งพักผ่อนระหว่างการทางาน
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยปรึกษาหารือในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการกาหนดเป้าหมายขององค์กรหรือ
การให้บริการต่าง ๆ โดยการสนับสนุนและผลักดันของผู้บริหาร จากในอดีตบุคลากรแต่ละศูนย์
มาทางานในช่วงเช้าจะเข้านั่งประจาที่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการนั่งจิบกาแฟหรือนั่งพูดคุย
ปรึกษาหารือในเรื่องของงานที่ผ่านว่ามีความบกพร่องในบริการด้านใดบ้างและจะแก้ไขอย่างไร
ในทุก ๆ เช้า
2.2 การสื่อสาร (Communication) การแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรแต่ละศูนย์
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการสื่อสาร อาทิ
เช่น Facebook Line เป็นต้น ในการสื่อสารเบื้องต้น หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ ซึ่งกระบวนการหลัก ๆ ในการจัดการความรู้มี
7 กระบวนการโดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในกระบวนการจัดการความรู้ (KM process) ส่วนนี้
เป็นแกนหลักของการจัดการความรู้ทั้งหมด และเปิดเวทีสาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
forum) นั้นคือให้บุคคลากรภายในองค์กรสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นไปบรรยายและแนะนาเทคนิคต่าง ๆ
ในการสืบค้นที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
2.4 การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (Training and learning) ให้กับคน
ในองค์กรไม่ว่าจะฝึกอบรม เอกสาร หรือ เทคโนโลยี อย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร
ที่สาคัญคือพยายามสอดแทรกความรู้ด้านการจัดการความรู้เข้าไปบ่อย ๆ ในทุก ๆ รอบปีงบประมาณ
จะมีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์
แต่ละศูนย์ โดยการนาเอาหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการมาเรียนรู้ร่วมกัน
ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของบุคคลากรแต่ละศูนย์
2.5 การวัดผล (Measurement) การดาเนินการตามแผน ผลผลิตที่ได้และผลลัพธ์
จากการจัดการความรู้ในช่วงแรกของการดาเนินการอาจจะวัดเพียงความก้าวหน้าตามกิจกรรมต่าง ๆ
ที่กาหนดในแผน นั้นคือใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
2.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการจูงใจให้คนในองค์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ สนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น โดยผู้บริหารได้มีการกล่าวคายกย่องชมเชย
บุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ได้แก่ บรรณารักษ์ และบุคลากรใน
ศูนย์วิทยบริการ ที่ได้มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศ

เป้าหมาย
Desired
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล
Recognition and Rewards

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม Transition and
Behavior Management

การวัดผล
Measurements

การฝึกอบรมและการเรียนรู้
Trainning and Learning

การสื่อสาร
Communication

กระบวนการและเครือ่ งมือ
Process and Tools

ภาพที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. กระบวนการจัดการความรู้ KM Process ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ
3.1 บ่งชี้ความรู้เป็นการค้นหาว่า ความรู้ที่สาคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมาย คืออะไร
อยู่ที่ใคร ยังขาดความรู้อะไร ในขั้นตอนนี้ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ใช้วิธีการระดมสมอง (Brainstorming) พบว่า ยังขาดความเชี่ยวชาญใน
ความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ สืบเนื่องจากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ทาให้มักจะเกิดปัญหาทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการมาขอใช้
บริการตอบปัญหาและค้นคืนในเรื่องของการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และด้วยความเชี่ยวชาญของ
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกันนั้น จึงทาให้เกิดข้อจากัดในการให้บริการที่ส่งผลให้ล่าช้า
เพราะต้องสอบถามว่าใครมีความถนัดและเข้าใจในความรู้สาขาใดบ้างแล้วจึงจะให้บริการที่ครอบคลุม
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้เป็นการหาวิธีในการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ ตัวบุคคล ผู้ให้บริการ ในกระบวนนี้ได้นาเอากระบวนการในการสร้างความรู้ที่เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) คือเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก
เอกสาร ตารา ต่าง ๆ และความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) คือความรู้ที่ได้จาก
ตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ (Nonaka & Takeuchi, 2012) คือ
3.2.1 Socialization คือการสร้างความรู้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ สาหรับบุคลากรสานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ฐานข้อมูลให้แก่สมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ สาหรับบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 Externalization คือ การนาความรู้ในตัวบุคคล แปลงเป็นความรู้ที่สามารถ
จับต้องได้หรือเป็นลายลักษณ์อักษร คือการจัดทาคู่มือการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คู่มือการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

3.2.3 Combination คือ การผสมผสานความรู้ที่ชัดแจ้งมารวมกัน นั้นคือ
การนาเอาความรู้ด้านเทคนิคการสืบค้นต่าง ๆ เทคนิคการใช้คาค้น เทคนิคการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
3.2.4 Internalization คือ การนาความรู้ที่ได้มาใหม่ไปใช้ปฏิบัติหรือลงมือ
ทาจริง ๆ นั้นคือ นาเอาเล่มคู่มือการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ แยกแต่ละฐานข้อมูลและเขียนอธิบาย
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการสืบค้นให้ชัดเจน เผยแพร่ใน Website Fan page Facebook
เอกสารหนังสือเวียน
3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้เนื้อหาความรู้มาแล้วต้องมีการแบ่งประเภท
ความรู้ จัดทาสารบัญเพื่อ ให้การเก็บรวบรวมและการค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ในขั้นตอนนี้
หลังจากจัดอบรมเชิงปฏิบัติแล้วนั้น ได้จัดทาเล่มคู่มือการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ขึ้นมาโดยรวบรวม
เอาเทคนิคและวิธีการสืบค้นของทุก ๆ คนที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดในการอบรมเชิงปฏิบัติการมาแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกันคือ เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ ฐานข้อมูล
ภาษาไทย การสืบค้นทรัพยากรภายในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฐานข้อมูล
E-Clipping ฐานข้อมูล E-Book
3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ก่อนนาเข้าสู่ระบบจะต้องปรับปรุงเนื้อหา
การใช้ภาษาให้เป็นภาษาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ผู้ที่นาความรู้ไปใช้สับสน รวมทั้งรูปแบบของข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการป้อนเข้าสู่ระบบ โดยการจัดประชุมและอภิปรายตรวจสอบเล่มความถูกต้อง
ในการใช้คา การจัดวางรูปแบบ และการใช้เทคนิคการสืบค้นต่าง ๆ เสริมเข้าไปในแต่ละฐานข้อมูล
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กิจกรรมสรุปความรู้ที่ได้จากแบ่งปันประสบการณ์ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ สาหรับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5 การเข้าถึงความรู้ กาหนดวิธีการกระจายความรู้สู่ผู้ใช้โดยการจัดทาเล่มคู่มือ
การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ทั้งรูปแบบรูปเล่มเอกสารและไฟล์ดิจิทัล เผยแพร่ใน Website และ
Fan page Facebook ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการจัดให้มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้รู้
จัดทาเอกสารคู่มือ บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติงานสาหรับผู้สนใจไว้ศึกษาเป็นต้น
3.7 การเรียนรู้ (Learning) เมื่อความรู้ขององค์กรมีการนาไปใช้จนเกิดการเรียนรู้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ผู้อื่น นาไปใช้อีก การเรียนรู้
เป็นส่วนสาคัญในการทาให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์กรจะมี วิธีการสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ ในระยะเริ่มต้นของการทาโครงการการจัดการความรู้ควรให้ความสาคัญกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารและการให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ก่อน เนื่องจากทั้ง
3 องค์ประกอบนี้จะมีส่วนสาคัญในการปรับสภาพบรรยากาศขององค์กรให้ KM process เติบโตได้
ในส่วนของการสื่อสารและการให้ความรู้นั้นมีวิธีการมากมาย จะโดยการอบรม หนังสือเวียน
ทาง web ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ความยากมันอยู่ที่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทาให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางครั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์อาจจะมีแฝงอยู่แล้ว การประชุมคิดหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ที่ประชุมจะต้องพยายามให้ช่วยกันคิดและแสดงความคิดออกมาดัง ๆ
ความคิดของทุกคนจะถูกนาขึ้นบนจอ ถ้าบรรยากาศการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ พฤติกรรม
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทางานไปโดยไม่รู้ตัว เพราะทุกคน
จะกล้านาเสนอ แบ่งปันความรู้ของตัวเองออกมา คนที่ยังมีความรู้น้อยก็จะเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้
เพื่อจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ภาพที่ 7 แผนภาพกระบวนการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล อภิปรายผล
จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ สาหรับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัด
กิจกรรมสองช่วงนั้นคือช่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วงของการประมวลผลและกลั่นกรอง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 39 คน ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.40
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผู้ร่วมกิจกรรมพึ่งพอใจมากที่สุดคือ ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ 1) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 3) สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ ซึ่งเป็น

ผลมาจากการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยใช้วิธีการ
แบ่งปันประสบการณ์จากบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ และบรรยากาศในการจัดอบรมนั้นเป็นกันเอง
เนื่องเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งทาให้มีความผ่อนคลายในระหว่างการจัดอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมกล้าที่จะถามถึงข้อสงสัยในเทคนิคต่าง ๆ ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมทั้ง
มีข้อเสนอแนะในแต่ละฐานข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนาไป
เผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการได้นาไปศึกษาและเรียนรู้ถึงเทคนิคในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมากขึ้น โดยวิธีการสภากาแฟ
2. ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร โดยเพิ่มการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการความรู้แก่บุคลากรมากขึ้น โดยการจัดโครงการเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การนาไปใช้ประโยชน์
1. นาไปใช้ในการจัดบริการสารสนเทศที่เฉพาะและพร้อมใช้งานสาหรับผู้ใช้บริการ
2. นาไปใช้ในการลดขั้นตอนและข้อจากัดในการใช้บริการสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศ และเผยแพร่
องค์ความรู้สู่สาธารณชน
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพัฒนำองค์กร พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และพัฒนำประสิทธิภำพของงำนเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
ควำมรู้ทำงวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในเรื่องของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA เพื่อรองรับสื่อสำรสนเทศใหม่ ๆ เช่น Digital content,
Web resources, Integrating resources, Continuing resources ที่จะนำมำให้บริกำรในอนำคต
โดยนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) กำรสำรวจควำมรู้หรือกำรค้นหำควำมรู้
2) กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ 3) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 4) กำรประมวลควำมรู้
และกลั่นกรองควำมรู้ 5) กำรเข้ำถึงควำมรู้ 6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 7) กำรเรียนรู้
ผลจำกกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ดำเนินกำรสำรวจและค้นหำควำมรู้
ที่จำเป็นและควำมสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักฯ ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร
โดยแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมภำยในและภำยนอก ตำรำ คู่มือ และเอกสำรอื่น
ๆ นำควำมรู้ที่ได้มำจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยแบ่งโครงสร้ำงควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ
เช่น ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและควำมรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้อื่น ดำเนินกำรประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู้ที่ได้โดยรวบรวมและปรับปรุงควำมรู้ที่อยู่ในเอกสำรกำรปฏิบัติให้เนื้อหำเป็นปัจจุบันและเข้ำถึง
ได้ง่ำย เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนกำรบรรยำยทำงวิชำกำรและผ่ำนบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรนำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลงรำยกำร
บรรรณำนุกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้กำรสนับสนุนต่ำง ๆ จัดทำข้อตกลงของกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันภำยใต้มำตรฐำนที่กำหนดโดยนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงำนและเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชน
นักปฏิบัติ จัดทำคู่มือแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และนำไปประยุกต์กับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในสื่ออื่น ๆ
ต่อไป

คาสาคัญ: กำรจัดกำรควำมรู้, มำตรฐำน RDA, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
Abstract
The Office of Documentation and Information, Sukhothai
Thammathirat Open University has implemented knowledge management
for developing the library, personal potential, an efficiency of work to
create innovative knowledge about RDA to bibliographic descriptions of
Thai published to material. For the new type as digital content, Web
resources, integrating resources, continuing resources, as well as Internet
advances and web data access will be brought into service in the future.
With KM process are knowledge Identification, knowledge creation and
acquisition, knowledge organization, knowledge codification and refinement,
knowledge access, knowledge sharing, and learning. The result of
accordance with the mission of ODI, factual knowledge generally contained
in textbooks, manuals, etc. categories of tacit knowledge and explicit
knowledge, collected and develops documents and files, sharing academic
lectures and library blog, suggestions of create records bibliographic
descriptions, stakeholders and operating support and manual of guidelines
RDA to Thai descriptions bibliographic resources of the Office of
Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open University,
sharing knowledge to Corp and adopted to bibliography descriptive other
media.
Keywords: knowledge management, Resource Description Access (RDA),
Descriptive cataloging
บทนา
ปัจจุบันหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน รวมทั้งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
”สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้“ กำลังอยู่ในกระแสสังคมที่เรียกว่ำ(Knowledge-base Society and
Economyเป็นสังคมที่มีแนวคิดที่ว่ำควำมรู้เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง กำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ( ๆ
เพื่อกำรแข่งขันและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง จึงเป็นฐำนสำคัญของกระบวนกำรพัฒนำประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจจะให้ควำมสำคัญต่อกำรเปลี่ยนควำมรู้เป็นนวัตกรรม โดยอำศัยเทคโนโลยีระดับสูง
กำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ จะทำให้สัดส่วนควำมรู้ที่อยู่ภำยในกับภำยนอกตัวบุคคล

