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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นกิจกรรมทางวิชาการอย่างหนึ่งของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) ที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น
ครั้งที่ 9 ซึ่งสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่
9-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรอบแนวคิด
Together We Share มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
การให้บริการสารสนเทศและการบริหารจัดการห้องสมุดในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยจาแนก
ผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT) การบริการ
สารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
ประกอบด้วยผลงานประเภทบรรยายและโปสเตอร์ และในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET
ครั้งที่ 9 นี้ ได้รบั ความสนใจนาเสนอผลงานทั้งจากสถาบัน ในข่ายงานฯ และสถาบันอืน่ ๆ ทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 111 เรื่อง
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้จัดทารายงานการประชุม
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ขึ้น หวังว่าผลงานทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์
พัฒนาเพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่สาหรับการให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับอุดมศึกษา
รวมถึงห้องสมุดประเภทอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินผลงานวิชาการทุกท่าน และที่สาคัญ
คือเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีสุขภาพแข็งแรง และมีสติปัญญาเป็นเลิศ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาห้องสมุดและสถาบันของ
ท่านให้มีความเจริญวัฒนาถาวรคู่ประเทศชาติสืบไป

(นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ)์
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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15. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
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with Virtualization Technology by Using Proxmox and Ceph
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1. การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%
เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร : Application of UVC Radiation and Mist Spray 10% Hydrogen
Peroxide to Control Microbial Indoor Air Quality NU Library,
Naresuan University. / ขวัญ อ่าดี, สุเชาว์ ทิมเครือจีน, พีระ สาเภาเงิน,
ชนัญชิดา ม่วงทอง, สุวรรณา นุ่มพิษณุ, นุศรา ยินยอม, ศิริวรรณ วิชัย......................
2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
Knowledge Management for Kasetsart University Academic Journals
Development. / เฉลิมเดช เทศเรียน, กาญจนา อนุพันธุ์........................................
3. การบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ : Project
management with integrated calendar system. / ธนาภรณ์ ฉิมแพ,
ประจักษ์ สุขอร่าม, จารุวรรณ มีศีล............................................................................
4. กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ : Strategic for Services Design to Supporting Active
Learning in Smart Classroom. / ธรณิศ หาญใจ, ศิวนาถ นันทพิชัย, เมษา
สินทบทอง..................................................................................................................
5. การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat : Annual
Report Management Using Pre-Cat Process. / ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล,
สุดา พันธุสะ...............................................................................................................
6. เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สานักงานสีเขียว : กรณีศึกษาห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา : Path to Green Library to
Green Office: A Case Study of the Library of Kasetsart University,
Sriracha Campus. / มาลี ใจตั้ง, วรินทร ศรีนวล, เฉลียว ไชยเชษฐ์........................
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7. การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน :
Knowledge Management of Local Wisdom into Digital Library
for Sustainability. / ยศยาดา สิทธิวงษ์, สาเร็ง คาโมง, บุญจันทร์
เพชรเมืองเลย.............................................................................................................
8. การทาวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง
ไทย-อินเดีย : Short-term Researching Under the Framework Exchange
Scholarship of ICSSR-NRCT Bilateral Program. / ระเบียบ แสงจันทร์..............
9. Happy Together @KKU Library. / ละออ ข้อยุ่น, สีรุ้ง พลธานี.......................
10. KULIB Talk by Knowledge Partner : แชร์องค์ความรู้ สู่แรงบันดาลใจ :
KULIB Talk by Knowledge Partner : From Knowledge Sharing to
Inspiration. / ศสิญา แก้วนุ้ย, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, สิงห์ทอง ครองพงษ์
11. การกาจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% : Decontamination of Microorganisms
on Books, Journals and the Media by 10% Hydrogen Peroxide
Disinfectant. / ศิริวรรณ วิชยั , นุศรา ยินยอม, ขวัญ อ่าดี, สุเชาว์ ทิมเครือจีน,
พีระ สาเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, สุวรรณา นุ่มพิษณุ............................................
12. เครือข่ายด้านห้องสมุดและสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น เพื่อความยั่งยืนของ
การศึกษาในชุมชน : Khon Kaen Library and Information Network for
Sustainability of Education. / สิริพร ทิวะสิงห์, อรพิณ โกมลไพศาล, สงวน
พงศ์กิจวิทูร, ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์, ศุลีพร พันธุ์วิบูลย์, อุทัยวรรณ ศิริเลิศ................
13. ห้องสมุดพิเศษสาหรับคนพิเศษ : The Autism Friendly Library:
My Special Target. / สุดาวดี ชัยเดชทยากุล, รัดดา อุ่นจันที, สมถวิล สว่างวงศ์,
พิมญาดา วงศ์แสนแก้ว, ศรีสวรรค์ สีดาผัน................................................................
14. แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ : Knowledge Management Approach for Development
Kasetsart University Knowledge Repository. / สุราภรณ์ คงผล, อารีย์ ธัญ
กิจจานุกิจ...................................................................................................................
15. การเสริมสร้างความสุขคนทางานของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล : Promoting Employee Happiness in the Work Place
of Mahidol University Library and Knowledge Center. / อาทิตยา
ทรัพย์สิน, ศรัณย์ ธรรมทักษิณ...................................................................................
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4) การนาเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM).................................
1. Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์
และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ / กิตติศักดิ์ แก้วเนียม,
สุภาวดี มโนรัตน์สกุล , กมลทิพย์ หลงหา............................................................
2. ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนาชมห้องสมุด : Go Together With Me : Library
Tour. / ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ...............................................................................
3. Special Night : อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : Special Night: Blessed who
gives, Pleasure who receives. / จันทร์จิรา ไชยศักดิ์, ณชญาดา ภิราษร.............
4. การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต :
The Use of Information Resources of the Clients at Rajabhat Phuket
University Library. / จันทร์เพ็ญ ครองบุญ, ดวงแข แสวงสุข, วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม,
อุไร การวิจิตร, อดุล นาคะโร.....................................................................................
5. Give and take อ่านไปไม่สิ้นสุด : Give and Take: the Happiness of
Sharing. / ฐิติชญาณ์ ก๋าคา, ลัญฉ์พิชา พิมพา...........................................................
6. บริการ Journal Current Contents ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : Journal Current Contents Service : Learning
Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University. /
ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์, เบญจวรรณ บุญพัวพันธ์, รักเผ่า เทพปัน.........................................
7. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา : Expectation and
Perception of Suranaree University of Technology Researchers for
Research Support at The Center Library Resources and Media. / ดวงใจ
กาญจนศิลป์, วิไลรักษ์ อินมีศรี...................................................................................
8. การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ : Chiang Mai Rajabhat University Graduate Students’
Use and Need of Thai Digital Collection (TDC). / ธญา ตันติวราภา,
สุรดา ปฐวีวิจิตร..........................................................................................................
9. ความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของ
สานักหอสมุด กาแพงแสน / นภัสมน แทนเพชร........................................................
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10. การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ : Go Paperless,
Go Digital Library Services. / นริสา บัวเชย..........................................................
11. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : Participation in Collection Development
of Instructor in Sukhothai Thammathirat Open University Library. /
นิสากร อัครสุวรรณกุล................................................................................................
12. การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม อย่างมีประสิทธิภาพ : Effective From of services in
Journals and Newspapers in the office Academic Resource Center at
Nakhon Phanom University. / เนตรพรมมินทร์ พุทธา........................................
13. เหลียวหลังแลหน้าเข้าไปในชุมชนอย่างยั่งยืน : โครงการบรรณารักษ์น้อย
เทรนเนอร์รอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ : Looking Back and Looking Forward
to Drive Sustainable Communities: TSU Young Librarian Trainer
Project. / เนาวลักษณ์ แสงสนิท...............................................................................
14. บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน : Academic Services Create
Sustainable Community. / ปฏิญญา วรรณโสภา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว,
สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, เกดิษฐ เกิดโภคา.............................................................................
15. การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด และการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ : Evaluation of Library Information Learning and
Access to Online Databases. / ปรีชา อาษาวัง....................................................
16. การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ : Information Storage and
Retrieval for Customer Relationship Management by Information and
Library science. / ปิยวรรณ ขาวพุ่ม......................................................................
17. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง”:
โรงเรียนบ้านฉลอง จ. ภูเก็ต : Development of Learning Resources in
the Community "Library Project for Younger": Banchalong School,
Phuket. / ปิยะกานต์ หนูประกอบ............................................................................
18. การวิเคราะห์และจาแนกประเภทคาถามจากการให้บริการตอบคาถาม
และช่วยการค้นคว้าเพื่อนาไปสู่การสร้างโปรแกรมช่วยงาน บริการตอบคาถาม
และช่วยการค้นคว้า : Analysis and Classification of Questions from
Reference Service Queries to Develop Reference Service Program. /
พนม จรูญแสง............................................................................................................
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19. แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
Guideline for voice of customer (VOC) at Thammasat University
Library. / พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, กนกวรรณ บัวงาม...........................................
20. การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / มธุรส ปราบไพรี, ทวี นวมนิ่ม.................
21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก : e-Book for You. / เยาวภา
เขื่อนคา, กัลย์ธีรา ทาเขียว.........................................................................................
22. การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics
ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Perceptions and Expectation in
Mobile Telepresence Robotics Service of Chulalongkorn University
Community. / ระเบียบ แสงจันทร์, บรรพต สร้อยศรี, นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์,
นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์...........................................................................................
23. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม : Quality Indicators Assessment for University
Library of the Higher Education Commission, Academic Resource
and Information Technology Center, Pibulsongkram Rajabhat
University. / รัตนพา พันธ์ศรี, วิกาญดา บุญคง, สุธารัตน์ ทับอิน............................
24. บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : Sukhothai
Thammatirat Open University Digital Archiving Services. / วราภรณ์
ยงบรรทม....................................................................................................................
25. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของ
ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค : The Concurrent,
Problems, and Needs for the Research Support Services of the Library
Users in Provincial University Library Network. / วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล..........
26. ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ /
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์......................................................................
27. การจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ : Information
Management Through Exhibitions. / สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, แขนภา ทองตัน, มธุรส
ปราบไพรี, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ..................................................................................
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28. การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : The Study of Users' problems and needs
for library and Language Learning Center in the Faculty of Humanities
and Social Science, Chiang Mai Rajabhat University. / สุณี ไชยวงษ์,
รัชฎาภรณ์ มูลมาก......................................................................................................
29. Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library. / สุภาวดี
เพชรชื่นสกุล, เฉลิมเกียรติ ดีสม.................................................................................
30. รหัส (ไม่) ลับ QR Code สาหรับการเข้าใช้บริการวารสารฉบับออนไลน์
QR Code for Accessing Online Journal Service. / เสาวภา เพ็ชรรัตน์.............
31. การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุด :
Microsoft Excel’s Fuction Application in Library se Statistics. / อดินันท์
เจะตีแม.......................................................................................................................
32. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม :
User Expectation and Satisfaction with the Academic Resource and
Information Technology Center Services, Pibulsongkram Rajabhat
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ส่วนที่ 1
บทนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference
9-10 มกราคม 2562
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

1-2

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference: Together We Share
จัดโดย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประชุม PULINET วิชาการ เป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และในปี พ.ศ. 2562 สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด
"Together We Share"
ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ห้องสมุดมีความสาคัญต่อการเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ทาหน้าที่แบ่งปันและกระจายความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ที่สาคัญและได้รบั การพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้เข้าถึง
สารสนเทศที่มจี านวนมหาศาล แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีข้อจากัดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือ
อื่นๆ ในรูปแบบภาคี ดังนั้นควรที่จะอาศัยกลไกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันในความเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั เพื่อให้ห้องสมุดตระหนักถึงความสาคัญในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะทาให้เครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
3.2 เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการบริหารองค์กร
การจัดการความรู้และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการนาผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทัง้ จัดทา
เป็นคลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้
4. ผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน 300 คน ประกอบด้วย
4.1 ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
4.3 คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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5. อัตราค่าลงทะเบียน
ชาระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ชาระเงินระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2561
อัตรา
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก
สมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก
นาเสนอผลงาน
1,500
2,500
2,000
3,000
ไม่นาเสนอผลงาน
1,500
2,000
2,000
2,500
หมายเหตุ สาหรับผู้นาเสนอผลงาน ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ
6.2 การนาเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้
ทั้งการนาเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์
6.3 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster
Presentation)
6.4 การเผยแพร่ proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
8. หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย
8.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการบริการสารสนเทศ
8.2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
8.3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้
9. การนาเสนอผลงาน
9.1 จัดให้มีการนาเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ประเภทนาเสนอด้วยการบรรยาย
(Oral Presentation) ผู้นาเสนอผลงานนาเสนอ 10 นาที (PowerPoint) และตอบคาถาม 5 นาที
9.2 การนาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ผู้นาเสนอผลงานจะต้องนาโปสเตอร์ไปติดตั้ง ณ ตาแหน่ง
ที่เจ้าภาพกาหนด และนาเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 7 นาที และตอบคาถาม 3 นาที
9.3 รูปแบบของผลงานทีน่ าเสนอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2019.buu.ac.th
10. สิ่งที่เจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม
10.1 ผลงานวิชาการที่จะนาเสนอประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
10.2 การบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
10.3 อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
10.4 จัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่กาหนด โดยกาหนดค่าทัศนศึกษาแยกจากค่าลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา
และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
สร้างความเข้าใจอันดี และมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป
----------------------------------------
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กำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9
(The PULINET National Conference) PULINET 2019 : Together We Share
วันที่ 9-10 มกรำคม 2562
ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี
9th

เวลำ
14.00 – 18.00 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.15 น.

09.15 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 11.45 น.

11.45 – 12.00 น.
12.00 – 12.15 น.

วันอังคำรที่ 8 มกรำคม 2562
กิจกรรม
ลงทะเบียนรับเอกสาร
ผู้นาเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแปซิฟิก
(หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.)
วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562
ลงทะเบียนรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการนาเสนอประเภทโปสเตอร์
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน
- นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุม
ระดับโกลด์ จานวน 5 ราย
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
กล่าวสดุดีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รบั รางวัล PULINET AWARD
ประจาปี พุทธศักราช 2561
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบรางวัล PULINET AWARD ประจาปีพุทธศักราช 2561
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
มอบของที่ระลึกขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
การบรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจาปี
พุทธศักราช 2561
พักรับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ และเยีย่ มชมร้านผลิตภัณฑ์การให้บริการสารสนเทศ
การบรรยายเรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด (Open Library Data and Embrace the World
Library Linked)
โดย Dr. Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Taiwan Normal
University (NTNU) และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อานวยการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges
and Experiences
โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale, A Cengage company
การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ
โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวฒ
ั น์วณิช Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina,
EBSCO Information Service
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เวลำ
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 18.30 น.

18.30 – 21.30 น.

08.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.30 – 20.00 น.

กิจกรรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย คุณวาลิกา หลาวทอง Elsevier Solution Manager Singapore & Thailand
การบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน
โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายเรื่อง Workflow and Tools
โดย Mr. Dan Sewell, Product Manager, Acu-Ed Tech
การบรรยายเรื่อง Learning Transformation and Online Education
โดย คุณวรรธนา พันธ์สว่าง, Manager-McGraw-Hill Education Thailand
การนาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ณ ห้องโถงแปซิฟิก
กลุ่ม 1 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
กลุ่ม 2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)
กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
Theme : รื่นรมย์ชมทะเล ประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลง การประกวด
การแต่งกายยอดเยี่ยม หนุม่ ชาวเลและสาวชาวเกาะ การเล่นทานโจ๊ก เกมพื้นบ้านของ
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พร้อมลุ้นรับของขวัญ ของที่ระลึกภายในงาน
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562
นาเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จาแนกตามกลุ่ม 1-3
ห้องแปซิฟิก 1 กลุ่ม 1 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ห้องแปซิฟิก 2 กลุ่ม 2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)
ห้องแปซิฟิก 3 กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์
โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบลู ย์
ผู้อานวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พิธีมอบรางวัลสาหรับผู้นาเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ กลุ่มละ 3 รางวัล
รวม 18 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น ดี และชมเชย
พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป
การแสดงของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 10
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวปิดงาน
รับประทานอาหารว่าง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
และชมวิถีชุมชน ถนนชลมารควิถี ถนนเลียบชายทะเลจังหวัดชลบุรี

1-6

คำกล่ำวรำยงำน
ในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9
(9th PULINET National Conference-PULINET 2019)
ของ นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
วันพุธที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.
ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กรำบเรียน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
ในนำมของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ขอขอบพระคุณท่ำนอธิกำรบดีที่กรุณำ
ให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 ในวันนี้
PULINET คือ ข่ำยงำนควำมร่วมมือของห้องสมุดมหำวิทยำลัยในส่วนภูมิภำคก่อตั้ง
เมื่อปีพุทธศักรำช 2529 มีจุดประสงค์เพื่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรห้องสมุดในระดับอุดมศึกษำ กำรจัดกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET เป็นกิจกรรมทำงวิชำกำรอย่ำงหนึ่งเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมกำรให้บริกำรห้องสมุด
กำรประชุมวิชำกำรในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 9 ภำยใต้กรอบแนวคิด “Together We
Share” เป็นกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัย ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) กำรจัดกำรสำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม (2) กำรบริกำรสำรสนเทศ และกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
(3) กำรบริหำรองค์กร และกำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งกำรนำเสนอแบบบรรยำย และแบบโปสเตอร์ จำนวน
รวม 111 ผลงำน นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรบรรยำยพิเศษเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิทยำกำร
ควำมก้ำวหน้ำของห้องสมุดมหำวิทยำลัย โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวนกว่ำ 300 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำรห้องสมุด บรรณำรักษ์ นักเอกสำรสนเทศ และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด รวมทั้งอำจำรย์ นักวิจัย
ในสำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ จำกสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ ทั้งนี้ยัง
ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหลำยท่ำนให้เกียรติเป็นวิทยำกร และคณะกรรมกำร
ตัดสินผลงำนวิชำกำรในระดับชำติครั้งนี้อีกด้วย นอกจำกนี้ ยังได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุม
อย่ำงดียิ่งจำกบริษัท สำนักพิมพ์ และห้ำงร้ำนต่ำง ๆ จำนวนมำกที่เป็นตัวแทนจำหน่ำยวัสดุและ
สื่อสำรสนเทศ และในกำรประชุมนี้ จัดให้มีกำรมอบรำงวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักรำช
2561 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำและควำมเข้มแข็งให้แก่ห้องสมุด และต่อ
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย
ดิฉันขอเรียนเชิญ ท่ำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ ได้กรุณำกล่ำวเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและคณะผู้จัดงำน ขอเรียนเชิญค่ะ
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คำกล่ำวเปิด
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9
(The 9th PULINET National Conference-PULINET 2019)
ของ รองศำสตรำจำรย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรและท่ำนผู้บริหำรข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัย
ส่วนภูมิภำค ท่ำนวิทยำกร ท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ำนผู้บริหำรห้องสมุด และท่ำนผู้มีเกียรติผู้เข้ำร่วม
กำรประชุมทุกท่ำน
ผม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET (พูลิเน็ต) ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Together We Share” ในวันนี้
ก่อนอื่นผมขอชื่นชมความเข้มแข็งของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มี
ความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 นับเป็นเวลาถึง 32 ปี โดยที่การบริหาร
จัดการและบริบทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวการณ์
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาโดยลาดับ และเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของการให้บริการ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่
มาตรฐานการศึกษาในระดับสากลหรือเวิร์ลคลาส ควรอย่างยิ่งที่ทุกสถาบันจะต้องมีความร่วมมือ
และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งปันนวัตกรรมการให้บริการต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์
ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย จึงเห็นด้วยว่าหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ Together We
Share เป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้เครือข่ายความร่วมมือเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เพียงแค่แสดงศักยภาพของการมี
มิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้น หากแต่ยังแสดงถึงศักยภาพของวิสัยทัศน์และวิถีแห่งปัญญาชนของ
สังคมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ผมขอชื่นชมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์และสถาบันบริการสารสนเทศในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จากการที่มีผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติในครั้งนี้มากกว่า 300 คน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความเข้มแข็งทางวิชาการและการให้บริการ
ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเวทีวิชาการที่ให้โอกาสแก่บุคลากรของทุกสถาบันในการพัฒนา
ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อ
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ผู้รับบริการ และขอชื่นชมผู้นาเสนอผลงานทุกท่านที่จะได้แสดงศักยภาพความสามารถ ซึ่งจะเป็น
คุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งทีจ่ ะได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อสาธารณชนอีกด้วย
ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอขอบคุณและขอต้อนรับท่านวิทยากร ท่านผู้ทรง
คุณวุฒิ ท่านประธานและคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ท่านผู้อานวยการหอสมุดทุกแห่ง และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตลอดจนผู้แทนจาก
บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุม ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผมขอ
แสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ในโอกาสนี้ด้วย
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ผู้เข้าร่วมประชุม
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดในยุคปัจจุบัน
และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และมี
การประสานงานในเครือข่ายห้องสมุดร่วมกันตลอดไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขอให้การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งนี้ จงสาเร็จด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 9 ณ บัดนี้
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ส่วนที่ 2
ผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference
9-10 มกราคม 2562
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

การนาเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย
กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference
9-10 มกราคม 2562
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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การดูแลผู้รับบริการ-บุคลากร ด้วยหลักอาชีวอนามัย ปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม ในอาคารมหาธีรราชานุสรณ์
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
We care your Health, Safety and Environment at
Mahathirarachanusorn Building, Office of Academic Resources.
กนกกร กมลเพ็ชร, ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ, คณะกรรมการอาชีวอนามัย
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
e-mail: Kanokorn.k@car.chula.ac.th

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

คาสาคัญ:
ห้องสมุด, พื้นที่สำธำรณะ, อำชีวอนำมัย, ควำมปลอดภัย, สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
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บทนา
ปัจจุบัน หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนไม่ว่ำประเภทหรือขนำดใด ได้นำ
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเพื่อให้บุคลำกรและผู้เข้ำมำใช้บริกำร มีควำมมั่นใจในสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลบุคลำกร ลดกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในองค์กร
อันเป็นควำมห่วงใยขององค์กรที่มีต่อบุคลำกรตลอดจนผู้ท่ีเข้ำมำติดต่อประสำนงำนหรือรับบริกำร
เกิดควำมมั่นใจต่อกำรดำเนินงำนใด ๆ ภำยในอำคำร อันจะนำมำสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพขององค์กร
ยิ่งขึ้น
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนสนับสนุน และ
ให้บริกำรทำงวิชำกำร ซึ่งมีบุคลำกร 100 คน และมีผู้รับบริกำรกว่ำ 3,000 คนต่อวัน จึงได้ให้
ควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร ด้วยเล็งเห็นว่ำ ห้องสมุดเป็น “พื้นที่สำธำรณะ” จึงต้องมีอำชีวอนำมัยที่
ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ และมีสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมสำหรับ กำรปฏิบัติงำนและกำรเรี ย นรู้ เช่น กำรฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
ประจำปี กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง และกำรตรวจวัดระดับควำมเข้มของแสงสว่ำง อุณหภูมิและ
ควำมชื้น อีกทั้งได้ตระหนักถึงอันตรำยและโรคจำกกำรทำงำนแบบใหม่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรทำงำนและ
กำรให้ บ ริ ก ำร อั น เนื่ อ งมำจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ
กำรดำเนินกำรเหล่ำนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกำรสร้ำงรอยยิ้มให้เกิดกับบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว สะท้อนถึงคุณภำพกำรบริกำรที่แท้จริง ในปีงบประมำณ
2561 ได้ ย กระดับ กำรดำเนิ น งำนขึ้นในรู ปของคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัย โดยดำเนินงำนให้
สอดคล้ อ งตำมหลักพระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2554 และต่อยอดด้วยกำรพัฒนำและประยุกต์ตำมแนวทำงของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุดและสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์ ให้เหมำะสมกับ
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร ภำยใต้คำแนะนำและที่ปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีนโยบำย คือ ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และจัดกำรสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน เพื่ออำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำรในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร เป็นเรื่องทีท่ ุกคนในหน่วยงำน นับตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ
แน่วแน่ในกำรนำระบบมำใช้ และให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติง ำน ทุกคนต้อง
มีควำมเข้ำใจ ให้ควำมสำคัญ มีส่วนร่วม และให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง เพื่อให้เรื่องของควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน กำรป้องกันอันตรำย อยู่ในจิตสำนึก และหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรม จนเป็นวัฒนธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยของหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยคือ “อำชีวอนำมัยของบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ” ตอบสนองนโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่
มุ่งมั่นและควำมรับผิ ดชอบที่จะดำเนินงำนให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขภำวะในสถำนที่ทำงำน
เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร มีควำมมั่นใจได้ว่ำ กำรดำเนินงำนภำรกิจใด ๆ และกำรรับบริกำร
จะได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุและมีอำชีวอนำมัยที่ เหมำะสมในขณะดำเนินกิจ กรรมภำยใน
อำคำรมหำธีร รำชำนุส รณ์ อัน ถือ เป็น พื้นที่ ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกลของห้องสมุด
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำรปฏิบัติงำน/ ดำเนินกิจกรรมในสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
2. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร ได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุ มีอำชีวอนำมัย
ทีเ่ หมำะสม และมีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ในขณะดำเนินกิจกรรมภำยใน
อำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนภำยในอำคำรมหำธีรรำชำ
นุสรณ์ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดำเนินงำนโดยใช้แนวคิด PDCA
(Plan-วำงแผน, Do-ปฏิบัติ, Check-ตรวจและประเมิน, Act-ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง) เนื่องจำก
แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ควำมสำคัญเพียงกำรวำงแผนงำน แต่ช่วยให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ ส่ งผล
ให้ เกิ ด กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำดำเนินกำรออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะ
เริ่มแรกของกำรทำงำนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด และให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลั ย ระยะที่ส อง เป็ น กำรแสวงหำโอกำส (จุ ด อ่ อน) ที่อ ำจจะเกิดควำมเสี่ ยงต่ อ
ภำวะอัน ไม่พึง ประสงค์ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแรกของการทางานอย่างเป็นระบบ ดังนี้
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. รับนโยบำยจำก รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยทรัพยำกร ที่ต้องกำร
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยในอันที่เป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero accident) และ
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำรในด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย ในสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมตลอดเวลำกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัยเพื่ อรับผิ ดชอบกิ จกรรมและวำงแผน
กำรดำเนิ น งำนเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ ำหมำย
3. เตรียมงำนและดำเนินโครงกำร ได้แก่
3.1 ศึกษำหำควำมรู้เรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนจำกเอกสำร หนังสือ คู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ในห้ องสมุดของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุด
และสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์
3.2 ขอคำแนะนำและคำปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3.3 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทำควำมเข้ำใจ จำกัดขอบเขต ควำมหมำย ลักษณะงำน
กำหนดโยบำย และลงมติ
3.4 ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม
2. จัดทำโครงกำร งบประมำณ และเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงำนต่อไป
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3. ร่ำงกำหนดนโยบำยเพื่อลงนำมประกำศใช้
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. ประกำศนโยบำยด้ำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. จั ด บรรยำย/ อบรมให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นอำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย ให้ แ ก่
บุ ค ลำกร โดยศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3. ออกแบบแบบทบทวนและทบทวนกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์ที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งสิ้น 16 รำยกำร เช่น ระบบสัญญำนเตือนไฟไหม้ กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง กำรตรวจสอบระบบลิฟต์โดยสำรและลิฟต์ส่งเอกสำร ระบบ
กล้องวงจรปิด ห้องออกกำลังกำย ตลอดจนโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน (Office syndrome)

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

ภำพที่ 3 เครื่องพ่นแอลกอฮอล์

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

ภำพที่ 4 กำรซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ

ภำพที่ 5 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของลิฟต์โดยสำร

3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีกำรฉีดพ่นกำจัดแมลงทุกเดือน และเชื้อรำในอำกำศ
ทุก 6 เดือน

ภำพที่ 6 กำรฉีดพ่นกำจัดแมลงและเชื้อรำในอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. อุปกรณ์ที่ชำรุดได้รับกำรซ่อมแซม ซ่อมเบำะ บำงอุปกรณ์เปลี่ยนเบำะใหม่ และไขน็อต
ให้แน่นหนำ นอกจำกนี้ยังได้รับเครื่องบริหำรหน้ำท้องเพิ่มอีก 1 ตัว
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ภำพที่ 7 เครื่องบริหำรหน้ำท้อง

ภำพที่ 8 เบำะได้รับกำรซ่อมแซม

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

ภำพที่ 9 กำรดำเนินงำนระยะที่ 1 ระยะเริ่มแรก
ระยะที่ 2 แสวงหาโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาวะอันไม่พึงประสงค์ (จุดอ่อน)
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนจำกระยะที่ 1 และข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลสภำพ
กำรทำงำน อุปกรณ์และเครื่องมือที่พบ
2. เข้ำร่วมประชุมกับเครือข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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3. ขอควำมอนุเครำะห์จำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อตรวจสอบทุกด้ำนโดยใช้เครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลัก
วิชำกำร
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำนวน 2 รุ่น คือ ระดับปฏิบัติงำน และระดับหัวหน้ำงำน
2. ประสำนงำนกับศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำมำตรวจสอบ ระบบแสง อุณหภูมิภำยในอำคำร ค่ำเชื้อรำในอำกำศ
เป็นต้น
3. ออกแบบแบบสำรวจ/ ตรวจสอบ เพื่อประเมินสภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สภำพแวดล้อมที่อำจจะก่อให้เกิดอันตรำย ตลอดจนโอกำสที่อำจจะเกิดอันตรำยและส่งผล
ต่อสุขอนำมัยในกำรทำงำนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร เพื่อดำเนินกำรป้องกันต่อไป ตำมแบบของ
ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรตรวจสอบ (Check)
สำรวจ/ ตรวจสอบ สภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนตำมแบบสำรวจตรวจวัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนตำมปัจจัยเสี่ยง เพื่อแสวงหำโอกำส
อันอำจจะเกิดขึ้น โดยกรรมกำรอำชีวอนำมัยและศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ
1. ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีภำวะเบำหวำน 2 ครัง้ ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือ
ด้วยกำรให้น้ำหวำน มีผู้รับบริกำรเป็นลม บำดเจ็บเล็กน้อยจำกหัวชนโต๊ะ มีดบำดจำกกำรใช้คัตเตอร์
ตัดกระดำษเล็กน้อย
2. ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำ 1) มีกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน เช่น พัดลม
ขนำดเล็กประจำโต๊ะ กระติกต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟ เป็นต้น 2) พบพื้นที่ต่ำงระดับ และเพดำนต่ำง
ระดับหลำยพื้นที่ 3) ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน พบว่ำ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบทุกเดือน
ส่วนระบบ ไฟแบบเก่ำที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับกำรเปลี่ยนพร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษำและตรวจสภำพ
ทุกเดือน 4) ป้ำยทำงออกหนีไฟใช้แบบมีไฟ ซึ่งไม่ใช้ป้ำยแสงสะท้อนทำให้หำกเกิดเหตุจะเห็นได้
ชัดเจน 5) พบพื้นที่ที่ต้องควบคุมไฟฟ้ำทุกชั้น
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ 1) ควำมเข้มของแสงสว่ำงในพื้นที่นั่งอ่ำน
และระหว่ำงชั้นหนังสืออยู่ในระดับที่ได้มำตรฐำนคือ 500-800 ลักซ์ ต้องปรับปรุงพื้นที่ระหว่ำงบันได
บำงชั้นที่แสงสว่ำงต่ำกว่ำมำตรฐำนเล็กน้อย 2) พบพื้นทีป่ ฏิบัติงำนอยู่พื้นที่อับอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. ด้ำนอำชีวอนำมัยได้ดำเนินกำรขอควำมร่วมมือจำกศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มำติดตั้งกำรใช้เครื่องมือกระตุกหัวใจ AED หำกเกิดกรณีฉุกเฉิน
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2. จัดบรรยำยให้ควำมรู้พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่อง กำรใช้เครื่องมือ
กระตุกหัวใจ AED และกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน (CPR) โดยศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