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกควำมจำเป็นและควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
)Tacit knowledge) กลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน (Explicit knowledgeด้วยแนวคิดดังกล่ำว (
ทำให้สังคมไทยไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชน หรือแม้กระทั่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ต่ำงให้ควำมสำคัญกับ ในขณะที่แต่ละหน่วยงำนให้ควำมสำคัญและเร่งระดมกำร ”กำรจัดกำรควำมรู้“
ปรับเปลี่ยนหน่วยงำนของตน กำรลดขนำดของหน่วยงำน กำรจำกัดอัตรำกำลังคน ทำให้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ส่วนหนึ่งของหน่วยงำนขำดหำยไป บุคลำกรที่เหลืออยู่จำเป็นต้องรักษำและพัฒนำ
ควำมรู้ของหน่วยงำนต่อไป รวมทั้งแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ในเวลำที่น้อยลงและกำรปฏิบัติงำนใน
ลักษณะใช้ควำมรอบรู้มำกขึ้น กระแสของเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวที่ส่งผลให้บุคลำกรต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
จำกเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันทีไ่ ด้เริ่มทำกำรเผยแพร่กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ตำมมำตรฐำน RDA) Resource Description Access (สร้ำงจำกพื้นฐำนของหลักเกณฑ์กำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2) Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition (
บนสื่อออนไลน์ตั้งแต่ปี 2111เป็นต้นมำ โดยมำตรฐำนใหม่ดังกล่ำวสร้ำงขึ้นเพื่อกำรรองรับสื่อดิจิทัล
ที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น ซึง่ จะช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ครอบคลุ่มทุกสื่อสำรสนเทศ
องค์ประกอบของกำรอธิบำยข้อมูลเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA จะขึ้นอยู่กับลักษณะงำน กำรแยกแยะ
หรือระบุควำมแตกต่ำงของข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกัน ควำมเกี่ยวข้องของเอกลักษณ์ข้อมูล
ทีต่ ้องกำรค้นหำได้อย่ำงชัดเจนขึ้น เช่น ชื่อเต็มปีเกิด ปีตำย-เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหำมีทำงเลือกเพิ่มเติม
มำกขึ้น ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของมำตรฐำน RDA คือควำมยืดหยุ่นที่กำหนดไว้เพื่ออธิบำยแหล่งข้อมูล
ทุกประเภท รวมไปถึงทรัพยำกรห้องสมุดแบบดั้งเดิมในทุกรูปแบบและกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นในอนำคต
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษำมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ได้สะดวก ต่อมำในปี 2113ได้ประกำศใช้
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศตำมมำตรฐำน RDA อย่ำงเป็นทำงกำรสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงได้ศึกษำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำนดังกล่ำว ทั้งจำกเอกสำร ตำรำ คู่มือ กำรอบรมควำมรู้จำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
และกำรศึกษำด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA มำใช้สำหรับ
กำรพัฒนำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศของหน่วยงำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งภำษำอังกฤษและภำษำไทย แต่เดิม
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธได้ใช้หลักเกณฑ์ .ฯ AACR2 ต่อมำเมื่อมีกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมรูปแบบใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงรูปแบบกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมที่มีควำมสัมพันธ์กันกับมำตรฐำน MARC21 กำรคัดลอกระเบียนบรรณำนุกรม
ภำษำอังกฤษบำงส่วน ซึง่ เป็นต้นแบบมำจำกฐำนข้อมูลอื่นที่ลงรำยกำรด้วยมำตรฐำน RDA ทำให้
ระเบียนในฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของห้องสมุดมีหลำยรูปแบบ ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปฏิบัติงำนในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรที่เห็น
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง มำตรฐ 2ำนดังกล่ำว อีกทั้งมีบุคลำกรบำงส่วนของหน่วยงำนยังขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ทำให้สำนักฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของช่องว่ำงควำมรู้ จึงได้
กำหนดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำร ดังนั้นกำหนดให้จดั กำร

ควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA เพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำนและให้ผู้ใช้บริกำรให้ได้รับข้อมูลทีถ่ ูกต้องและค้นหำทรัพยำกร
สำรสนเทศได้ตำมที่ต้องกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน
RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
2. เพื่อสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
3. เพื่อเสริมสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรด้ำนกำรสืบค้นและกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลระหว่ำง
ห้องสมุดกับผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ รำยละเอียดดังนี้
1. กำรสำรวจควำมรู้หรือกำรค้นหำควำมรู้ที่สำนักบรรณสำรสนเทศต้องกำรโดยพิจำรณำ
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค้นหำควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งคณะทำงำนกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นควำมรู้ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนด
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกภำยนอกและควำมรู้
เดิมของหน่วยงำน ได้แก่ กำรรวบรวมเอกสำรกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งใช้คู่มือกำรลง
รำยกำร RDA Toolkit กำรศึกษำและรวบรวมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of
Congress-Program for Cooperative Cataloging Policy Statements (LC-PCC PS)) ที่กำหนด
นโยบำยในกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA และรูปแบบมำตรฐำน MARC21 เฉพำะเขตข้อมูลที่มี
กำรปรับปรุงและเพิ่มเติม ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ผลกำรดำเนินงำนคือ ได้แหล่งข้อมูลในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้ เอกสำรควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ที่มีกำรรวบรวมไว้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนเนื้อหำ
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ โดยกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรจัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบและจัดแบ่งควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อทำรูปแบบของ
กิจกรรม กำหนดรำยละเอียดในหัวข้อที่จัดบรรยำย
4. กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ จำกผลในขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำมำประมวล
ควำมรู้และกลั่นกรองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน
RDA
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำรกระจำยองค์ควำมรู้ที่ได้เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ผ่ำนบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรนำควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ตำมมำตรฐำน RDA มำแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบ
เอกสำร กำรประชุมย่อย นำข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับมำตรฐำน RDA

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 เพือ่ สร้ำงแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
7. กำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ไปสู่บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อก่อให้เกิด
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กำรสำรวจควำมรู้และกำรค้นหำควำมรู้ ทำให้มีคณะทำงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่
องค์กรกำรเรียนรู้ กำหนดประเด็นควำมรู้เรื่อง กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณำสำรสนเทศ มสธ. ได้แผนกำรดำเนินงำน กำรกำหนดกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ จำกกำรศึกษำเอกสำร ตำรำ คู่มือและกำรรับกำร
อบรมจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ทำให้มีแหล่งในกำรเข้ำถึงควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในกำรดำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ มีกำรจัดแบ่งควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อค้นหำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยกำหนดรูปแบบของรำยละเอียดเนื้อหำของกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้
ที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ซึง่ มี 2 กลุ่ม คือ ผู้เข้ำรับฟังกำร
บรรยำยและผู้เข้ำร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ จำกผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit
knowledge) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมรู้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมและเผยแพร่ควำมรู้สู่
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และได้ประเด็นสำคัญสำหรับหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
4.1. กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันเป็นหลัก แต่สื่อสิ่งพิมพ์
ภำษำไทยไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันได้ทุกส่วน จึงเลือกใช้เฉพำะ
นโยบำยที่ใช้อยู่แต่เดิมเช่น กำรลอกชื่อเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำอังกฤษโดยใช้ตัวใหญ่ตำมแหล่งที่
ปรำกฎในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้
กำรลงรำยกำรตัวอักษรภำษำอังกฤษแบบตัวนำตัวตำม ยกเว้น คำเฉพำะ หรือ ชื่อหน่วยงำน ซึ่งเป็น
แนวทำงเดิม
4.2 กำรเพิ่มเขตข้อมูลที่แสดงควำมเป็นรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
ทุกเขตข้อมูล เช่น ป้ำยระเบียน Leader เขตข้อมูล 141 ควำมสัมพันธ์ \e ในเขตข้อมูล 1XX และ
7XX และ เขตข้อมูล 336, 337 และ 338

4.3 กำรลงรำยกำรข้อมูลผู้แต่งที่มีจำนวนมำกกว่ำ 3 คน ให้พิจำรณำกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมในเขตข้อมูลหลัก 111 หำกพบว่ำเป็นผู้มีควำมสำคัญจริงและให้เพิ่มรำยกำร
ชื่อผู้แต่งร่วมในเขตข้อมูล 7XX หำกไม่แน่ใจให้คงใช้หลักเกณฑ์กำรเพิ่มชื่อผู้แต่งเท่ำที่ปรำกฏ
4.4 กำรลงรำยกำรเขตข้อมูลชื่อเรื่องและผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้แต่งและมีชื่อตำแหน่ง
หรือสถำนที่ทำงำน โดยให้คัดลอกข้อควำมทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวไปสร้ำงรำยกำรหลักฐำนชื่อ
ผู้แต่ง
4.4.1 กำรลงรำยกำรชื่อผู้แต่งที่มีมำกกว่ำ 3 คน ให้ลอกชื่อผู้แต่งทั้งหมดในรำยกำร
ผู้รับผิดชอบ หำกมีจำนวนมำกกว่ำ 5 คน ให้บรรณำรักษ์เป็นผู้พิจำรณำในกำรลอก หรือ ใช้ข้อควำม
บ่งบอกจำนวนผู้แต่ง เช่น ถ้ำมีผู้แต่งจำนวน 7 คน ให้ลงรำยกำรผู้แต่งคนแรกในเขตข้อมูลหลัก 100
และคัดลอกรำยกำรผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1 ถึง 5 ลงในเขตข้อมูล 245 “\c” และระบุจำนวนผู้แต่งที่เหลือ
ในวงเล็บเหลี่ยม “[และคนอื่น ๆ 2 คน]” และให้ทำรำยกำรเพิ่มใน 7XX ตั้งแต่คนที่ 2 – 5 โดยไม่ต้อง
ระบุรำยชื่อผู้แต่งคนที่เหลือ
4.5 กำรใช้เครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในกำรทำลงรำยกำร
ในเขตข้อมูล ตำมมำตรฐำน RDA
4.6 กำรใช้เครื่องหมำย ปิดข้อควำม ในเขตข้อมูล ตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำ
อเมริกัน
4.7 กำรกำหนดศัพท์ที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำในเขตข้อมูล
1XX, 7XX
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำรเผยแพร่เอกสำรเรื่อง “จำกมำตรฐำน AACR2 สู่ควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนมำตรฐำน RDA” และ “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” และข้อสรุปในบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ
มสธ.
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกข้อกำหนดที่
เป็นแนวปฏิบัติฯ ภำยใต้ 1) มำตรฐำน RDA 2) ข้อกำหนดของ Library of Congress-Program for
Cooperative Cataloging Policy Statements และ 3) แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม
เดิมที่ได้ใช้ในสำนักบรรณสำรสนเทศสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่ปฏิบัติอยู่มำถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันเพื่อให้ได้แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 27 คน
ซึง่ ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” เผยแพร่บนบล็อกสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ.
7. กำรเรียนรู้ เพื่อนำควำมรู้ไปใช้งำนและเผยแพร่ไปสู่คนอื่น ๆ โดยกำรทำคู่มือ
แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ. เพื่อใช้แนวปฏิบัติในกำรทำงำน

อภิปรายผล
1. กำรกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ปัจจุบันทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรในห้องสมุดมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภท/ รูปลักษณ์
ของสำรสนเทศเป็นดิจิทัลและสื่อผสมมำกขึ้น อีกทั้งหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
ไม่สำมำรถรองรับกับกำรจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสื่อดิจิทัลและสื่อผสม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงมีหน่วยงำนกำหนดมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมรูปแบบใหม่
เรียกว่ำ มำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) มำใช้สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้สำนักบรรณสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ โดยพิจำรณำเลือกแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน
RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยเลือกเฉพำะเขตข้อมูลในมำตรฐำน MARC21 ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีกำรปรับปรุงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 และเขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
มำตรฐำน RDA เพื่อเป็นแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย และช่วยให้บรรณำรักษ์
นักเอกสำรสนเทศ รวมถึงตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องได้นำไปศึกษำเพิ่มเติมสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ของสื่ออื่น ๆ ต่อไป
2. สร้ำงชุมชนนักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรนำควำมรู้ที่ได้จัดเก็บมำเผยแพร่แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
กัน โดยกำรจัดทำเป็นเอกสำร กำรประชุมย่อย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
กำรนำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ทำงำนที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับมำตรฐำน RDA ในส่วนที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์
ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยกำรจัดบรรยำยทำงวิชำกำรและ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดมำถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกิจกรรม
กำรบรรยำยทำงวิชำกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่และเกิดเป็นชุมชน
นักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
3. เพื่อเสริมสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรด้ำนกำรค้นและกำรเข้ำถึงเขตข้อมูลระหว่ำงห้องสมุด
กับผู้ใช้บริกำร
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ได้ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
ได้มำกขึ้น องค์ประกอบข้อมูลที่ใช้ในคำอธิบำย RDA จะขึ้นอยู่กับลักษณะงำนซึ่งเป็นกำรค้นหำข้อมูล
ของเอกลักษณ์และลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่ตรงกัน กำรระบุข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ โดยกำรแยกแยะ
หรือระบุควำมแตกต่ำงของข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกัน ควำมเกี่ยวข้องของเอกลักษณ์ข้อมูล
ทีต่ ้องกำรค้นหำได้อย่ำงชัดเจนขึ้น กำรให้สำคัญกับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลกับผู้รับผิดชอบเนื้อหำ
เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหำมีทำงเลือกเพิ่มเติมมำกขึ้นมีกำรรวบรวมรุ่นและฉบับต่ำง ๆ ของงำนเดียวกัน
เพื่อให้มองเห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงแหล่งข้อมูลที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของมำตรฐำน
RDA คือควำมยืดหยุ่นที่กำหนดไว้เพื่ออธิบำยแหล่งข้อมูลทุกประเภทของทรัพยำกรห้องสมุดแบบดั้งเดิม
ในทุกรูปแบบและกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นในอนำคต

สรุป
กำรจัดทำกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนได้เห็นผลกระทบของคัดลอกระเบียนบรรณำนุกรม
ภำษำอังกฤษที่เป็นระเบียนต้นแบบมำจำกฐำนข้อมูลอื่น ควำมเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เริ่มจำกเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลและสื่อผสมมำกขึ้น ควำมแตกต่ำงของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA กับระเบียน
ในฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของห้องสมุดแบบ AACR2 อีกทั้งควำมไม่เข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงรำยกำรตำม
มำตรฐำนแบบใหม่ของมำตรฐำน RDA รวมไปถึงกำรที่หน่วยงำนมีควำมต้องกำรกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) ให้กลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน (Explicit knowledge) จำก
กำรทีบ่ ุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็น
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อกำรขยำยกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่และเกิดเป็นแนวปฏิบัติจำกข้อตกลงเกี่ยวกับ
กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยร่วมกัน และเผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวให้
ชุมชนผ่ำนเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของห้องสมุดและบล็อกควำมรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรประยุกต์ใช้กับสื่ออื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่นำควำมสำเร็จมำสู่กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ของ
สำนักบรรณสำรสนเทศ คือควำมร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลำกรภำยในสำนักฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วนของกำรดำเนินงำนตั้งแต่ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกระดับ ผู้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะทำงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ และคณะทำงำนดำเนินกำรตำมตัว
บ่งชี้ประกันคุณภำพ 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ และกำหนด
ประเด็นควำมรู้ กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนและกลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกรที่จะรับกำรพัฒนำควำมรู้
ทักษะและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลกลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน และทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ที่ได้
สกัดกลั่นกรองออกมำเป็นคู่มืแนวทำงกำรดำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพ์ภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
สำนักบรรณสำรสนเทศได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ จำกขั้นตอนกำรกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ที่มีอยู่ในเอกสำร
และตัวบุคคลในกำรนำควำมรู้มำแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้โดยกำรบรรยำยให้ทำงวิชำกำร
กำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน นำควำมรู้ที่ได้มำรวบรวมประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู้ เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน RDA และกำหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อนำมำใช้กับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เพื่อมำใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำนกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมกับสื่ออื่น ๆ ซึ่งกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่ำนี้จะช่วยขยำยผลของ
กำรจัดกำรควำมรู้จำกระดับชุมชนในกลุ่มปฏิบัติงำนเล็ก ๆ เฉพำะผู้มีหน้ำที่ทำรำยกำรบรรณำนุกรม