ภำพที่ 10 เครื่องกระตุกหัวใจ

ภำพที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรทำ CPR

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

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

2-11

ภำพที่ 13 กำรดำเนินงำนระยะที่ 2 แสวงหำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ผลการศึกษาการดาเนินงาน
เพื่อได้ทรำบผลของกำรดำเนินงำนให้ชัดเจนขึ้น จึงได้ทำแบบสำรวจควำมคิดเป็นทั้ง
บุคลำกรและผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำน อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรเตรียมกำรในระยะต่อไป
โดยทำกำรสำรวจควำมคิดบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยใช้แบบสำรวจควำมคิดเห็น แบ่งออกเป็น
3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำค่ำ
(Rating scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49) เห็นด้วย (ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49)
ปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 1.50 -2.49) และควรปรับปรุง (ค่ำเฉลี่ย 1.50) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/
ควำมคิดเห็น ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำม จำนวน 400 ชุด ในช่วง 1 ก.ย.-30 ก.ย. ได้รับ
แบบสอบถำมคืน 393 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อย
ละ และค่ำเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์สำหรับวินโดวส์ (SPSS for
windows) ผลที่ได้ ดังนี้ (ในบทควำมนี้จะแสดงผลเฉพำะค่ำเฉลี่ย)
ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ลิฟต์โดยสำรสะอำดถูกสุขอนำมัย
มำกที่สุด คือมีค่ำเฉลี่ยที่ 3.28 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบลิฟต์โดยสำรมีควำมปลอดภัย
มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.23 อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะลิฟต์เป็นสิ่งที่ใช้ประจำและเห็นได้ชัด
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ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ป้ำยบอกทำงหนีไฟเห็นได้
ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.35 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบกล้องวงจรปิดทำให้
เชื่อมั่นในควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
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ค่าเฉลี่ย

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ บุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ แสงสว่ำงใน
อำคำรพอเหมำะกับกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือ
บรรยำกำศโดยรวมภำยในอำคำรเหมำะกับกำรทำงำน มีค่ำเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับเห็นด้วย
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จำกกำรดำเนินงำนทั้งสองระยะ เป็นกำรดำเนินงำนจำกควำมห่วงใยขององค์กรผ่ำน
คณะกรรมกำรอำชีวอนำมัย ซึ่งจำกผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกรและผู้รับบริกำรจะเห็นได้ว่ำ
ทั้งสองกลุ่มสำมำรถรับรู้และสัมผัสได้จำกสิ่งที่ใกล้ตัว ใช้ประจำและเห็นได้ชัด เช่น ลิฟต์โดยสำร
ป้ำยบอกทำงหนีไฟ แสงสว่ำงที่พอเหมำะ และสภำพบรรยำกำศโดยรวมที่เหมำะสม แต่สิ่งสำคัญ
ที่ไม่ควรมองข้ำมคือ พบว่ำมีกำรบำดเจ็บเล็กน้อย และมีภำวะของโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน ซึ่งทำให้
พิจำรณำ ได้ว่ำระยะต่อไป จะต้องเน้นกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้และควำมตระหนัก ถึงอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย บุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงดูแลตนเอง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโชน์
สรุปผล อภิปรายผล
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตห้องสมุดจะมิใช่เป็นเพียงแหล่งรวบรวมควำมรู้เพื่อ
ตอบสนองต่อ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรชุมชน และบำรุงศิลปวัฒนธรรมเท่ำนั้น หำกแต่
ยังเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดควำมรู้ใหม่ๆ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทำให้
บุคลำกรและผู้รับบริกำรจะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกิจกรรมภำยในห้องสมุดมำกขึ้น ประกอบกับ
พฤติกรรมของผู้รับบริกำรในปัจจุบัน ที่แสวงหำพื้นที่ที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสมกับกำรทำงำนทั้งใน
เวลำกลำงวันและกลำงคืน ซึ่งพื้นที่เหล่ำนั้นจะต้องเชื่อมั่นได้ว่ำมีควำมปลอดภัยสูงทั้งต่อสุขภำพและ
ทรัพย์สิน ห้องสมุดในฐำนะผู้ให้บริกำรทั้งควำมรู้และพื้นที่กำรทำงำน จึงต้องตระหนักและให้
ควำมสำคัญต่ออำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรดำเนินงำนโดยใช้หลัก PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อครบตำมวงจร จะส่งแรงส่งต่อยอดขั้นตอน
กำรพัฒนำและปรับปรุงได้เป็นระยะ ๆ และสำมำรถวำงแผนกำหนดทิศทำงในปีต่อ ๆ ไป ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอันส่งผลให้ทั้งผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมในอำคำร
มหำธีรรำชำนุสรณ์ได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศ
ที่เอื้ออำนวยต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังแผนภำพ
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ผลที่ได้จากการดาเนินงานและการนาไปใช้ประโยชน์
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนเพื่อให้ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรสำมำรถดำเนินกิจกรรมใด ๆ ได้อย่ำงมีควำมเชื่อมั่น
เกิดรอยยิ้ม อันส่งผลถึงประสิทธิภำพกำรทำงำน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่อไป
ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนและบริกำรที่ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงได้รับเกินควำมหวัง
อันสะท้อนถึงคุณภำพบริกำรที่แท้จริง
2. ผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศที่เอื้ออำนวย ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยทั้งต่อตนเองและทรัพย์แก่บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำร
4. ทำให้ได้มีกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเสี่ยงต่ออันตรำยภำยในอำคำร
5. อำคำรมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมส่งเสริมสุขภำวะในกำรทำงำน
6. ได้รับทรำบถึงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินกิจกรรมภำยในอำคำร
7. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ต่อไป
8. เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น ๆ ในกำรนำไปดำเนินงำนเพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรบริกำรยิ่งขึ้น
9. เป็นกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนอัน
นำไปสู่มำตรฐำนห้องสมุดระดับสำกล

2-15

รายการอ้างอิง
กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 (2555, 9 มกรำคม). ราชกิจจานุเบกษา. หน้ำ 24.
คณะกรรมกำรอำชีวอนำมัย สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (2561). รายงาน
การสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการและบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัย
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สำนักงำนวิทยทรัพยำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง.
(2561, 21 กุมภำพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. หน้ำ 15.
ศุภชัย อำชีวระงับโรค. (2547). Practical PDCA แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสาเร็จ
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (2560). ระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามันและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ. (2558). PDCA หัวใจสาคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
เข้ำถึงได้จำก https://www.ftpi.or.th/2015/2125
สำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน. (2556). คู่มือการปฏิบัติตาม
สภาพแวดล้อมในการทางาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 สาหรับ
หน่วยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรค 2). กรุงเทพฯ: สำนักควำมปลอดภัยแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน.
The New Zealand Library and Information Association. (1998). Voluntary Code of
Practice for Health and Safety Issues in NZ Libraries. Wellington, New
Zealand: The New Zealand Library and Information Association.

2-16

การศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นาแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) ซึ่งเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ลักษณะเดียวกับเฟซบุ๊กเพจ มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการห้องสมุด ด้วยคุณสมบัติ
ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้แบบกลุ่มและเฉพาะเจาะจง ไลน์แอดจึงถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ห้องสมุด
ได้เก็บรวบรวมข้อคาถามและนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม TABLEAU พบว่าคาถามที่ถามบ่อย
(ร้อยละ 78.8) คือคาถามเกี่ยวกับที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการ
ส่งคาถามผ่านไลน์แอดมากที่สุดคือ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ด้านระยะเวลาการตอบกลับ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา การตอบกลับอยู่ที่ 0-5 นาที ซึ่งจากผลการศึกษานี้
ห้องสมุดสามารถนาข้อมูลมากาหนดแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บริการเพื่อให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการตลอดจนการออกแบบและพัฒนาบริการผ่านไลน์แอด
ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

Abstract
Thammasat University Library implemented Line @ application, a social
media similar to Facebook page, into its services. With the features that can reach
users individually and in groups, this application was used as a tool for
communication and public relations of the library. The data calculated through
TABLEAU program suggested that most popular enquiries (78.8%) from the library
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users were concerning the locations of information resources in the library.
The enquiries were usually submitted around 12.00 am and 4.00 pm. The response
times of the librarian were within 0 to 5 minutes. The results of this study can be
used to redefine communication plans and public relations services of the library,
as well as to effectively design and develop its services given through Line@ to meet
the needs of the library users and other related stakeholders.

Keywords:
Social Media, Communication and Public Relations, Line Application, Line@,
Library Anywhere Anytimes, Thammasat University Library
บทนา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก มีภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สร้างเครื่องมือช่วย
การค้นคว้า สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งนาพาองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งยังสนับสนุนต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่าด้วย การสร้างผู้นา
ด้วยการศึกษาและการวิจัยระดับโลก (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)
จากบริบทความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ
ห้องสมุดอย่างมากในแง่ของการปรับรูปแบบบริการให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้รับบริการ
ที่มีแนวโน้มใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart devices) ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ไม่ว่า
จะเป็นบริการสืบค้น จองหนังสือ ยืมต่อ รวมถึงบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่กลายเป็นช่องทางหลักในการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560
ที่พบว่าจานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของห้องสมุดในการเปลี่ยนบทบาท
จาก Library as place มาเป็น Library as platform เนื่องจากการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบ
ดั้งเดิม (Traditional library services) ได้แก่ บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า บริการแนะนา
หนังสือใหม่ บริการคู่มือช่วยการสืบค้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านโปสเตอร์ตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหมือนอย่างเดิม สื่อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นเครื่องมือ
ที่ทรงพลังที่ได้รับความนิยมสาหรับห้องสมุด ในการนามาสนับสนุนให้บรรณารักษ์สามารถเข้าถึง
สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ สร้างความผูกพัน (Carr & Hayes, 2015) และร่วมส่งต่อคุณค่า
ของสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน (Shared economy)
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ในส่วนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นาผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ด้านประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุด
ในลาดับที่ 3 ได้แก่ Line (ร้อยละ 95.8) รองจาก Facebook (ร้อยละ 96.6) และ YouTube (ร้อยละ
97.1) (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) มาประยุกต์ใช้กับการบริการห้องสมุด
แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@ application) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสาหรับ
การสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
ลักษณะการใช้งานคล้ายเฟซบุ๊กเพจ ห้องสมุดสร้างชื่อบัญชีเพื่อประชาสัมพันธ์บริการและข่าวสาร
ต่าง ๆ และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันไลน์แอดที่ไม่ว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดจะอยู่ที่ไหน
หรือทาอะไร เพียงแค่กดติดตามบัญชีของห้องสมุด ก็สามารถทราบข่าวสารและบริการต่าง ๆ ได้ทันที
(Thaipradit & Treeratanaporn, 2016)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนาแอปพลิเคชันไลน์แอดมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการห้องสมุด
2. เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุดผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์แอด
3. เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แนวคิด
ไลน์แอด (Line@) เป็นเว็บประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking)
พัฒนาขึ้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม สินค้าและบริการขององค์กร เข้าถึงผู้ติดตาม
(Follow) บัญชีขององค์กรได้ทันที การที่ห้องสมุดพิจารณานาไลน์แอดมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
บริการ เกิดจากการประเมินสมรรถนะของแอปพลิเคชันว่าสามารถตอบโจทย์การให้บริการห้องสมุด
ยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการอย่างเฉพาะเจาะจง ทันเวลา อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการดาเนินกระบวนงาน เนื่องจาก
1. การส่งข้อความ (Broadcast) ในแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงผู้รับบริการทุกคนที่ติดตาม
บัญชีของห้องสมุด
2. สามารถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติได้ โดยกาหนดคีย์เวิร์ดของคาถามไว้ สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้รับบริการห้องสมุดที่ต้องการการตอบกลับในทันที ส่วนผู้ให้บริการก็ไม่ต้องตอบคาถาม
เดิมซ้า ๆ
3. ตั้งเวลาส่งข้อความได้ ผู้ให้บริการมีความคล่องตัวในการสื่อสารตามเวลาที่ต้องการได้
4. ไลน์แอดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูง
การดาเนินการ
1. ติดตั้งโปรแกรม LINE@ บนอุปกรณ์บริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
2. กาหนดเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
3. กาหนดแนวทางในการให้บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
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4. ประชาสัมพันธ์บริการ LINE@ ให้ผู้ใช้กดติดตาม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้าย เว็บไซต์
อีเมล์ และ Facebook

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

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

ภาพที่ 3 จานวนผู้ติดตามในแต่ละห้องสมุด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561)
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ภาพที่ 4 ผลการดาเนินงานการใช้แอปพลิเคชันไลน์แอดของหอสมุด ฯ
1. ประเภทของคาถามที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด 5 อันดับแรก
ลาดับที่ 1 คาถามอื่น ๆ (Others) ร้อยละ 35.8% คือ คาถามที่พบความถี่จานวนน้อยครั้ง
ไม่สามารถระบุกลุ่มของคาถามได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การบริจาคหนังสือ การลงทะเบียนกิจกรรม
การปฐมนิเทศห้องสมุด สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น ลาดับที่ 2
ที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศ (Resources location) 28.11% ลาดับที่ 3 การช่วยค้นคว้า
(Reference service) 17.16% ลาดับที่ 4 เวลาเปิด-ปิดบริการ (Library hours) 9.47% ลาดับที่ 5
บริการยืม-คืน (Circulation service) 5.62%

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

ภาพที่ 6 ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถามมากที่สุด
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โดยแต่ละช่วงเวลา สามารถแบ่งประเภทของคาถาม ได้ดังนี้
ช่วงเวลา
เวลา 12.00 น.
(12.72%)

เวลา 13.00 น.
(12.13%)