ขยำยสู่องค์กรกำรเรียนรู้กับผู้ใช้ระเบียนบรรณำนุกรม ได้แก่ บรรณำรักษ์งำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 3) ทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำร
สำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศกับ
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 385 คน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) กับผู้เกี่ยวข้อง 20 คน เพื่อ
พัฒนำยุทธศำสตร์โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis แบบประเมินควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์จำกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 6 คน แบบประเมินกำรจัดนิทรรศกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 คน แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำนวน 150 คน และแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
160 คน ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยำย ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ
สภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรมำกที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้ำนแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 2) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น และ 3) ด้ำนคติและควำมเชื่อ ส่วนควำมต้องกำรจำเป็น
น้อยที่สุด คือ ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้วิสัยทัศน์ คือ แหล่งบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเมืองเลย มี 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 2) กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 3) กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 4) กำรเผยแพร่
และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ และกำรประเมินควำมควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ในภำพรวม พบว่ำ ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.74,
SD = 0.53) และควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก ( X = 4.30, SD = 0.60)
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ ระดับกำรประเมินต่อ
กำรจัดกำรนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นในภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมำก ( X = 4.74, SD = 0.36) กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรเว็บไซด์สำรสนเทศทำง
กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52) และผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
( X = 4.31, SD = 0.62)

คาสาคัญ:
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น

ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study states and necessary needs of
the educational information service for local services 2) to create the strategies of
supporting the educational information service for local services and 3) to examine
and estimate the strategies of supporting the educational information service for
local services of LRU Learning Resource Center and Information Technology. The
ways of collecting information were 10 interviewees. Questionnaires were from 385
informants. There were 20 stakeholders attending workshop to create the strategies
using SWOT analysis after that 6 experts to evaluate the feasibility of the strategies.
Experiments and evaluation regarding IT local wisdom exhibition using 5 experts,
website satisfaction using 150 persons, and target group satisfaction using 160
persons were undertaken. The data were analyzed using descriptive statistics,
including percentage, mean and standard deviation.
The results of research were concluded as follows:
1. The results of studying state and service needs of the educational
information services for local services. The three most service needs were 1) Thai

traditional medicine and local herbs 2) local vegetables and food and 3) folklore and
beliefs whereas one least necessary need was local culture and custom.
2. The results of strategy development found vision as “Educational
Information Center of Loei Province” and four strategic issues: 1) the development of
information systems in education, local wisdom 2) education for information
management 3) information literacy in local wisdom 4) Transfer of educational
information to wisdom. And evaluation of the feasibility of the four strategic issues
were found the appropriateness was at the highest ( X = 4.74, SD = 0.53) and the
possibility was at a high level ( X = 4.30, SD = 0.60).
3. The results of examining and estimating the strategies found the level of
evaluation regarding IT local wisdom exhibition was overall at a high level ( X = 4.74,
SD = 0.36); the website satisfaction was at a high level ( X = 4.46, SD = 0.52); target
group satisfaction was at a high level ( X = 4.31, SD = 0.62).

Keywords:
Educational Information Service for Local Wisdom.
บทนา
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดโลกยุคสำรสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้กระทำได้ง่ำย เทคโนโลยีแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง โดยไม่มี
ข้อจำกัดด้ำนเวลำ มีนวัตกรรมและตลำดแรงงำนใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ำเพิ่มและมูลค่ำสูงบนพื้นฐำนของ
นวัตกรรมทรัพยำกรมนุษย์ โครงสร้ำงพื้นฐำนและอุตสำหกรรมสำรสนเทศ ดังที่ระบุไว้ในนโยบำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศของไทย (IT 2020) โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ของอุดมศึกษำเป็นทั้งหัวใจและ
ปัจจัยสำคัญของอุดมศึกษำ ครอบคลุมทั้งโครงสร้ำงเชิงสำรัตถะและโครงสร้ำงทำงกำยภำพที่สำคัญ
4 ประกำรได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2551, หน้ำ 9) และจำกผลกำรจัด
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรจัดตั้งกองทุน
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิต วิจัย และพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ 3 เรื่อง คือ 1) กำรส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำแห่งชำติ
(National Education Network) เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำทั่วประเทศ และนำนำชำติ 2) ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
(National Education Information System) เป็นศูนย์กลำงจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
และ 3) ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Learning Center) เพื่อเป็นศูนย์กลำงจัดเก็บ
เชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2556, หน้ำ 8)

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 ให้มหำวิทยำลัยเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
ทำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู (สำนักงำนเลขำนุกำรสถำบันรำชภัฏ, 2547,
หน้ำ 2) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมรู้คู่คุณธรรม สำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู และยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย กองนโยบำยและแผน, 2557, หน้ำ 1) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ อยู่ 6 ด้ำน คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 2) กำรผลิตและพัฒนำครูอย่ำงมี
คุณภำพ 3) กำรพัฒนำงำนวิจัย 4) กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและภูมิภำค 5) กำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6) กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เลย, 2557, หน้ำ 3)
จำกปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำของท้องถิ่นที่ยังขำดผู้รับผิดชอบโดยตรง และขำดกำรดูแล
รักษำ ถ่ำยทอด จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งทีมวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำ
เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เพื่อกำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพของ
คนในท้องถิ่น รวมถึงกำรจัดกำร กำรผลิต กำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร กำรเผยแพร่ กำรพัฒนำ และ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน (สำนักงำนเลขำนุกำร
สถำบันรำชภัฏ, 2547, หน้ำ 3) กำรบริกำรวิชำกำรให้ท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรดำรงชีวิตที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลกำรพัฒนำไปสู่สังคมและประเทศชำติ จำกกำรมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและ
สถำบันท้องถิ่นมีควำมผูกพันใกล้ชิดกัน มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรวิชำกำรกับภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
ควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำศักยภำพกำรพึ่งพำตนเอง รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2555, หน้ำ 63) จึงควรมีกำรศึกษำและพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิผลเพื่อควำมยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2. เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปํญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

3. เพื่อทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัย เรื่องกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ
(R&D) ที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
(Qualitative research) ซึ่งมีขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัยเป็นระยะ มีทั้งหมด 3 ระยะ (Phases)
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการการบริการสารสนเทศทางการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมปิ ัญญำ
ท้องถิ่น ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำกกลุ่มประชำกรที่ใช้บริกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
เลย ได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 9,224 คน (ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำร
กำรศึกษำ, 2561) โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง 385 คน (Yamane, 1973)
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
โดยใช้แบบสอบถำมสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
มีข้อควำมให้ตอบข้อมูล 2 ชุด หรือกำรตอบสนองคู่ (Dual-response format ) ซึ่งเป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ (ประยูร อำษำนำม, 2544, หน้ำ 180)
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำไว้ดังนี้
3.1 ตัวแปรต้น เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ
3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น 4) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้ำนศิลปหัตถกรรม
6) ด้ำนเกษตรกรรม 7) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้ำนคติและควำมเชื่อ (อริญชัย หำมณี, 2560,
หน้ำ 182)
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงปริมำณ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐำน จำกแบบสอบถำมสภำพและควำมต้องกำร
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็น (PNI modified )

ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญสท้องถิ่น
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นขั้นตอนกำรพัฒนำ
และกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ยุทธศำสตร์
1. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์ใช้
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 20 คน ได้แก่ ตัวแทนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 10 คน และ
ตัวแทนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 10 คน
1.2 กำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ จำกผู้เชี่ยวชำญ
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนยุทธศำสตร์ จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนสำรสนเทศ จำนวน 3 คน
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 จำกแนวคิดควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำกระยะที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลสภำพทั่วไปและควำมต้องกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.2 กำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เลย
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 เชิงปริมำณ วิเครำะห์ข้อมูล จำกแบบประเมินผลควำมเหมำะสมและควำมเป็นไป
ได้ของยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งใช้เกณฑ์กำรประเมินประกอบด้วยแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอำด, 2545, หน้ำ 103)
3.2 เชิงคุณภำพ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ (Content analysis) จำกกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เขียนสรุปเป็นควำมเรียงตำม
หลักวิชำกำรยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระยะที่ 3 การทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็น
ขั้นตอนกำรทดดลองใช้และประเมินยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มเป้ำหมำย
1.1 ประชำกรในกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในศูนย์วิทยบริกำร (ห้องสมุด) โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ จำนวน 5 คน

1.2 ประชำกรผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ในช่วง
เดือนมิถุนำยน ถึง สิงหำคม 2561 จำนวน 150 คน
1.3 ประชำกรผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ใช้กลุ่มเป้ำหมำย
กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 4 ชั้นปี ได้แก่ 1) ชั้นปีที่1 2) ชั้นปีที 2 3) ชั้นปีที่ 3
4) ชั้นปีที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผู้ใช้บริกำรกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 160 คน
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 โครงกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้ง 8 ด้ำน
ได้แก่ 1) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3) ด้ำนผักพื้นบ้ำน
อำหำรท้องถิ่น 4) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้ำนศิลปหัตถกรรม 6) ด้ำนเกษตรกรรม
7) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้ำนคติและควำมเชื่อ
2.2 โครงกำรจัดทำเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ประเมินทำง
ออนไลน์ โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในขอบเนื้อหำ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรออกแบบเว็บไซต์
2) ด้ำนเนื้อหำสำรสนเทศ
2.3 โครงกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น กับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 4 ชั้นปี ซึ่งใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในเนื้อหำ 4 ด้ำน ได้แก่
1) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 2) ด้ำนเนื้อหำสำรสนเทศ 3) ด้ำนกำรนำเสนอ 4) ด้ำนกำรนำไปใช้
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
และแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งใช้เกณฑ์กำรประเมินประกอบด้วย
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติด้วยค่ำร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 385 คน ซึ่งเป็นเพศหญิง 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 และ
เพศชำย 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำปีที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำคณะครุศำสตร์คิดเป็นร้อยละ 55.1
1.1 สภำพทั่วไปของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยสภำพ
ที่เป็นจริงของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปำนกลำงที่ ( X = 3.01, SD = 0.92) ส่วนสภำพที่คำดหวังของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่ ( X = 4.50, SD = 0.71)

1.2 สภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อบริกำรท้องถิ่น
ซึ่งมี 8 ด้ำน และเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ควำมต้องกำรจำเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้ำนแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร อันดับที่ 2 คือ ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น อันดับที่ 3 คือ ด้ำนคติและ
ควำมเชื่อ อันดับที่ 4 คือ ด้ำนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น อันดับที่ 5 คือ ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้
อันดับที่ 6 คือ ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น อันดับที่ 7 คือ ด้ำนเกษตรกรรม และอันดับที่ 8 คือ
ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้นำผลของกำรศึกษำสภำพ
และควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น มำประกอบกำรพิจำรณำ
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ และได้ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย และผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.1 ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเมืองเลย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อบริกำรท้องถิ่น
2. บริหำรจัดกำรและบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. บริกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษำและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำแก่ท้องถิ่น
3. เพื่อให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้าหมายหลัก (Goals)
เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดเลย
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1. มีระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. มีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 10 เรื่อง
3. บริกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น

2.2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์กำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในภำพรวมทั้ง 4 ยุทธศำสตร์
เฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.74, SD = 0.53) และมีระดับควำมเป็นไปได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด ( X = 4.30, SD = 0.60)
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งได้
ทำกำรทดลองยุทธศำสตร์โดยกำรดำเนินโครงกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในศูนย์วิทยบริกำร (ห้องสมุด) โครงกำรจัดทำเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
3.1 ผลกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
พบว่ำ มีระดับกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรโดยภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก ( X = 4.74,
SD = 0.36) และเมื่อพิจำรณำรำยข้อที่มีระดับกำรประเมินมำกสุด คือ ด้ำนกำรนำเสนอตอบคำถำม
และด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ อยู่ในระดับดีมำก ( X = 5.00, SD = 0.00) รองลงมำได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ
เกี่ยวกับสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ อยู่ระดับดีมำก ( X = 4.80, SD = 0.44) ส่วนข้อที่มีระดับ
กำรประเมินต่ำสุด คือ ควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ อยู่ระดับดีมำก ( X = 4.60, SD = 0.54)
3.2 ผลกำรประเมินผู้ใช้บริกำรเว็บไซด์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52) และเมื่อพิจำรณำ
รำยข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมสะดวก ชัดเจนในกำรสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X = 4.59, SD = 0.55) รองลงมำคือควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล อยู่ในระดับมำกที่สุด
( X = 4.48, SD = 0.51) ส่วนข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ควำมน่ำสนใจ (สี อักษร
ภำพประกอบ) อยู่ระดับมำก ( X = 4.33, SD = 0.57)
3.3 ผลของกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยโดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X = 4.31, SD = 0.62)
อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย” มีข้อค้นพบ
ที่น่ำสนใจนำมำอภิปรำยผล ดังนี้
1. ควำมต้องกำรจำเป็นกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพที่เป็นจริงและสภำพที่คำดหวังกำรให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ง 8 ด้ำน ซึง่ นำมำจัดเรียงลำดับควำมต้องกำรจำเป็นจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้
คือ 1) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.50 2) ด้ำนคติและควำมเชื่อมีค่ำPNI
modified อยู่ที่ 0.47 3) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่นมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.47 4) ด้ำน
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.46 5) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้มีค่ำ PNI modified อยู่ที่

0.46 6) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น มีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.45 7) ด้ำนเกษตรกรรม มีค่ำ PNI
modified อยู่ที่ 0.44 และ 8) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.43 ตำมลำดับ
ซึ่งอำจเกิดจำกในปัจจุบันวิวัฒนำกำรทำงด้ำนเชื้อโรคได้เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย กำรเกิดโรคใหม่ ๆ ที่มำ
กับเชื้อไวรัสและโรคที่มำจำกอำหำรและทำงอำกำศ ทำให้มีควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับชวน เพชรแก้ว (2547) ทีก่ ล่ำวว่ำ จำกภำวะ
วิกฤตดังกล่ำว จึงทำให้เรื่องรำวเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำชำวบ้ำนได้รับควำมสนใจ
จำกองค์กรต่ำง ๆ สอดคล้องกับ สมจิต พรหมเทพ (2543) ทีก่ ล่ำวถึง ภูมิปัญญำท้องถิ่นมีควำมสำคัญ
ต่อชำวบ้ำน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้ คือ 1) เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมำแต่อดีต
อันยำวนำน จนกลำยเป็นวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน 2) เป็นมรดกทำงสังคมที่ได้จำก
กำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำของกลุ่มคน ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมองเห็นแนวทำงที่ดี
และอย่ำงมีควำมเชื่อสืบต่อกันมำ 3) เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีคุณค่ำ 4) เป็นข้อมูลพื้นฐำนของ
กำรดำรงชีวิตและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 5) เป็นแนวทำงนำไปสู่กำรปรับตัวของ
ชุมชน ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน 6) ช่วยเพิ่มควำมสมดุลระหว่ำงธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมกับประชำชน
2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม (Workshop) จำกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จำนวน 20 คน ได้ยุทธศำสตร์
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ซึง่ จะนำไปเป็นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นแผนงำนโครงกำรโดยกำรบริหำรจัดกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ต่อไป สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542, หน้ำ 19) ได้พูดถึงกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
เป็นศำสตร์และศิลป์ในกำรกำหนดกำร กลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ และกำรประเมินผลกลยุทธ์
หรือเรียกว่ำนโยบำยธุรกิจ และธงชัย สันติวงษ์ (2538, หน้ำ 6) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หมำยถึง
ชุดของกำรตัดสินใจ และกำรกระทำต่ำง ๆ ที่ซึ่งจะนำกำรพัฒนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพที่จะช่วยให้
องค์กำรบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
3.1 ผลกำรทดลองและประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น พบว่ำ กำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก ( X = 4.74, SD = 0.36)
3.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรเว็ปไซด์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ ภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52)

3.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น พบว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำก ( X = 4.31, SD = 0.62)
ข้อเสนอแนะ
กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย” มีข้อเสนอแนะ
ที่ค้นพบจำกกำรวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำยุทธศำสตร์ไปใช้
1.1 สำมำรถนำยุทธศำสตร์ไปใช้เป็นนโยบำยของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยได้
1.2 ท้องถิ่นสำมำรถนำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำไปใช้ในกำรประกอบ
กิจกรรมวัฒนธรรมได้
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นตลอดจน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษำ
2.2 ควรมีกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คลอบคลุมเพื่อนำมำสร้ำงหรือผลิตสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นในท้องถิ่นให้มีมำกขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในห้องสมุด
1. ผลกำรศึกษำสำมำรถไปใช้ในกำรพัฒนำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในห้องสมุดต่ำง ๆ ได้
2. สำมำรถนำผลกำรศึกษำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนบริกำรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น ๆ ในห้องสมุดได้
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บทคัดย่อ
DIYํ Portableํ Studioํ 360 ํคํอนวํตกรรมวํสดํเหลํอใชํํ ไดํแรงบํนดาลใจจากํํํํํํํํํํํํํํํํํ
แผนยํทธศาสตรํํ“Greenํ&ํSmartํCampus”ํของมหาวํทยาลํยขอนแกํนํเปํนสตํดโอเคลํ่อนทีส่ ําหรํบ
บํนทึกภาพหรอวํดีโอํวํตถํพํพํธภณฑํจดหมายเหตํศํลปวํตถํํในรํปแบบํ360ํ ใชํเกํบขํอมํลวํตถํ
ทีไ่ มํสามารถนําออกนอกสถานทํี่ไดํํรองรํบวํตถไดํหลายขนาดํเปลํี่ยนสํีพํ้นหลํงไดํปรบระดบแสงไดํ
พรํอมขาตํ้งกลํองทีใ่ ชํไดํท้งกลํองดํจํทลํโทรศํพทมํอถํอํแทบเลํตํถํายวํดีโอและบํนทึกเปํนไฟลํํGIF,ํ
ไฟล ํ3DํเผยแพรํทางํSocialํMediaํและฐานขํอมํลไดรวดเรํวํนําไปประยํกตํใชํงานไดํหลากหลายํ
เชํนํพํพํธภณฑํทองถํ่นํภาพสํนคําผลํตภํณฑํภาพโมเดลทางการแพทยํํ ผลการดาเนํนงานพบวําํ
ชํวยประหยํดงบประมาณจํดซํ้ออํปกรณํถํายภาพทํี่มีํราคาสํงํ สถํตํการเขําชมภาพและวํดํีโอทางํํํํํํํํํํํํํํํ
สํ่อออนไลนํมํีจํานวนมากขํึ้นผลงานไดํรํบรางวํลชนะเลศดํานสนํบสนํนการทานํบํารํงศํลปวํฒนธรรมจาก
มหาวํทยาลํยขอนแกํนํในงานํKKUํShowํ&ํShareํ2018ํชมผลงานไดที่ https://goo.gl/1o9c6J

คําสําคัญ: นวํตกรรมวํสดํเหลํอใช,ํสตํดโอเคลํ่อนที,่ ํพํพํธภํณฑํ,ํภาพ360องศา

Abstract
DIYํPortableํStudioํ360ํisํinnovativeํfromํwasteํmaterials.ํInspiredํbyํtheํ
strategicํplanํ"Greenํ &ํ Smartํ Campus"ํ ofํ Khonํ Kaenํ University.ํ Itํ isํ aํ mobileํ studioํ
forํ objectํ ofํmuseum,ํarchive,ํarcheologyํinํ360ํํ.ํSupportํtoํmultipleํobjectsํandํ
changeableํtheํbackgroundํ color.ํ Adjustableํ lightํ withํ aํ tripodํ canํ useํ bothํ digitalํ
cameras,ํ mobileํphones,ํtablets.ํVideoํrecordableํandํexport toํGIF or 3D fileํformat.ํ
Easilyํtoํdisplayํonํsocialํmediaํandํdatabase.ํAppliedํtoํaํvarietyํsuchํasํlocalํ
museums,ํproductํphoto,ํmedicalํmodel.ํTheํresultsํfoundํthatํDIYํPortableํStudioํ
saveํbudgetํforํhigh-pricedํimagingํequipmentํand haveํaํgrowingํnumber ofํonlineํ
viewingํandํawarded ArtsํandํCultureํPreservationํinํKKUํShowํ&ํShareํ2018.ํForํmoreํ
informationํvisitํatํhttps://goo.gl/1o9c6J

Keywords: DIY,ํRecycle, Portable Studio, Museum, 360ํํPhoto
บทนํา
ปัจจบนภาพํ360ํํํกาลงเป็นที่นยมแพรหลายํการถายภาพวตถที่มีคณภาพตอง
นามาถายในสตดโอขนาดใหญใชอปกรณที่มีราคาแพงํวตถพพธภณฑหรอศลปวตถสวนใหญ
ไมสามารถนาออกนอกสถานที่ไดํและเป็นภาพน่งเหนรายละเอียดดานเดียวงายตอการแกไข
ละเมดลขสทธ์ํทีมงานไดแรงบนดาลใจจากแผนยทธศาสตรํ“Green & Smart Campus” ของ
มหาวทยาลยขอนแกนํและแนวคดการรกษาส่งแวดลอมํ3Rs (Reduce Reuse Recycle) จึงได
สรางสตดโอเคล่อนที่ถายภาพํ360ํํจากเศษวสดเหลอใชํเพ่อบนทึกภาพวตถจดหมายเหตของ
มหาวทยาลยแบบํ360ํํและสามารถนาไปใชกบงานอ่นํๆํไดํเชนํพพธภณฑทองถ่นํศลปวตถํโมเดล
ทางการแพทยํผลตภณฑํหรอช้นงานตางํๆ