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

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

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

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

ภาพที่ 7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับผู้ใช้บริการ
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การสารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บริการผ่านไลน์แอด
หลังจากที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนาไลน์แอดมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป โดยผลสารวจความพึงพอใจมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการไลน์แอดของห้องสมุด 5 แห่ง
ได้แก่ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, หอสมุดปรีดี พนมยงค์, ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดนงเยาว์
ชัยเสรี และห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) = 4.46 ด้านผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ให้การช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) = 4.42 และ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) = 4.49
สรุปผล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การอภิปรายผล
1. จานวนผู้ติดตาม
จากจานวนผู้ติดตาม Line@ ของห้องสมุดต่าง ๆ พบว่า จานวนผู้ติดตามบัญชีไลน์แอด
ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มากที่สุด โดยคาดว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการหลักของหอสมุดป๋วย และสอดคล้องกับผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
เจนเนอเรชั่น Y (Gen Y) ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560) ที่พบว่าบุคคล
ช่วงอายุ 17-37 ปี เป็นกลุ่มที่มีความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Line มากที่สุด
(ร้อยละ 97.9) ตามมาด้วย เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 97.8)
2. ประเภทของคาถาม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าคาถามเกี่ยวกับที่ตั้งของทรัพยากรสารสนเทศเป็นคาถาม
ที่พบบ่อย (ร้อยละ 28.11) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนผังและป้ายบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ชัดเจน
เพียงพอสาหรับการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ สอดคล้องกับผลการสารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561 พบว่าผู้ใช้บริการประสบปัญหาในเรื่องของป้ายบอกทิศทาง
แผนผังทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดไม่ชัดเจน (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)
นอกจากนี้ คาถามในกลุ่มอื่น ๆ สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับวิธีการสื่อสารกับผู้ใช้ตาม
ช่วงเวลาที่จาเป็น เช่น คาถามเกี่ยวกับการชาระค่าปรับ เมื่อดูจากช่วงเวลาร่วมด้วยแล้ว พบว่าสาเหตุ
ที่ผู้ใช้ส่งคาถามเข้ามามาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างใกล้สิ้นสุดภาคเรียนที่นักศึกษาจะแจ้งจบการศึกษา
ในส่วนนี้การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการชาระค่าปรับ อาจยังไม่ทั่วถึง จึงต้องมาปรับวิธีการสื่อสาร
และอธิบายให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบต่อไป
3. ช่วงเวลาที่ถาม
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้สอบถามข้อมูล คือเวลา
12.00 น. และเวลา 16.00 น. ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ (นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี) ว่างเว้นจากการเข้าชั้นเรียน จึงมีเวลาสาหรับการค้นคว้าข้อมูลและสอบถามบริการกับ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยจากข้อมูลนี้ ห้องสมุดสามารถนามากาหนดแนวทางการให้บริการโดยการเพิ่ม
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบกลับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งใช้ระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลา
สาหรับการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ เพื่อมิให้ข้อความที่ส่งนั้น
รบกวนเวลาในชั้นเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้อาจใช้เป็นแนวทางในการกาหนดช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อีกด้วย
4. เวลาที่ใช้ในการตอบกลับ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.78) ใช้เวลา
ในการตอบกลับผู้ใช้ อยู่ที่ 0-5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบริการที่ห้องสมุดกาหนด
ระยะเวลาในการตอบกลับอยู่ที่ภายในไม่เกิน 30 นาทีหลังจากได้รับข้อคาถามจากผู้รับบริการ โดย
เมื่อพิจารณาจากคาถามที่ใช้เวลาในการตอบกลับในระยะเวลา 10-60 นาที และมากกว่า 60 นาที
มักจะเป็นคาถามที่ผู้ใช้ถามในช่วงนอกเวลาราชการ เช่น เวลา 6.00-7.00 น. หรือเป็นคาถามเฉพาะ
ด้านที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางคนอาจไม่ทราบข้อมูล จึงทาให้ตอบคาถามช้ากว่าเกณฑ์เวลาที่กาหนด
ทั้งนี้จานวนบุคลากรที่รับผิดชอบไลน์แอดของแต่ละห้องสมุดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ใน
การตอบกลับ ซึ่งห้องสมุดที่มีการตอบกลับได้เร็วที่สุดคือ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องจากมีจานวน
ผู้ให้บริการไลน์แอด 16 คน
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. ห้องสมุดมีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
2. มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมในการให้บริการห้องสมุด สนับสนุนภาพลักษณ์
ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่ บริการทุกที่ ทุกเวลา
3. สามารถส่งข้อมูลแบบรอดคาสตร์ข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน โดยผู้ใช้สามารถเห็นข้อความได้
รวดเร็วกว่าการส่งแบบอีเมล
4. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีการทางานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนทักษะในการตอบ
คาถาม
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือให้ข้อแนะนาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาข้อคาถามมาวิเคราะห์ความถี่ของคาที่พบบ่อย (Word analytics) และ
สร้างระบบตอบกลับอัตโนมัติให้กับคาถามเหล่านั้น เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อความ
ตอบกลับของเจ้าหน้าที่
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการไลน์แอดของ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการต่อไป
3. Line@ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดตามเฉพาะในด้านเพศและอายุ ทาให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและสถานะส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรมี
การหาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจจานวนหนังสือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบ
การวิเคราะห์เนื้อหาจะใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลจากการศึกษา พบว่าหอสมุด ฯ
มีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์จานวน 119,858 เล่ม ครอบคลุม 6 สาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอน ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือที่มีกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
จานวนหนังสือของห้องสมุดกับจานวนนักศึกษา ก็พบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้ง 6 สาขาวิชา
ด้วยเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์จานวนหนังสือโดยใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีจานวนหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตามลาดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีจานวนหนังสือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
12 จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน พบว่า จานวนหนังสือ
วิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น 1.91 เล่ม/ คน
และสัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/ คน ซึง่ ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสามารถขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป
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Abstract
The Information Resources Management Division of the Thammasat
University (TU) Library studied the library’s engineering book collection. Goals
were to identify books relevant to bachelor’s degree in engineering studies
and compare the quantity of engineering books with the Standard for Libraries
in Higher Education (SLHE) set by Thailand’s Ministry of University Affairs (2001)
by call number analysis.
Results were that 119,858 books in the collection were relevant
to bachelor’s degree in engineering studies. They comprised electrical, civil,
computer, chemical, mechanical, and industrial engineering. Their number exceeded
the SLHE. In all six fields of study, the TU Library owned more than the 15 books
per student recommended as standard guideline. They also exceeded the
recommended level of 100 books per lecturer in all fields of engineering.
Most represented were electrical engineering (19% of subject collection),
while chemical engineering was least represented (12%). In terms of basic engineering
textbook sufficiency, there were 1.91 basic textbooks per student. By contrast,
there were 37.87 basic textbooks per lecturer, or less than the standard.
These findings may be used to help allocate funds for acquiring textbooks
on engineering, as well as being expanded to analyze library collections in other
subjects.

Keywords:
Collection development, Sufficiency, Engineering, Thammasat University
Library
บทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดาเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียน
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2533-2534 (2 ปีสุดท้ายของแผน) เพื่อให้มีส่วนในการผลิตวิศวกรสาขาต่าง ๆ
ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกาหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เป็น
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ครอบคลุม 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กาลังอยู่ระหว่าง
การศึกษาจานวน 2,298 คน และมีบุคลากรในตาแหน่งอาจารย์จานวน 116 คน
จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่ง
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพัฒนาต่อสังคมและโลก ซึง่ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงาน
สาคัญที่ผลิตผลงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.60
ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยบริการของมหาวิทยาลัย
ที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ยังไม่เคยทาการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือในสาขาใด ๆ อย่างเป็นทางการ แต่จากการศึกษารายงาน
การใช้งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าหอสมุด ฯ ใช้งบประมาณ
เพื่อการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด (9.9 ล้านบาท/ 7 ฐาน)
รองลงมาคือ กลุ่มสาขาสหวิทยาการ (6.5 ล้านบาท/ 6 ฐาน) ในขณะที่บอกรับฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์เพียง 3 ฐาน ด้วยค่าบอกรับประมาณ 1.9 ล้านบาท
ถึงแม้หอสมุด ฯ จะไม่มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นลาดับต้น ๆ ของการจัดหา แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลับเป็นคณะที่สามารถผลิตผลงานวิชาการได้มากที่สุดในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหอสมุด ฯ
จึงมีความสนใจทาการศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันของหนังสือในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสารวจ
จานวนหนังสือและเปรียบเทียบจานวนหนังสือกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยคาดว่าโมเดลการศึกษานี้
จะสามารถขยายผลไปยังการศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต
นิยาม
1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยห้องสมุดสาขาทั้งสิ้น 11 แห่ง
ครอบคลุมศูนย์การศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการท่าพระจันทร์ ศูนย์บริการรังสิต และศูนย์บริการ
ภูมิภาคและเครือข่าย
2. หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วยวิชาเฉพาะพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้าน สาหรับบทความนี้ ดาเนินการวิเคราะห์เฉพาะ
หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์จัดหาโดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ความเพียงพอ หมายถึง เท่าที่กะไว้หรือเท่าที่ต้องการ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา,
2554) สาหรับบทความนี้ ความเพียงพอคือการเปรียบเทียบจานวนหนังสือกับมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
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4. การวิเคราะห์คอลเล็กชันทรัพยากรสารสนเทศ (Collection analysis) หมายถึง
การพิจารณาถึงแนวโน้มความมุ่งเน้นทิศทางเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557) รวมถึงจานวนของทรัพยากรสารสนเทศเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจจานวนหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์ของห้องสมุด
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์ของห้องสมุด
กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่ (Call number) ได้มีการศึกษาโมเดล
การวิเคราะห์จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประภาพันธ์ พลายจันทร์ และอรพรรณ
การคนซื่อ, 2558) โดยมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
(สาหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 56-ปัจจุบัน)
2. จานวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/ 2560
และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. รายการหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Koha-TUDB) ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
4. มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ตอนที่ 4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ 4.3 ซึ่งได้กาหนดสูตรสาหรับคานวณจานวนทรัพยากรสารสนเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
ดังนี้
จานวนหนังสือ/ นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
จานวนหนังสือ/ อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
3,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
6,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
6,000 เล่ม สาหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
25,000 เล่ม สาหรับปริญญาเอก
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้สัดส่วนจานวนหนังสือ/ นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน และจานวน
หนังสือ/ อาจารย์ 100 เล่ม/1 คน และหนังสือเฉพาะสาขาวิชา 500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
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5. ดาเนินการวิเคราะห์จานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เลขหมู่หนังสือ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) ซึง่ มีขั้นตอนและ
สูตรการคานวณดังนี้
สูตรการคานวณ
1. สูตรการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษา
จานวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา
จานวนนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชา
2. สูตรการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่ออาจารย์
จานวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชา
จานวนอาจารย์เฉพาะสาขาวิชา
ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่
ลาดับขั้นตอน
การวิเคราะห์คอลเล็กชันโดยใช้เลขหมู่
1
กาหนดเลขหมู่เกี่ยวข้องจาแนกตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน
จากหลักสูตรการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสานักงานทะเบียนนักศึกษา
2
จัดทาข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ด้วยโปรแกรม MS Excel
3
Export ข้อมูลรายการหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Koha-TUDB) โดยดึงข้อมูลตามกลุ่มเลขหมู่ที่กาหนด
4
จัดเรียงลาดับข้อมูลเลขหมู่ในโปรแกรม MS Excel และนับจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้อง
5
นาจานวนเล่มหนังสือทีไ่ ด้จากข้อ 4 ไปคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษา
และอาจารย์
6
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการคานวณกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2544
7
สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์

6. สรุปผลการดาเนินงานการวิเคราะห์จานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดหาหนังสือของห้องสมุด และเป็นข้อมูลนาเสนอคณะผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อไป
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สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการสารวจจานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ฉบับพิมพ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเปรียบเทียบจานวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เลขหมู่หนังสือ
มีผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการคานวณหาสัดส่วน
ของหนังสือต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

รวม

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

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

วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

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

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม

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

วิศวกรรมโยธา

NA
PN
QA-QD
T-TR
รวม

วิศวกรรมเคมี
รวม

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

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

(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

36 11,116 = 33.58 เล่ม/ คน 11,116 = 326.94 เล่ม/ คน
34
1,200 331
340
2,486
(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
3,041 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และการคานวณหาสัดส่วนของหนังสือต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์
วิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เลขหมู่หนังสือ จานวนเล่ม
สัดส่วนหนังสือต่อนักศึกษาระดับ
สัดส่วนหนังสือต่ออาจารย์
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
15 เล่ม/ 1 คน
100 เล่ม/ 1 คน
HC
21 4,393 = 1.91 เล่ม/ คน
4,393 = 37.87 เล่ม/ คน
116
K-KPT
1,118 2,298
PN
340
QA-QD
1,357
(ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
T-TJ
1,557 (ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
รวม
4,393

ผลจากการศึกษาพบว่า หอสมุด ฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 119,858 เล่ม ครอบคลุม 6 สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนประกอบด้วย สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบจานวนหนังสือ
ที่มี กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจานวน
หนังสือของห้องสมุดกับจานวนนักศึกษา พบว่ามีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ มีทั้งหมด
6 สาขาวิชาด้วยเช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์จานวนหนังสือโดยใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ามีจานวนหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตามลาดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีจานวนหนังสือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12
นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน
พบว่า จานวนหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น
1.91 เล่ม/คน และสัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/ คน ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานฯ
อภิปรายผล
เมือ่ เปรียบเทียบจานวนหนังสือที่มีกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
เป็นเพราะหอสมุด ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจานวนมากจากมหาวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรงบประมาณค่าบารุงห้องสมุดของนักศึกษา คืนให้แก่หอสมุด ฯ เพื่อใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดได้รับค่าบารุง ฯ คิดเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท
จึงทาให้หอสมุด ฯ จัดซื้อหนังสือได้จานวนมาก และมีจานวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
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เมื่อวิเคราะห์ด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน พบว่า จานวนหนังสือ
วิชาเฉพาะพื้นฐานกับจานวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น 1.91 เล่ม/ คน และ
สัดส่วนจานวนหนังสือกับจานวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/คน ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ
อาจเป็นเพราะหอสมุด ฯ ไม่ได้ดาเนินการจัดหาหนังสือตามแนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งพิมพ์ (Printed materials) (พ.ศ. 2556-2560) กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นหนังสือ
Reading list ของสาขาวิชาต่าง ๆ หรือเป็นตาราหลักในหลายสาขาที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นหนังสือ
ทีม่ ีความต้องการใช้สูง สามารถจัดหาฉบับซ้าได้ แต่รายชื่อหนังสือที่ทาการศึกษาวิเคราะห์
มีหนังสือฉบับซ้าเป็นจานวนที่น้อย หอสมุด ฯ จึงควรจัดหาหนังสือให้ครบถ้วนเพื่อให้มีหนังสือ
ให้บริการอย่างเพียงพอ
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้ศึกษาอ้างอิงเกณฑ์จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จากมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่มดี ้วยมาตรฐาน
ฉบับดังกล่าวถูกจัดทาและปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี หากเปรียบเทียบกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคม พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนทิศทางการผลิต
และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
มาตรฐานดังกล่าวควรได้รับการยกร่างด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยใน
การยกระดับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้สามารถทัดเทียมกับห้องสมุดต่าง ๆ ในระดับ
นานาประเทศได้ดียิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือ
เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาและอาจารย์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์
2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
2.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมที่มีจานวนน้อยหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
2.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถนาไปใช้ในการสารวจหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ที่มีสถิติการใช้น้อย หรือเนื้อหาไม่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการใช้ หรือพิจารณาจาหน่ายออก
2.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดหาหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสามารถขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป
2.4 ผลการศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าหนังสืออย่างเหมาะสมต่อไป
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ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อเนื่อง
ในการวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์
เฉพาะหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หนังสือของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนังสือของห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT Library)
ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ทราบจานวนหนังสือ
เฉพาะสาขาวิชาที่มีทั้งหมด นอกจากนี้ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้
การวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือมีความครอบคลุมในทุกสาขาวิชา อีกทั้งงานวิจัยต่อเนื่อง
ควรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงคุณภาพต่อไป เช่น พฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อห้องสมุด หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็นต้น
รายการอ้างอิง
ทบวงมหาวิทยาลัย สานักมาตรฐานอุดมศึกษา. (2544). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: สานักมาตรฐานอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย.
ประภาพันธ์ พลายจันทร์ และอรพรรณ การคนซื่อ. (2558). การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection
หนังสือเฉพาะสาขาวิชาของห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. PULINET Journal,
2(1), 90-98.
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2557). Collection Analysis (ตอนที่ 1).
เข้าถึงได้จาก https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2805-collectionanalysis-part-1
สานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.royin.go.th/dictionary/
Scopus. (2018). Retrieved from https://www.scopus.com
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้นภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ในสังคมโลก
ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อ
การติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และกับ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดตั้งมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน (Puey's corner for SouthEast Asia and ASEAN) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 เพื่อรวบรวมและจัดแบ่งทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้รูปแบบภูมิภาคศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก โดยในปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่อ
อุษาคเนย์และอาเซียนกว่า 1,467 รายการ

คาสาคัญ:
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ, เอเชียตะวันออกเชียงใต้, ภูมิภาคศึกษา

Abstract
At present, Southeast Asia are changing fast and furious in political,
economic, social, and cultural and we likely need to create network relationships in
our region to compete with other regions in the world. Therefore, knowledges about
Southeast Asia and ASEAN organizations are essential factor to contact and build a
good network between Thailand and other countries in Southeast Asia region and
international. With the awareness and the importance, Thammasat University Library
established Puey's corner for South-East Asia and ASEAN in 2013 for gathering and
organizing information of Southeast Asia separated by the area studies for interested
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people can research comfortably. Currently there are information resources about
Southeast Asia more than 1,467 records in Puey's corner for South-East Asia.

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

ภาพที่ 1 มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์ และอาเซียน
1. วางแผนการดาเนินงาน
เนื่องจากหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดเก็บไว้บนชั้นหนังสือต่าง ๆ ของ
หอสมุดซึ่งมีการจัดเรียงหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทาให้เกิดความไม่สะดวกสาหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาแบบภูมิภาคศึกษา จึงเกิดการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (ผู้อานวยการหอสมุด) และนางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า (หัวหน้าหอสมุดปรีดี
พนมยงค์) จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะรวบรวมหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาจัดเก็บและ
รวบรวมไว้ทมี่ ุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาในรูปแบบ
ภูมิภาคศึกษา
1.1 สารวจและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด ฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากหัวเรื่อง (Subject heading)
ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง, กัมพูชา, บรูไน, ประชาคมอาเซียน, พม่า, ฟิลิปปินส์,
มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือด้วย
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1.2 กาหนด Collection code เป็น Puey ungkhakorn collection และ
Shelving location เป็น Puey ungphakorn corner ในฐานข้อมูล KOHA เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ
ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวถูกแยกออกมาจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน

ภาพที่ 2 หน้าจอ WebOPAC แสดงข้อมูลว่าหนังสือถูกจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และ
อาเซียน
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2. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่คัดเลือกมาแล้ว โดยการติดแถบสัญลักษณ์เป็นสีที่
กาหนดไว้ เพื่อบ่งชี้ว่าถูกจัดเรียงไว้ภายใต้มุมป๋วย ฯ และภายใต้หัวเรื่องใด
2.1 ติดแถบสัญลักษณ์สาหรับ มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เป็นแถบสีส้ม เพื่อ
ความสะดวกในคัดแยกหนังสือกลับมาจัดเรียงเข้าในมุมป๋วย ฯ

ภาพที่ 3 ติดแถบสัญลักษณ์เป็นแถบสีส้ม
2.2 กาหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพื่อแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject
heading) ดังนี้
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ภาพที่ 4 กาหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพื่อแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject heading)
3. เมื่อติดแถบสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ทรัพยากรสารสนเทศจะถูกจัดเรียงบนชั้นหนังสือ
โดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading) ที่กาหนดไว้ และภายใต้ แต่ละหัวเรื่องจะถูกจัดเรียง
ตามเลขเรียกหนังสือ (Call number) ตามวิธีการจัดเรียงของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library
of congress classification)
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ภาพที่ 5 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นหนังสือโดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading)

4. สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลังจากดาเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อนา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศในมุมป๋วย
เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

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

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

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

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

Keywords:
Searching Position System, Printed Journal
บทนา
สำนักหอสมุด ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวำรสำร ที่กำรจัดเก็บแตกต่ำง
จำกหนังสือทั่วไป เนื่องจำกมีกำหนดออกจำกต่อเนื่อง กำรจัดเก็บจึงต้องแยกสถำนที่จัดเก็บ
บำงครั้งผู้ใช้บริกำรค้นหำไม่เจอ เนื่องจำกไม่มีเลขหมู่วำรสำรที่ระบุกำรจัดเก็บอย่ำงแน่ชัด
รวมทั้งได้รับข้อร้องเรียนบ่อยครั้งเกี่ยวกับกำรหำวำรสำรไม่พบ ซึ่งระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
(WebOPAC) ของสำนักหอสมุดให้รำยละเอียดเพรำะชื่อวำรสำร ปีที่ฉบับที่ และสถำนะวำรสำร
เท่ำนั้น ไม่ได้ระบุเลขหมู่เหมือนหนังสือทั่วไป กำรไปหำที่ชั้นชื่อบนปกกับชื่อในระบบสืบค้น
ก็แตกต่ำงกัน วำรสำรบำงชื่อเรื่องมีกำรเปลี่ยนชื่อ บำงชื่อเรื่องหยุดพิมพ์ กำรหำที่ชั้นก็ดูได้พียง
ป้ำยหน้ำตู้วำรสำรเท่ำนั้น ทำให้ผู้ใช้บริกำรที่สืบค้นจำก WebOPAC แล้วมำหำรำยชื่อที่หน้ำตู้อีก
ทำให้เสียเวลำในกำรค้นหำวำรสำรแต่ละเล่ม งำนบริกำรสำรสนเทศ จึงได้หำรืองำนเทคโนโลยี
ห้องสมุด ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำแผนผังกำรจัดวำงวำรสำร และมีกำรจัดกำรรำยชื่อวำรสำร
ใหม่ทั้งหมด โดยให้เลขสำหรับวำรสำรแต่ละเล่ม เหมือนเช่นหนังสือ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำและ
ระบุตำแหน่งในระบบด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบจัดกำรตัวเล่มวำรสำรในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็น
ระบบ ลดข้อผิดพลำดในกำรจัดวำงบนชั้น ทำให้กำรทำงำนของบุคลำกรสะดวกและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2. เพื่อพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของวำรสำรตัวเล่มในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวรเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำวำรสำรที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำปัญหำ แล้วนำมำหำรือร่วมจนได้ข้อตกลงว่ำควรมีกำรทำงำนเทคนิควำรสำรใหม่
เริ่มด้วยกำรจัดกำรชื่อเรื่องวำรสำร กำรจัดเรียงรำยชื่อและกำรให้เลขหมู่ของวำรสำร จำกนั้นนำ
ข้อมูลนี้ส่งต่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด
1. กำรเตรียมกำรทำงเทคนิคตัวเล่มของวำรสำร ประกอบด้วย วิธีกำรดังนี้
1.1 กำรดึงรำยชื่อวำรสำรที่มีอยู่ทั้งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตรวจสอบกับฉบับจริง
ว่ำยังมีอยู่หรือไม่
1.2 จัดเรียงรำยชื่อใหม่
1.3 กำรนำระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือมำใช้กับกำรจัดหมวดหมู่วำรสำร โดยกำรให้
เลขประจำชื่อวำรสำรแต่ละชื่อ ตำมหลักกำรกำหนดเลขผู้แต่ง
1.4 เมื่อได้เลขหมู่แล้วติดเลขหมู่ที่เล่มวำรสำร
2. กำรจัดเรียงรำยกำรวำรสำร/ นิตยสำร
2.1 ให้เลขหมู่ตำมหลักมำตรฐำน บนลงล่ำง ซ้ำยไปขวำ
2.2 เพิ่มข้อมูลหมำยเลขตู้ ชั้น ที่ได้วำงวำรสำรแต่ละรำยชื่อให้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด
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ภำพที่ 1 กำรจัดทำงำนเทคนิคขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 2 กำรจัดทำงำนเทคนิคนิตยสำรขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร
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ภำพที่ 3 ผังแสดงกำรจัดเรียงวำรสำร นิตยสำร เพื่อให้บริกำร
3. ขั้นตอนกำรทำระบบค้นหำตำแหน่ง กำรพัฒนำระบบค้นหำตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่ม
วำรสำร ซึ่งดำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ
3.2 เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ
3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบฐำนข้อมูล
3.4 พัฒนำระบบ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript
และ SQLใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ โปรแกรม Notepad++
โปรแกรม MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap, JavaScript Framework
AngularJS
4. ทดสอบระบบและนำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข
5. เปิดให้บริกำร
6. ประเมินกำรทำงำนและประเมินผลจำกผู้ใช้บริกำร
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เริ่มต้น
พัฒนาระบบค้นหาตาแหน่ง
ศึกษำปัญหำ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรผู้ใช้

จัดวำงระบบงำนเทคนิค
ตัวเล่มวำรสำร

เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับผู้ใช้
ออกแบบฐำนข้อมูล

จัดเรียงวำรสำรขึ้นชั้น

ส่งข้อมูลวำรสำรและชั้นวำง
ให้งำนเทคโนโลยี

ทดสอบระบบและปรับปรุง

เปิดใช้บริกำร
ประเมินผล
จบกำรทำงำน

ภำพที่ 4 แผนผังกำรทำงำน
ผลการดาเนินงาน
หลังจำกได้พัฒนำระบบค้นหำที่อยู่ของตัวเล่มแล้ว เมื่อเริ่มเปิดใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถค้นตัวเล่มวำรสำรที่ต้องกำรได้ตำมขั้นตอน ดังนี้
1. สืบค้นชื่อวำรสำรได้จำก WebOPAC ที่ลิงก์ http://opac.nu.ac.th และระบบ
จะแสดงผลรำยกำรบรรณำนุกรมพร้อมแสดงลิงก์ คลิกหำที่อยู่ของวำรสำรด้ำนล่ำง
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ภำพที่ 5 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดทำงบรรณำนุกรมของวำรสำร พร้อมลิงก์ที่อยู่ของวำรสำร
เมื่อคลิกที่เมนูหำที่อยู่วำรสำร ระบบจะแสดงรำยกำรให้ค้นหำรำยชื่อวำรสำรขึ้นมำ

ภำพที่ 6 หน้ำค้นหำ

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงผลระบบค้นหำ และแหล่งที่อยู่ของตัวเล่มวำรสำร
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ภำพที่ 8 QR Code เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำใช้ระบบค้นหำตำแหน่งวำรสำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลกำรดำเนินงำนปรับปรุงระบบกำรจัดกำรวำรสำร ตั้งแต่กำรจัดระบบกำรเรียงตัวเล่ม
กำรกำหนดเลขประจำเล่มวำรสำร และกำรนำระบบกำรค้นหำตำแหน่งวำรสำรที่พัฒนำด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ ทำให้ช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้อย่ำงมำก ลดปัญหำร้องเรียน
เรื่องกำรหำตัวเล่มวำรสำรไม่พบ ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ดมี ำกขึ้น ไม่เสียเวลำในกำรช่วย
ผู้ใช้บริกำรค้นหำตัวเล่ม ซึ่งระบบดังกล่ำว ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งจำกคอมพิวเตอร์พีซี
และอุปกรณ์พกพำ อำทิ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต
การนาไปใช้ประโยชน์
1. สำนักหอสมุด สำมำรถนำแนวคิดระบบกำรค้นหำที่อยู่ของวำรสำร มำปรับใช้กับระบบ
กำรค้นหำตัวเล่มหนังสือได้ด้วย แม้ว่ำจะไม่ได้ดำเนินกำรเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่สำมำรถนำวิธีกำร
จัดทำแผนผังบนระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้กับกำรจัดวำงชั้นหนังสือได้ด้วย ซึ่งห้องสมุดอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแต่ยังไม่ครบทุกชั้น และทุกหมวด
2. ระบบกำรค้นหำตำแหน่งของวำรสำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรค้นหำตัวเล่ม
ประหยัดเวลำกำรค้นหำตัวเล่มของผู้ใช้บริกำร
3. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถแก้ปัญหำกำรจัดวำงระบบวำรสำร ที่แต่เดิมมีควำมสับสนและ
ไม่เป็นระบบ ทำให้ปัจจุบันเกิดควำมผิดพลำดน้อยมำก ในกำรค้นหำตัวเล่มไม่พบ ทำให้กำรให้บริกำร
ตอบสนองตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น
4. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบช่วยค้นหำมำกขึ้น
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การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด
Using Social Networking Sites for Library Outreach
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บทคัดย่อ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงพฤติกรรมการเข้าถึง
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการศึกษาการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line)
ในการเผยแพร่บริการและสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูล กลั่นกรอง และประเมินสารสนเทศของบุคลากรห้องสมุดให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม มีขั้นตอนการศึกษาคือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มเข้าและ
ออกจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) รวมทั้งการมีปฏิกิริยาต่อโพสต์ ได้แก่การแสดง
ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแชร์ต่อ การคลิกดูเพิ่มเติม และการเข้าถึงโพสต์เฟซบุ๊กห้องสมุด
ของกลุ่มประชากรผู้เข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 20 เดือน นับจากวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีอัตราการเพิ่มเข้ากลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด 15 คนต่อ
เดือน อัตราการออกจากกลุ่ม 1 คนต่อเดือน และในการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเฉลี่ย 25 ครั้งต่อ
เดือน มีอัตราการกดถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 17 คนต่อเดือน อัตราการเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 10 คนต่อเดือน
อัตราการแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ 3,646 คนต่อเดือน และอัตราการเข้าถึงโพสต์ 26,710 คนต่อเดือน
จากการศึกษาแสดงว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการจานวน
มาก และมีผลตอบรับด้วยการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อโพสต์ในปริมาณสูง รวมทั้งมีแนวโน้มการคง
อยู่ และเพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
สาหรับห้องสมุดในการส่งผ่านสารสนเทศและบริการไปยังผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการประเมินสารสนเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย

คาสาคัญ:
เครือข่ายสังคมออนไลน์, การเผยแพร่สารสนเทศ, การเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด,
เฟซบุ๊ก, ไลน์แอปพลิเคชัน
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Abstract
The format of the diffusion of knowledge has been changed rapidly in the
century. Library of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University has embraced
the essence of social media inclusion such as Facebook and Line to increase the
efficacy of service engagement to the library’s users. In order to further enhance the
library outreach via continuously improvement through identification, collection and
evaluation, this report discusses the usage of the library’s social network sites (LINE
and Facebook) in the form of number of users, reaction to post, comments received,
Post sharing, Other Clicks and Post Views in the period of 20 months from January 1st
2017 to August 31st 2018.
It is found that the user joined the library Line group in the rate of 15
person per month while the rate of leaving the group was 0.5 person per month.
Moreover, per monthly 25 posts on Facebook, Like was received 17 times, Unlike 10
times, Reaction to post 3,646 times and Post views 26,720 times. As can be seen
from the study, the application of social media has greatly enhanced the access of
users to the information of library service. In addition to the high number of
responses received, the number of users was in constant with direction of steadily
increasing. It can be concluded that social media as a user’s engagement and library
outreach tool has proved to be highly efficient. Furthermore, academic librarian
could improve and gain new skills on social media sites engagement and
management to promote library’s service.
21st