วัตถุประสงค์
เพ่อนาวสดเหลอใชมาสรางสตดโอเคล่อนที่บนทึกภาพํ360ํํของวตถพพธภณฑและ
จดหมายเหต

ขนั้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน

สตดํโอจากฟํวเจอรํบอรํดเกํา

แทนหมํนํ360ํํํจากไมโครเวฟ

LEDํจากนํทรรศการ

DIYํPortableํStudioํ360ํํ

1. ขั้นตอนการสร้างกล่องสตูดิโอ 360
1.1 ตดแผนฟิวเจอรบอรดที่ไดจากการร้อถอนนทรรศการํขนาดํ60x60ํเซนตเมตรํ
จานวนํ7ํแผน
1.2 นา 5 แผนไปหมดานในดวยผาสีขาวหรอดาเพ่อเป็นฉากภายในลดแสงสะทอน
1.3 นา 2 แผนที่เหลอไปเจาะเป็นชองหนาตางและตดกระดาษสาสีขาวในกรณีที่
ใชไฟสองดานขาง
1.4 ประกอบเป็นรปกลองสตดโอโดยยึดดวยตีนต๊กแก
1.5 ตดแถบไฟํLED ดานบนกลองํ
1.6 ตดต้งแทนหมนวตถที่ทาจากฐานโคมไฟและมอเตอรจานหมนของไมโครเวฟํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ
ที่ชารดโดยทาออกมาํ2 แบบํคอํแบบํAuto ใชมอเตอรหมนํและแบบํManual ใชมอหมนดวย
เสนเอนที่พนมวนรอบแทนวางํใชสาหรบวตถที่มีน้าหนกมาก

ํํํฟิวเจอรบอรดจากนทรรศการ
ํ

ํํํํํํํํตดประกอบเป็นสตดโอ

ํํํํํํํํํํฐานโคมไฟและมอเตอร
ํํํํํํํํํํของไมโครเวฟที่ชารด

2. วิธีใช้งาน
2.1 ํนาวตถวางในสตดโอบนจานหมนํและเปิดไฟสองไปที่วตถ
2.2 ํต้งกลองํหรอใช Smart phoneํปรบระยะถายและมมมองตามตองการํ
2.3 เปิดสวตชแทนหมนวตถํ(1ํรอบํ=ํ30ํวนาที)
2.4ํํบนทึกวดีโอํหรอใชแอพพลเคช่นประเภทํ3DํPhotoํ
2.5 เช่อมตออนเทอรเนตจากมอถอเพ่อแชรวดีโอํหรอไฟลภาพํGIF ที่ไดจาก
แอพลเคช่นํหรอเวบไซตที่ใหบรการแปลงไฟลวดีโอเป็นํGIF และเผยแพรผานํSocial Media หรอ
อพโหลดขึ้นฐานขอมลไดทนที

ํํํํํํํํํํํํํํํชมวดีโอสาธตข้นตอนการสรางและวธีใชงานที่ํhttps://youtu.be/yFSEnBv4NoE

3. ข้อมูลของไฟล์ที่ได้และการนําไปใช้ต่อ
ํ
3.1ํํVideo to 3D Modelํ
ใชกลองดจทลหรอํSmart Phone บนทึกวดีโอํไฟลที่ไดเป็นํAVI, MP4 ความละเอียด
ขึ้นอยกบคณภาพของมอถอํกลองํแสงสวางํความละเอียดที่ชดเจนสดคอํระดบํ4Kํขนาดของ
ไฟลวดีโอจะใหญํและสามารถแปลงเป็นไฟลํ3D Model (Photogrammetry)ํดวยโปรแกรมํ3DF
Zephyrํ(Free)ํนาไปตกแตงํแกไขํและเผยแพรไดํใชงานไดกบํ3D Printerํ

ํ
แปลงวดีโอ360ํเป็น3D Model (Photogrammetry)ํ
ํํ

เผยแพรผลงานที่ํSketchfab.com
ดวยโปรแกรมํ3DF Zephyr
https://sketchfab.com/kkuarchives/collections

ํ
3.2ํํVideo to GIF 360 ํ
ํ
ใชํ3D Photo ApplicationํบนทึกภาพํเชนํFyuse, Arqspin (Free) ภาพที่ไดเป็น
ไฟลํGIFํขนาดไฟลขึ้นอยกบความละเอียดและความยาวของวดีโอํความละเอียดขึ้นอยกบคณภาพ
ของมอถอํกลองํแสงสวางํและคณภาพของ Applicationํํํํ

ํํ

ํํํ
Fyuse on Android & IOS

Arqspin on IOS

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์
หลํงจากประดํษฐํเสรํจํ ไดทดลองนําไปบํนทํึกขํอมํลวํตถํจดหมายเหตํของมหาวํทยาลํยํ ํ
วํตถโบราณของพํพํธภํณฑํทองถํ่นวํดจอมศรํีํ และพํพํธภํณฑพระไมํํ จ.ขอนแกํนํ โดยมํีผํทรงคํณวํฒํํ
จากศํนยวํฒนธรรมํ มหาวํทยาลํยขอนแกํนํ ใหํคําแนะนําปรํึกษาชํวยปรบปรํงการใชํงานใหํดํียํงขํึ้นํ ํ ํ
เพํ่อนําเขําฐานขํอมํลจดหมายเหตํ,ํฐานขอมํลํOERํและเผยแพรํในแฟนเพจหอจดหมายเหตํํ
ผลการดําเนํนงานํพบวําํสามารถบํนทึกภาพวํตถํทง้ แบบภาพนํ่งหรํอวํดํีโอํ360ํ ไดํรายละเอํียด
ชํดเจนํเชํนํตราสํญลํกษณํํรํปปํ้นํ วํตถํโบราณํ สํ่งของเครํ่องใชํพํ้นบํานํ
ความคํดสรํางสรรคํจากวํสดํเหลํอใชํชํวยลดปรํมาณขยะจากํการทํางานํชํวยองคํกร
รํกษาสํ่งแวดลํอมํและสรํางนวํตกรรมแบบํDIYํตามนโยบายํGreenํ&ํSmartํCampusํผลงาน
ไดํนําไปใชํอนํรํกษพํฒนาองคํความรํํสรํางแหลํงเรํียนรํศํลปวํฒนธรรมํภํมํปํญญาทํองถํ่นํรวมทง้
บํรณาการเขํากํบการเรํียนการสอนํเชํนํวํชาถํายภาพํออกแบบผลํตภํณฑํฝํึกงานจดหมายเหตํ
การวเคราะหผลความพึงพอใจํพบวาํสถตการเขาชมผลงานที่เผยแพรทางแฟนเพจหอจดหมายเหต
มีจานวนเพ่มขึ้นอยางมีนยสาคญํํ
ํ

Before

50,000-200,000 บาท/ํใหญํํยากํเยอะํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํภาพน่ง
After

0ํบาท/ํเลํกํงํายํนํอย

ภาพ,ํวํดํโี อํ360ํองศา

ความพึงพอใจและสถตการเขาชมผลงานทางแฟนเพจหอจดหมายเหตํมหาวทยาลยขอนแกน
https://goo.gl/FmpDDb

รางวํลชนะเลศดํานสนํบสนํนการทานํบํารํงศํลปวํฒนธรรมจากมหาวํทยาลํยขอนแกํนํ
KKUํShowํ&ํShareํ2018
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