Keywords:
Social Networking Sites, Information Distribution, Library Outreach,
Facebook, Line
บทนา
การได้รับการนึกถึงเป็นที่แรก เมื่อต้องการสารสนเทศ หรือความช่วยเหลือ (First stop)
และการเป็นที่ยอมรับ หรือไว้วางใจในบริการที่จะได้รับ (Recognition) ของผู้ใช้บริการ เป็นพื้นฐาน
สาคัญของพันธกิจตามยุทธศาสตร์ด้านบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย และด้านบริการที่เป็นเลิศ
ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และสนับสนุนการทาวิจัยอย่างเข้มแข็งให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
Facebook และ Liine นับเป็นช่องทางสาคัญสาหรับให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศ และบริการของ
ห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับองค์กรได้เป็นอย่างดี (Klassen,
2018) และด้วยการใช้งานอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงมีการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษา
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ที่มีต่อโซเชียลมีเดีย ประเภทเฟซบุก๊ ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Students' self-efficacy
in learning) และพบว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการขยายการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเรียนระดับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้ (Tower, et al., 2014) ตลอดจนมีหน่วยงาน
ทางการแพทย์นาเฟซบุ๊กมาใช้เป็นสื่อกลางการเรียน การสอนของนักศึกษาแพทย์ในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล พร้อมกับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ พบว่านักศึกษาแพทย์มีผลตอบรับที่ดี
มีการเข้าถึงบทความวิชาการมากขึ้น แม้ว่าจะมีปฏิกิริยาตอบกลับด้วยการแสดงความคิดเห็น
ไม่มากนักก็ตาม (Yuksen & Siricharoen, 2014) ในปัจจุบัน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือ (Social Networking Tools) ในการเผยแพร่บริการ และส่งต่อสารสนเทศ
ไปยังผู้ใช้บริการ จานวน 4 ช่องทาง คือ Line, Facebook, Twitter และ YouTube channel’
ซึ่งทั้ง 4 ช่องทางนี้นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากข้อความ
ที่สื่อมีลักษณะสั้น กระชับ ได้ใจความสาคัญ ใช้ได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย และประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้กันเป็นประจา สาหรับการศึกษานี้ ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความเคลื่อนไหว และใช้งานมากที่สุด จานวน
2 ช่องทางคือ Line และ Facebook ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้ใช้บริการของ
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาการดาเนินงานด้วยข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง ชัดเจนมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล กลั่นกรอง และประเมิน สารสนเทศของบุคลากร
ห้องสมุด ให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน
1.1 ประเมินและคัดเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง โดยพิจารณา
จากสถิติการเข้าถึง 2 อันดับแรก ได้แก่ Line และ Facebook
1.2 กาหนดกลุ่มประชากร คือผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ห้องสมุดในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1.3 กาหนดหลักการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ประกาศวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อนสมัครเข้ากลุ่ม
2) มีการโพสต์ข้อความเป็นประจาทุกวัน ๆ ละไม่เกิน 1 โพสต์สาหรับกลุ่ม Line
และเฉลี่ย 1-2 โพสต์ สาหรับ Facebook ยกเว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์
3) ทั้ง Line และ Facebook ห้องสมุดใช้แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงต้อง
ระมัดระวัง ดูแลการส่งข้อความเข้ากลุ่มอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รบกวน
สมาชิกของกลุ่มโดยรวม หากฝ่าฝืน ห้องสมุดจะใช้มาตรการตักเตือน และบล็อกตามลาดับ
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2. สร้างทีมงาน Social media team
ผู้ปฏิบัติงานด้านโซเชียลโดยตรงประกอบด้วยหัวหน้าทีม และลูกทีม จานวน 3-5 คน
โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะการแสวงหาและสร้างสื่อสารสนเทศให้น่าสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Social media เป็นอย่างดี ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในบริการ เข้าใจการดาเนินงานตามบริบทของห้องสมุด
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รวมถึงการมีบทบาทสาคัญในการสร้าง และรักษาความผูกพัน
ระหว่างผู้ใช้บริการและองค์กรให้มั่นคง ยาวนานมากที่สุด
3. ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.1 บริการสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านไลน์: Medical library line users group
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ดาเนินการส่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้รวมถึงเทคนิค
วิธีการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาแพทย์
พยาบาล อาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจ โดยมีหลักการว่า ต้องเป็นความสมัคร
ใจในการรับข้อความอย่างแท้จริงเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ 2559 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยเริ่มต้นมีสมาชิกจานวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบในการสร้างหรือค้นคว้าสารสนเทศ ได้แก่บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ทาการค้นคว้าความรู้ หรือบริการที่จะเป็น
ประโยชน์หากผู้ใช้บริการได้ทราบ หรือการค้นพบใหม่ นวัตกรรมที่มีผลกระทบ นโยบายที่มี
ความสาคัญ แล้วจึงคัดเลือก ประเมินความถูกต้องของสารสนเทศ และส่งเป็นข้อความในไลน์กลุ่มวัน
ละ 1 ข้อความเป็นประจาทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมรูป
ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจใน 5 ด้านคือ วันจันทร์ด้านการศึกษา วันอังคารด้านบริการ
วันพุธด้านเทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีด้านการวิจัย และวันศุกร์ด้านกายภาพ/
สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ดังตัวอย่างข้อความในภาพที่ 1

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

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

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

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

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

กราฟแสดงจานวนการเข้าถึงโพสต์
57,041
46,606
27,074

41,676
37,692
29,842

38,872
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16,284
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17,437

41,98339,519

38,283

2017

ภาพที่ 5 จานวนการเข้าถึงโพสต์

2018
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5. อัตราการโพสต์เฟซบุ๊ก
ห้องสมุดโดยโซเชียลทีมมีการค้นคว้าและประเมินคัดกรองสารสนเทศสาหรับโพสต์เผยแพร่
เป็นประจาทุกวัน ๆ ละ 1-2 ข้อความ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) พบว่ามีการโพสต์
ข้อความโดยเฉลี่ยของห้องสมุดจานวน 25 ครั้งต่อเดือน (สูงสุด 39 ครั้ง ต่าสุด 14 ครั้งต่อเดือน)
ในช่วงเวลา 20 เดือน ดังแสดงในภาพที่ 6
กราฟแสดงจานวนโพสต์ในแต่ละเดือน
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ภาพที่ 6 จานวนครั้งของการโพสต์ในแต่ละเดือน

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้ความสาคัญกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงบริการ และสารสนเทศของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาระดับจานวนการ
โพสต์ข้อมูลไว้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้เกิดความคุ้นเคย การยอมรับ และความผูกพันระหว่าง
ผู้ใช้บริการและห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการพัฒนาด้านคุณภาพของข้อความ ด้วยการคัด
กรอง ประเมินสารสนเทศก่อนนาเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้นอยู่เสมอ เพื่อรักษา
กลุ่มของผู้ใช้บริการเดิมไว้ และขยายจานวนกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และจากผลการศึกษา
พบว่า การดาเนินงานมีผลตอบรับที่ดี เครือข่าย ฯ มีจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง
การได้รับความนิยม และเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับโพสต์ข้อความ
ของห้องสมุดอยู่เป็นประจา แสดงถึงความผูกพัน และประสิทธิภาพของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ การเป็นผู้นาด้านข้อมูล
สารสนเทศของห้องสมุด สร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโซเชียลทีมมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
การค้นคว้าหาความรู้ การพิจารณาคัดกรอง และประเมินสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับการเรียน
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การสอน และการวิจัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนได้ฝึกฝนศิลปะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้ใช้บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความหลากหลาย และ
เคลื่อนไหวรวดเร็วเสมอ ห้องสมุดจาเป็นต้องมีความตื่นตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ และเฟซบุ๊ก จะยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด
2 อันดับแรก จากการสารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ อันดับ 1 Line (98%) อันดับ 2 Facebook (96%) แต่อาจจะมี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่เข้ามาแทนที่เฟซบุ๊ก และไลน์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งห้องสมุดต้องสามารถ
ปรับตัวได้ทันท่วงที
จากผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจซึง่ ผู้วิจัยสามารถต่อยอดการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (Contents) มีความสาคัญ
มากต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน การศึกษาเจาะลึกในด้านนี้ เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบข้อความที่โพสต์ กับปฏิกริยาตอบกลับ หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหา สารสนเทศที่
เผยแพร่กับผลตอบรับด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่ จะเป็นข้อมูลให้ห้องสมุดใช้วางแผน และปรับปรุง
พัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเข้าถึงบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
ต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่องานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ด้านการบริหาร
1.1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ส่งผลให้
การดาเนินงานของห้องสมุดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยงาน และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้บริหารสามารถใช้การดาเนินงานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะของบุคลากรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถติดตามประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
1.3 ห้องสมุดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นได้โดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านข่าวสาร และกิจกรรมที่เกื้อกูล
ระหว่างกัน
2. ด้านการบริการ
2.1 ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดสามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และ
เข้าถึงผู้ใช้บริการจานวนมากได้ทุกกลุ่มในวงกว้าง นับเป็นช่องทางที่ทรงประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน
สาหรับการเผยแพร่บริการและสารสนเทศของห้องสมุดไปสู่ผู้ใช้บริการ
2.2 ใช้เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และประเมินปฏิกิริยาการตอบรับที่
ผู้ใช้บริการมีต่อห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับข้อเท็จจริงอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้บริการ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเต็มที่
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3. ด้านบุคลากร
3.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานได้ฝึกฝนการเป็นผู้กระตือรือร้น
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
ต้องมีการค้นคว้า หาข้อมูล สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งได้พัฒนาความสามารถใน
การประเมิน และคัดกรองสารสนเทศสาหรับเผยแพร่ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคข้อมูล ข่าวสาร
จานวนมหาศาล
3.2 บุคลากรได้พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เกิดความชานาญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
3.3 บุคลากรเกิดทักษะที่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์ สามารถควบคุมตนเอง รู้จัก
วิธีการรับมือกับความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความสาคัญอย่างมากต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
4. ประโยชน์ต่อห้องสมุดอื่น
ห้องสมุดคณะต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนาขั้นตอน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดไปปรับใช้ดาเนินงานตามบริบทของ
ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ รวมทั้งสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
การให้บริการ พัฒนาบุคลากร และพิจารณาต่อยอดความรู้ หรือขยายความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ
ต่อไป
รายการอ้างอิง
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Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons
learned. International Journal of Environmental Research and Public
Health, 14(3), 311.
Tower, M., Latimer, S., & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: nursing
students' perception of efficacy. Nurse Education Today, 34(6), 1012-1017.
Yuksen, C., & Sricharoen, P. (2014). The study in utilization of social networking
website Facebook in educational training of medical students in the
emergency room. Thammasat Medical Journal, 14(2), 197-205.
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ถึงร้อยละ 90.2

คาสาคัญ:
การพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น, คลังข้อสอบเก่า, ข้อสอบ, คณะนิติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
Developing the Past: Archiving Student Examinations from the Faculty of Law,
Thammasat University. A project of the Strategic Plan for Service Excellence of the
Thammasat University Library, Developing the Past was created from December 2016 to
May 2017. A collection of Thammasat University Faculty of Law student examinations
was systematically compiled, with an efficient search feature. Since it was made
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available, Developing the Past has ranked among the library's most popular digital
collections, with reader satisfaction ratings at 90.2 percent.

Keywords:
Digital Collection Development, Past Examination Repository, Examination,
Faculty of Law, Thammasat University
บทนา
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านกฎหมาย สังกัดหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ คาพิพากษา
ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากทรัพยากรสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น ห้องสมุด
ยังให้บริการข้อสอบเก่าในรายวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบ
โดยห้องสมุดได้รับข้อสอบจากคณะนิติศาสตร์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน
โดยห้องสมุดจัดให้บริการในรูปแบบเย็บเล่มตามรายปี ผู้ใช้บริการต้องค้นหาแบบไล่เรียง (Browse
search) ไม่สามารถค้นตามรายวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน และปีการศึกษาได้ เนื่องมาจากไม่มีการทาดัชนี
หรือสารบัญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้งานในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดสแกนเก็บไว้นั้น จากัด
การใช้งานภายในห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เท่านั้น ทาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต และ
ศูนย์ลาปางไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยข้อจากัดด้านกายภาพและการตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนาช่องทางให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา ห้องสมุดสัญญาฯ จึงได้นาแนวทาง
การพัฒนาคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์เข้าหารือในที่ประชุม กรรมการห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/ 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พัฒนาคลังข้อสอบของคณะนิติศาสตร์ เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานของนักศึกษา โดยให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุดจึงได้วางแผนในการพัฒนาคลังข้อสอบขึ้นมา โดยใช้ CONTENTdm ซึ่งเป็นระบบ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล สามารถบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
Metadata การใช้งานในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และจากัดสิทธิ์การใช้งานจากภายนอก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ โดยศึกษารูปแบบการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทข้อสอบเก่าจาก
The University of Melbourne มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานจัดเก็บและให้บริการคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
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2. เพื่อยกระดับการให้บริการของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การวางแผนการดาเนินการ
ห้องสมุดกาหนดระยะเวลาการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าโดยจัดทาเป็นโครงการ ซึ่งได้กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560 โดยหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ห้องสมุดจึงเริ่มสารวจความต้องการ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความต้องการสาหรับวางแผนการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าได้สอดคล้อง
กับความต้องการมากที่สุดซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด และผู้บริหาร เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนและพัฒนางานต่อไป โดยสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการของผู้มีสวนเกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาคลังข้อสอบเก่าฯ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นักศึกษา

อาจารย์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
ผู้บริหาร

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

เมื่อทราบความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแล้วห้องสมุดจึงได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของการจัดทาคลังข้อสอบเก่า เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของโครงการ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนไฟล์ข้อสอบที่มี
ให้บริการในคลังข้อสอบเก่า
2. จานวนการเข้าใช้งาน
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้

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

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

ข้อมูลที่บันทึก
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา; รหัสวิชา
รายละเอียดของข้อสอบ ได้แก่ ระดับชั้นของการสอบวัด
ความรู้ คณะ ศูนย์การศึกษา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ ผู้ออกข้อสอบ
ชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย
ปีที่สอบ
ประเภทของเอกสาร
รูปแบบของเอกสาร
จานวนหน้า/ แผ่น
ภาษาของเอกสาร
สิทธิในเอกสารทีเผนแพร่
ชื่อของผู้บันทึกข้อมูล
วันที่นาเข้าข้อมูล
URL ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
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เมื่อทราบความต้องการและได้ศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูล Metadata ที่คาดว่าจะสามารถ
แสดงรายละเอียดและตอบสนองการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดจึงได้ศึกษาการนา
ระบบ CONTENTdm ซึ่งหอสมุด มธ. ใช้จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น
วิทยานิพนธ์ หนังสืองานศพ หนังสือหายาก เป็นต้น มาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและให้บริการข้อสอบเก่า
ของคณะนิติศาสตร์ โดยเปรียบเทียบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของระบบ
โดยสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของระบบ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
1. รองรับการบันทึกข้อมูลแบบ
Metadata
2. สร้าง Template และนาเข้าข้อมูล
ได้ทีละจานวนมาก
3. จัดเก็บข้อสอบเก่าได้จานวนมากกว่า
2,500 ไฟล์
4. ค้นหาข้อสอบเก่าจากชื่อวิชา รหัส
วิชา และอาจารย์ผู้สอนได้
5. ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full
text) ได้
6. จากัดการใช้งานเฉพาะจากภายใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. จากัดใช้งานนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษา
8. สร้างรายงานสิถิตการใช้งาน

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

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

2-70

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

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

6. การประเมินผลโครงการ
หลังจากการดาเนินโครงการผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและใช้งานข้อสอบเก่าของคณะ

ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อสอบเก่าของระบบ CONTENTdm
นิติศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ทั้งจากภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยการกาหนด IP Address และภายนอกเครือช่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบยืนยัน
ผู้ใช้งาน EZproxy โดยมีข้อสอบเก่าให้บริการมากกว่า 1,000 ไฟล์ ครอบคลุมตั้งแต่ปีการศึกษา
2556-2559 มีสถิติการใช้งานระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 จานวน 25,962 ครั้ง
เมื่อเปิดให้บริการครบ 3 เดือนห้องสมุดมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ใน 4 ด้าน ได้แก่ การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ใช้งานได้
อย่างสะดวก ช่องทางการเข้าใช้งานมีความเหมาะสม จากผู้ตอบแบบประเมินจานวน 207 คน พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในแต่ละด้านโดยเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 90.2
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ปัญหา/ อุปสรรคในการดาเนินโครงการและการแก้ไข
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ได้รับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ว่าไม่สามารถใช้บริการข้อสอบเก่าได้เนื่องจากข้อสอบเป็นไฟล์ PDF ที่มาจาการสแกนเอกสาร ห้องสมุด
จึงได้ประสานงานกับคณะเพื่อขอไฟล์ข้อสอบ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์เอกสารสกุล .docx เพื่อให้
นักศึกษาใช้งานกับโปรแกรมอ่านภาพหน้าจอ (Screen reader) ได้ โดยจะห้องสมุดได้ดาเนินการ
กับข้อสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งทาให้นักศึกษาผู้พิการ
ทางสายตาสามารถใช้บริการคลังข้อสอบเก่าได้
6. การดาเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการจะยังคงมีการจัดทาคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดยกาหนดเป็นภาระงานประจาของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1. ติดตามไฟล์ข้อสอบจากคณะนิติศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลาปาง
หลังวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. จัดทาข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมทั้งใส่ลายน้า
3. บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศโดยการจัดทา Metadata พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อสอบ
เข้าระบบ CONTENTdm เพื่อให้บริการกับนักศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับไฟล์ข้อสอบจากคณะ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันห้องสมุดมีข้อสอบเก่าให้บริการมากกว่า 1,700 รายการ จากสถิติการใช้งานระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 พบว่า มีการเข้าใช้งานมากกว่า 284,000 ครัง้ จึงอาจสรุปได้ว่า
การพัฒนาดิจิทัลคอลเคลชั่นของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
ทั้งจากผลการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ 90.2 เนื่องจากมีความสะดวกในการการใช้งาน สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้นยังลดภาระขอองผู้ปฎิบัติงานในการดูแลรักษา
และช่วยให้ห้องสมุดลลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อสอบเก่ารูปแบบฉบับพิมพ์รวมเล่มอีกด้วย
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การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model
The Development of Promoting the Utilization of Information
Resources by Applying 7Ps of the Marketing
Mix and AIDA Model
ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
e-mail: nicharee.n@cmu.ac.th

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

คาสาคัญ:
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ, กำรประชำสัมพันธ์, ส่วนผสมทำงกำรตลำด, 7Ps,
AIDA Model, Facebook, Google Analytics

Abstract
Chiang Mai University Library provides printed and electronic resources
about northern Thai by Northern Thai Information Center. In 2017, "Northern Thai
resources promotion" is the one of library’s plan. So, we focus on promote the
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electronic resources on Facebook by using The 7Ps of the Marketing Mix and AIDA
Model for attract the user to know and desire to use our resources and services
The result show that, our case study media shows the power of social
trend that increase the reaching number to 644,453 people. Normally, the reaching
number is about 1,484 people per media and this media can get 17,410 likes, from
normal 55 likes per media. Moreover, during the promotion of this media 2 days, our
page can get page likes from 928 to 1,726. Google Analytics can track the number of
using per page 42,136 times

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

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

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำร ให้มีกำรใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ
2. เพือ่ เพิ่มจำนวนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วำงแผนกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
วิเครำะห์ภำพรวมของทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทำง
กำรตลำด 7Ps และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด AIDA model และศึกษำสถิติกำรใช้งำนเว็บไซต์จำก
Google analytics เพื่อให้ทรำบถึงควำมสนใจปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลำ เช่น ในช่วงเดือนเมษำยน
เป็นช่วงเทศกำลปีใหม่เมืองผู้คนส่วนใหญ่จะให้ควำมสำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีดังกล่ำว ซึ่งทำ
ให้มียอดกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลประเพณีล้ำนนำเพิ่มขึ้น
เมื่อวิเครำะห์แล้วจึงดำเนินกำรวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำร ให้ตอบ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด โดยวำงแผนให้มีกำรจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกำรบรรยำย
กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุดผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ โดย
กำหนดเป้ำหมำยของกำรเผยแพร่ไว้ที่ 50 เรื่อง/ ปี
1. ปฏิบัติ
จัดกิจกรรม/ จัดทำสื่อโปสเตอร์ออนไลน์ โดยนำผลจำกกำรวิเครำะห์ตำมทฤษฎีทำงกำร
ตลำดมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำ เช่น จุดแข็งในด้ำนทรัพยำกร ฯ และช่องทำงกำรให้บริกำรที่
หลำกหลำย โดยเฉพำะจำกสถิติกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลภำคเหนือที่มีผู้เข้ำใช้มำกกว่ำ 3 ล้ำนครั้งต่อปี
ซึ่งแสดงถึงควำมสนใจของผู้เข้ำใช้เว็บไซต์เป็นไปตำมช่วงเวลำสำคัญของแต่ละเดือน เช่น เทศกำล
วันสำคัญ จะมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
2. ตรวจสอบ
หลังจำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด รวมถึงกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงสังคมออนไลน์จะมีกำรดูผลตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและจำนวนสถิติใน
กำรมีส่วนร่วม ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ เพื่อดูร้อยละควำมพึงพอใจ
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สถิติจำก Facebook insight, Google analytics เพื่อติดตำมจำนวนกำรเข้ำถึง กำรกด
ถูกใจกำรส่งต่อให้ผู้อื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะบอกถึงประสิทธิภำพของกำรส่งเสริมกำรใช้แต่ละครั้งว่ำมี
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด เช่น ดูค่ำจำนวนกำรคลิกลิงค์ จำนวนกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่ จำนวน
กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลจำกช่องทำงสังคมออนไลน์
3. กำรดำเนินกำรให้เหมำะสม
หลังจำกกำรวิเครำะห์ผลตอบรับที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่สื่อบนสังคมออนไลน์
ห้องสมุดจะดูผลตอบรับ และนำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ
และบริกำรของห้องสมุดต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรนำแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA
Model) มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ส่งผลให้มีกำรเข้ำใช้ส่งผลให้ภำพรวมของ
ควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมกำรใช้ผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ควำมสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงกว้ำงขวำง ขอยกตัวอย่ำง สื่อกำรส่งเสริมกำรใช้
ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดก ซึ่งได้เผยแพร่สื่อผ่ำนทำง Facebook มีกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่และนำไปสู่
กำรเข้ำใช้ทรัพยำกรและบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนมีนำคม 2561 ได้นำกระแสควำมสนใจในละครเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ไทย ซึ่ง
เป็นกระแสไปทั่วโลกสังคมออนไลน์ โดย #บุพเพสันนิวำส ติด Trend ทำง Twitter อันดับ 1 ทุก
สัปดำห์ในช่วงละครออกอำกำศ โดยในตอนหนึ่งของละครมีกำรกล่ำวถึง “จินดำมณี” หนังสือเรียน
เล่มแรกของไทย ในฐำนะที่สำนักหอสมุดให้บริกำร พับสำ ใบลำน สมุดข่อย ทั้งในรูปแบบฉบับจริง
และอิเล็กทรอนิกส์ (library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage)

ภำพที่ 1 เอกสำรมรดกฉบับจริงและในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ที่ศูนย์สนเทศภำคเหนือให้บริกำร
ศูนย์สนเทศภำคเหนือจึงตั้งคำถำมว่ำ “จะทำอย่ำงไรให้ทรำบถึงบริกำรที่ศูนย์สนเทศ
ภำคเหนือให้บริกำร” โดยใช้ประโยชน์จำกกระแสทำงสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับควำมนิยม
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มำประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรฯที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) โดยกำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรฯที่มีอยู่มำนำเสนอ พร้อมกับติด #บุพเพสันนิวำส เพื่อกำรเข้ำถึงที่กว้ำงขวำงขึ้น

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

ภำพที่ 3 สถิติจำก Facebook insight

2-78

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

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

กำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้โดยใช้กระแสทำงสังคมของละครบุเพสันนิวำส
มำใช้ รวมถึงภำพจำกละครมำใช้ทำให้มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้สูงถึง 644,453
ครั้ง
กำรใช้ควำมสนใจและกำรใช้ภำษำทำให้ผู้ใช้เกิดควำมสนใจสมุดข่อย “จินดำ
มณี”
ผู้ใช้เกิดควำมต้องกำรเข้ำไปศึกษำสมุดข่อย “จินดำมณี” เสมือนจริง
นำไปสู่กำรคลิกเข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณในช่วงกำรเผยแพร่สื่อกว่ำ
40,000 ครั้ง
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ข้อเสนอแนะ
แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) มี
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำก รวมถึงกำรใช้ Google analytics ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลสถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล และกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรเผยแพร่สื่อ
ประสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรใช้ ดังจะเห็นจำกผลกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้
ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และศึกษำและติดตำม Platform ฟรีต่ำง ๆ และกำร
พัฒนำด้ำนสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอ เพื่อนำมำเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
1. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรฯที่ห้องสมุดให้บริกำร
2. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ภำคเหนือที่ผ่ำนกำรจับใจควำมที่สั้นกระชับ ครบถ้วน ได้ทันเหตุกำรณ์ ทุกที่ ทุกเวลำ
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. มีกำรใช้ทรัพยำกร ฯ และบริกำรของห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
2. กำรใช้กระแสสังคมเข้ำมำช่วยในกำรส่งเสริมกำรใช้ทำให้ห้องสมุดใกล้ชิดกับผู้ใช้มำกขึ้น
ส่งเสริมให้ห้องสมุดมีภำพลักษณ์ที่ดีขึ้น
3. ห้องสมุดมีวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรในรูปแบบที่น่ำสนใจ
ขึ้น
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การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว
Circulation Stats increasing with Long Tail Marketing Theory
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
e-mail: thanapun.k@cmu.ac.th

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

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

Keyword:
Library Services, Long Tail Strategies, Long Tail Marketing Theory,
Information Services, Information Resources
บทนา
กำรส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศนับเป็นภำรกิจที่มีควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนห้องสมุด
เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมสำรสนเทศ มีสำรสนเทศจำนวนมำกมำยมหำศำลทีแ่ พร่หลำย
และก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องมีควำมรู้ และทักษะในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้และสำรสนเทศทุกประเภท และนำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรทำงำน ตลอดจน
กำรใช้ชีวิตอยู่ในยุคสังคมสำรสนเทศ ห้องสมุดในฐำนะที่เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศจึงมีส่วนสำคัญ
ในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่มีหน้ำที่สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ จึงต้องปรับบทบำทกำรให้บริกำรเป็นแบบเชิงรุก
ทำหน้ำที่ในกำรแสวงหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ และมุ่งจัดกิจกรรม
ที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้สำรสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มำกที่สุด ซึ่งปัญหำ
ในปัจจุบันที่พบคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยมีข้อจำกัดจำกสภำวะที่เงินงบประมำณในกำรจัดหำ
และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ไม่ได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น แต่มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดซื้อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก
ตำมพฤติกรรมและควำมต้องกำรที่ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดยุคใหม่คำดหวัง ดังนั้นกำรดำเนินงำน
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ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยในปัจจุบัน ควรมีกำรนำแนวคิดกำรตลำดมำปรับใช้ โดยมีกำรวำงแผน
กำรตลำดสำหรับห้องสมุดอย่ำงรอบคอบ พร้อมส่งมอบบริกำรที่มีควำมถูกต้องและมีคุณภำพถึง
ระดับที่ลูกค้ำให้ควำมเชื่อมั่น และมีควำมภักดีต่อห้องสมุด เช่นเดียวกับควำมสำเร็จขององค์กรธุรกิจ
ที่ใช้แนวคิดกำรตลำด
แนวคิดกำรตลำดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นที่น่ำสนใจและเชื่อได้ว่ำสำมำรถนำมำปรับใช้
ในกำรดำเนินกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้ คือ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว (Long tail marketing)
ซึง่ เป็นแนวคิดของคริส แอนเดอร์สัน นักฟิสิกส์และนักเศรษฐศำสตร์ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
เป็นแนวควำมคิดที่สวนทำงกับทฤษฎี 80/ 20 โดยมีหลักคิดคือเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำวัน กลำยเป็นวัฒนธรรมทำงสังคมและวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ทำให้ผู้บริโภคสำมำรถ
เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรขำยสินค้ำประเภทใดประเภทหนึ่งจะมีสินค้ำ
ส่วนหนึ่งขำยดีติดอันดับ คิดเป็นร้อยละ 20 สินค้ำประเภทอื่นส่วนใหญ่นั้นยอดขำยจะไม่ดีมำกนัก
ซึ่งในกฎ 80/ 20 ของพำเรโตนั้น จะเน้นขำยที่ตัวสินค้ำที่ขำยดี (ร้อยละ 20) ตรงกันข้ำมกับทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำว ที่มองว่ำในส่วนของสินค้ำที่ยอดขำยไม่ดีมำกนัก (ร้อยละ 80) จะมีกำรส่งเสริม
กำรขำยให้ลูกค้ำเข้ำมำซื้อสินค้ำได้อย่ำงไร ทำให้สินค้ำโดยภำพรวมขำยได้ (Anderson, 2009)
ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวไม่ได้ใช้ได้เฉพำะกับ "สินค้ำ" เท่ำนั้น นอกจำกสินค้ำแล้ว ยังมีทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำวของ 'ลูกค้ำ' (Customer) และ 'กำรให้บริกำร' (Service) ด้วย ห้องสมุดสำมำรถ
นำแนวคิด ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำประยุกต์ใช้กับกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุด รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและบริกำรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก กำรส่งเสริม
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีสถิติกำรใช้น้อย กำรจัดแสดงทรัพยำกรประเภทอื่น ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร
ให้ผู้ใช้ได้เห็นเพิ่มเติมจำกกำรสืบค้น เป็นต้น (Genoni, 2007)

ภำพที่ 1 ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
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ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำให้บริกำร
ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย จึงได้มีกำรนำข้อมูลสถิติ
กำรยืมหนังสือมำพิจำรณำ เพื่อให้ทรำบข้อมูลกำรยืมหนังสือและนำข้อมูลมำใช้ในกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรใช้ จำกข้อมูลกำรยืมหนังสือใน พ.ศ. 2556 พบว่ำ หนังสือทั่วไป จำกจำนวนทั้งหมด
8,329 เล่ม มีกำรยืมออก จำนวน 6,091 เล่ม (ร้อยละ 73.13) และมีหนังสือทีไ่ ม่มีสถิติกำรยืม จำนวน
2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87) และผลจำกกำรสำรวจทรัพยำกรหลักของห้องสมุด (หนังสือที่มีกำรยืม
50 ครั้งขึ้นไป) พบว่ำ มีจำนวนเพียง 936 เล่ม (ร้อยละ 15.36) จำกจำนวนทั้งหมด 6,091 เล่ม
จึงได้มีแนวคิดในกำรนำหลักกำรตลำดที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มกี ำรยืมหนังสือมำกขึ้น
และได้เลือกทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือให้มำกขึ้น โดยให้
ควำมสำคัญกับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมตำมทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริม
ให้สินค้ำที่มียอดขำยไม่มำกนักให้สำมำรถขำยได้ ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดทุกประเภทได้เข้ำมำยืมหนังสือให้เพิ่มมำกขึ้น และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนังสือที่ไม่มี
กำรยืมได้ถูกยืมและนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์
หนังสือใหม่และหนังสือที่ไม่มีกำรใช้ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
กำรจัดนิทรรศกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย กิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นสมำชิกห้องสมุด กำรอีเมลแจ้ง
รำยชื่อหนังสือ กำรแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ และกำรจัดชั้นหนังสือที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรยืม
อีกทั้งยังได้นำหลักกำร ADLI มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน ดังกล่ำว
เพื่อให้สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ โดยใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลักกำร ADLI
มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยและหนังสือที่ไม่มีกำรยืม
3. เพื่อสร้ำงกิจกรรมที่สำมำรถกระตุ้นกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและเพิ่มควำมประทับใจ
แก่ผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด
4. เพื่อให้มีกำรใช้หนังสืออย่ำงคุ้มค่ำต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย
ทำงสัตวแพทยศำสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลัก ADLI Model
กาหนดกระบวนการเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดกระบวนกำรดำเนินงำนโดยใช้หลัก ADLI Model
วางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. Approach (A) ห้องสมุดมีกำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์และกำหนด
วิธีกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบ (Systematic approach) ในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนรวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำร
และออกแบบกระบวนกำร (Work process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ดังนี้
1.1 เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร คือ เพิ่มสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือ
ของห้องสมุด และส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดมีกำรใช้อย่ำงคุ้มทุนและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
1.3 ตัวชี้วัด ห้องสมุดได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% ในทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีกำรปรับตัวชี้วัด
ขึ้นเป็น 6% ในปี พ.ศ. 2559 และ 7% ในปี พ.ศ. 2560
1.4 กำหนดกระบวนกำร (Work process) กระบวนกำรหลัก (Core process)
และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ในกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ มีดังนี้
ตำรำงที่ 1 ผังกระบวนกำร (Work process)
ลาดับ

กระบวนงาน

ขั้นตอนและกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

1

กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ในกำรดำเนินกำร
ศึกษำสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด

บรรณำรักษ์กำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำร

บรรณำรักษ์

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

บรรณำรักษ์

2
3

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ
และส่งเสริมให้หนังสือ
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้
ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น

4

จัดเก็บและสรุปผลข้อมูลสถิติกำรยืม

บรรณำรักษ์
และ
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด

บรรณำรักษ์
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ตำรำงที่ 2 กระบวนกำรหลัก (Core process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process)
กระบวนการหลัก (Core process)
กระบวนการย่อย (Sub process)
CP1 ก ระบ ว น กำรเพิ่ ม ส ถิ ติ กำรยื ม SP1 กระบวนกำรจัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน
หนังสือ
SP2 กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่
SP3 กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ
SP4 กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่
SP5 กิจกรรมแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ
CP2 กระบวนกำรส่งเสริมให้หนังสือ
SP6 กำรจัดชั้นหนังสือเพื่อส่งเสริมกำรยืมหนังสือ
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้
SP7 กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้
ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น
1.5 กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และส่งเสริม
ให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมยอดนักอ่ำน ห้องสมุดฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมยอดนักอ่ำน
คณะสัตวแพทยศำสตร์ โดยมอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ที่มี
สถิติกำรยืมสูงสุดในแต่ละชั้นปี จำนวนปีละ 5 รำงวัล ตั้งแต่ปี 2556 มำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกลยุทธ์
ในกำรเพิ่มยอดกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และให้นักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรอ่ำนและกำรใช้
บริกำรห้องสมุด
2) กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ เป็นกำรแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงรำยชื่อ
หนังสือใหม่และสำระสังเขปของหนังสือที่ห้องสมุดได้จัดหำมำให้บริกำรแก่ผู้ใช้ ผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กกลุ่มของนักศึกษำ กลุ่มอำจำรย์ และกลุ่มบุคลำกรของคณะ ฯ
แอปพลิเคชันไลน์ อีเมลหรือเว็บไซต์ เป็นต้น
3) กำรจัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือ ได้จัดนิทรรศกำรแนะนำหนังสือน่ำอ่ำน
ประจำเดือนภำยในห้องสมุด ทั้งในรูปแบบนิทรรศกำรภำยในห้องสมุดและนิทรรศกำรออนไลน์
โดยกำหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะ เช่น นิทรรศกำรหนังสือ
ทำงสัตว์เศรษฐกิจ ช้ำงและสัตว์ป่ำ โรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้ำ หรือควำมปลอดภัย
ในอำหำร เป็นต้น โดยมีเทคนิคในกำรจัดนิทรรศกำร คือ กำรนำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มี
กำรยืม มำจัดวำงให้ใกล้กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูงให้เหมำะสม ทำให้ผู้ใช้บริกำรได้เห็นว่ำมีหนังสือ
เล่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับควำมต้องกำร สำมำรถนำไปศึกษำเพิ่มเติมกับหัวข้อที่สนใจได้
4) กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ ห้องสมุด ฯ ได้รวบรวมรำยชื่อ
หนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ให้กับผู้บริหำร ผ่ำนรองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดส่งรำยชื่อหนังสือดังกล่ำวให้กับคณำจำรย์ นักศึกษำ
และบุคลำกรของคณะสัตวแพทศำสตร์ ผ่ำนช่องทำงอีเมล์และหนังสือเวียนภำยในคณะ ฯ
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5) กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ ห้องสมุด ฯ ได้ดำเนินกำรเชิงรุกโดยกำรสำรวจรำยชื่อ
คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะ ฯ ที่ยังไม่ได้สมัครสมำชิกห้องสมุด ได้สมัครสมำชิกเพื่อให้สำมำรถ
ยืม-คืน และใช้บริกำรอื่น ๆ ของห้องสมุดได้ ซึ่งจำกกำรสำรวจบุคลำกรของคณะ ฯ ทั้งหมด จำนวน
197 คน พบว่ำ มีสมำชิกที่มีบัตรสมำชิกห้องสมุดแล้ว จำนวน 91 คน ยังไม่มีบัตรสมำชิก จำนวน
106 คน จำกนั้นจึงได้วำงแผนจัดกิจกรรมรับสมัครสมำชิกกับห้องสมุดและจัดเตรียมของที่ระลึก
เพื่อมอบให้กับบุคลำกรที่สมัครบัตรสมำชิกห้องสมุด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
และทำกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมัครบัตรสมำชิก โดยจัดทำบันทึกข้อควำมเชิญชวนไปถึงบุคลำกร
ทั้ง 106 คน แนบกับแบบฟอร์มสมัครสมำชิกห้องสมุด พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ในกำรเป็น
สมำชิกห้องสมุด ผลกำรดำเนินงำนมีบุคลำกรจำนวน 52 คน จำก 106 คนที่ได้ทำกำรสมัครสมำชิก
ห้องสมุด
6) กิจกรรมแจ้งเตือน ห้องสมุด ฯ ได้จัดบริกำรแจ้งเตือนกำหนดคืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ผ่ำนช่องทำงอีเมลของผู้ใช้บริกำรโดยได้ดำเนินกำรรวบรวมอีเมลของบุคลำกร
และนักศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ จำนวนรวม 553 รำย และตรวจสอบข้อมูลกำรยืม
และวันกำหนดส่งของผู้ใช้บริกำร ในทุกสัปดำห์ ๆ ละ 1 ครั้ง หำกผู้ใช้บริกำรมีหนังสือที่ใกล้ถึงกำหนด
ส่งคืนห้องสมุด ฯ จะส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 2-3 วัน ให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่ได้ยืมหนังสือได้ทรำบ
เพื่อส่งคืนหรือเพื่อให้สำมำรถทำกำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเองได้ทันเวลำโดยไม่เกินกำหนด
เพรำะหำกมีหนังสือเกิดกำหนดส่งคืนจำนวนมำก จะทำให้สูญเสียโอกำสในกำรใช้ของผู้ใช้บริกำร
คนอื่น ๆ และทำให้สถิติในกำรยืมลดลง
7) กำรจัดชั้นหนังสือเพื่อส่งเสริมกำรยืมหนังสือ ห้องสมุด ฯ ได้จัดเรียงหนังสือบนชั้
โดยนำรูปแบบของร้ำนขำยหนังสือที่ทันสมัย มำประยุกต์ใช้ คือกำรแสดงปกของหนังสือในชั้น
และกำรนำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมมำจัดวำงคู่กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูง
ซึ่งทำให้หนังสือเล่มดังกล่ำวถูกยืมและใช้ให้เกิดประโยชน์
2. Deployment (D) กำรดำเนินงำนส่งเสริมกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ผ่ำนกิจกรรม 7 กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดผู้เกี่ยวข้อง
ของกำรดำเนินงำน มีกำรสนับสนุน/ ถ่ำยทอดควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน รับฟัง
ปัญหำระหว่ำงกำรดำเนินกำร และประเมินผลตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ทุกปีกำรศึกษำ
3. Learning (L) ใช้วงจรคุณภำพเดมมิ่ง PDCA ในกำรทบทวนและประเมินผล
กระบวนกำรดำเนินกำร และกำหนดประเด็นในกำรประเมินผลกระบวนกำร ตำมหลัก ADLI ได้แก่
Approach, Deployment, Learning และ Integration พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรระหว่ำงผู้รับผิดชอบดำเนินงำนสรุปปัญหำและอุปสรรค
ในกำรจัดกิจกรรม
4. Integration (I) กำรดำเนินงำนเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว
พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันของแผนงำน กล่ำวคือ ได้มีกำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของห้องสมุด และผลกำรดำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ซึ่งเห็นได้จำกบทสรุปของกำรดำเนินงำน
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ประเมินผลการดาเนินงาน ห้องสมุด ฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเพิ่มสถิติ
กำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวตำมแนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ใน 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่
1. กำรประเมินจำกสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืม
ของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ
จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุดที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป วิเครำะห์ข้อมูล
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกซ์เซล (Microsoft excel) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ
(Percentage)
2. กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด โดยใช้แบบประเมินตนเองของห้องสมุด ซึง่ ได้กำหนดหัวข้อกำรประเมินตำมหลัก ADLI
ได้แก่ Approach Deployment Learning และ Integration
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำว สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ตอน และสรุปผลกำรศึกษำ
ได้ดังตำรำงที่ 1 และ ตำรำงที่ 2 ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรประเมินสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืมของห้องสมุด
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ จำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป
ตอนที่ 2 กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด
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ตอนที่ 1 การประเมินสถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือทั่วไปที่มีการยืม และไม่มีการยืมของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-560 และการศึกษาจานวนทรัพยากรสารสนเทศหลัก
ของห้องสมุดที่มีการยืมมากกว่า 50 ครั้งขึ้นไป
ตำรำงที่ 3 สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืมและ
ไม่มีกำรยืมของห้องสมุด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ทั้งหมด
(จานวน/
ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

ไม่มี
การยืม
(จานวน/
ร้อยละ)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

8,329
(100.00)

6,091
(73.13)

2,238
(26.87)

8,542
(100.00)

6,523
(76.36)

2,019
(23.64)

8,755
(100.00)

6,976
(79.68)

1,779
(20.32)

รวม
8,930
(100.00)

รวม
7,446
(83.38)

รวม
1,484
(16.62)

รวม
9,122
(100.00)

รวม
7,988
(87.56)

รวม
1,134
(12.44)

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

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

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

เป้ำหมำย KPI เพิ่มขึ้น 7% เท่ำกับ
521 เล่ม ผลกำรดำเนินงำน
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 542
เล่ม
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ตำรำงที่ 4 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำแนกตำมจำนวนครั้งของกำรยืม
ปี พ.ศ

จานวนหนังสือ
(จานวนเล่ม/ ร้อยละ)

มีการยืม
(จานวนเล่ม)

ปี 2556

8,329 (100.00)

6,091

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

ปี 2557

8,542 (100.00)

6,523

5,471 (83.88)

1,052 (16.12)

ปี 2558

8,755 (100.00)

6,976

5,503 (78.89)

1,473 (21.11)

ปี 2559
ปี 2560

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

7,429
7,988

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

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

จำกตอนที่ 1 สำมำรถวิเครำะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืม
และไม่มีกำรยืมของห้องสมุด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่ำ สถิติกำรยืมหนังสือมีจำนวนเพิ่ม
มำกขึ้นและสถิติของหนังสือที่ไม่มีกำรยืมออกลดน้อยลงตำมลำดับ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจำนวน 8,329 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,091 เล่ม
(ร้อยละ 73.13) ไม่มีกำรยืม 2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87)
2. ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจำนวน 8,542 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,523 เล่ม
(ร้อยละ 76.36) ไม่มีกำรยืม 2,019 เล่ม (ร้อยละ 23.64)
3. ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจำนวน 8,755 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 6,976 เล่ม
(ร้อยละ 79.68) ไม่มีกำรยืม 1,779 เล่ม (ร้อยละ 20.32)
4. ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจำนวน 8,930 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 7,446 เล่ม
(ร้อยละ 83.38) ไม่มีกำรยืม 1,484 เล่ม (ร้อยละ 16.62)
5. ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจำนวน 9,122 เล่ม ได้มีกำรยืมจำนวน 7,988 เล่ม
(ร้อยละ 87.56) ไม่มีกำรยืม 1,134 เล่ม (ร้อยละ 12.44)
สรุปผลตัวชี้วัดในกำรดำเนินกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2557 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% เท่ำกับ
305 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 432 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
2. ปี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 5% เท่ำกับ
326 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 453 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
3. ปี พ.ศ. 2559 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 6% เท่ำกับ
447 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 470 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
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ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
4. ปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ จำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพิ่มมำกขึ้น 7% เท่ำกับ
521 เล่ม ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 542 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืม
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
ตำรำงที่ 2 ผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติจำนวนครั้งของกำรยืม จะทำให้ได้ข้อมูลหนังสือ
ที่เป็นที่นิยมใช้ (มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป) เพื่อนำมำพิจำรณำเพื่อหำทรัพยำกรหลัก
ของห้องสมุด ซึง่ จำนวนทรัพยำกรหลักของห้องสมุดมีเพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจำนวน 8,329 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน 936 เล่ม
(ร้อยละ 15.36)
2. ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจำนวน 8,542 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,052 เล่ม (ร้อยละ 16.12)
3. ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจำนวน 8,755 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,473 เล่ม (ร้อยละ 21.11)
4. ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจำนวน 8,930 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครัง้ จำนวน1,666 เล่ม
(ร้อยละ 22.42)
5. ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจำนวน 9,122 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จำนวน
1,840 เล่ม (ร้อยละ 23.03)
ตอนที่ 2 การประเมินผลกระบวนการดาเนินการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด
กำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำน ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด
กระบวนการ
1. Approach
กำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2. Deployment
ดำเนินกำรครอบคลุมทุกขัน้ ตอนตำมแผนทุกหน่วยงำน
กำรกำหนดผูเ้ กี่ยวข้องของกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
กำรสนับสนุน/ ถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรกำกับและติดตำม เพือ่ รับฟังปัญหำระหว่ำงกำรดำเนินกำร
3. Learning
กำรทบทวนและประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรดำเนินงำน
กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
4. Integration
กำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปี

ผลการดาเนินการ
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด พบว่ำมีกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำร Approach, Deployment, Learning
และ Integration ตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมดทุกข้อกำรประเมินที่ได้กำหนดไว้
ตำมที่ได้แสดงผลกำรประเมินดังตำรำงที่ 3 และสำมำรถสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ได้ดังนี้
1. หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือเก่ำที่ตีพิมพ์
ก่อนปี 2540 และเป็นหนังสือที่มีฉบับซ้ำจำนวนมำก ทำให้มีเนื้อหำล้ำสมัย และส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรยืมของผู้ใช้บริกำร
2. หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ จึงทำให้กำรดำเนินงำนในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ได้มีกำรสำรวจ
และดำเนินกำรนำหนังสือที่เนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ นำออกไปไว้ที่ชั้น Store book
3. ผู้ใช้บริกำรบำงคนนิยมอ่ำนเอกสำรฉบับอิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำหนังสือฉบับพิมพ์
ทำให้ไม่มีควำมสนใจในกำรเข้ำมำยืมหนังสือในห้องสมุด
4. ผู้ใช้บริกำรที่ปฏิบัติงำนภำยนอกคณะสัตวแพทยศำสตร์ เช่น โรงพยำบำลสัตว์เล็ก
โรงพยำบำลสัตว์ใหญ่ และโรงพยำบำลสัตว์ท้องถิ่น ไม่สะดวกเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด ส่งผลให้มีสถิติ
กำรยืมน้อย
อภิปรายผล
กำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว สำมำรถอภิปรำย
ผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวในกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุด ส่งผลให้สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป
มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกห้องสมุดได้ศึกษำสถิติกำรยืมและนำผลกำรศึกษำ
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดทำเป็นแผนกำรดำเนินกำรของห้องสมุดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน ผลกำรศึกษำทำให้ทรำบถึงรำยชื่อของหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี
กำรใช้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริมสินค้ำที่ยอดขำยไม่มำกนัก
หำกเปรียบเทียบกับกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องมุดก็คือควรส่งเสริมหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี
กำรใช้ให้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกที่สุด โดยกำรดำเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สถิติกำรยืม
ของห้องสมุด อันได้แก่ กิจกรรมยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ กำรจัดนิทรรศกำร
แนะนำหนังสือ กำรแนะนำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ กิจกรรม
แจ้งเตือนกำหนดคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดชั้นหนังสือ ซึ่งทุกกิจกรรมมีประสิทธิภำพ
และส่งผลให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ทั้งนี้ จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ทำให้ห้องสมุดได้ทรำบถึงจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ
หลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป ซึ่งในกำรศึกษำในปีล่ำสุด พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่ำ
ห้องสมุดมีทรัพยำกรหลัก จำนวน 1,840 เล่ม เป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อถือได้ว่ำ
เป็นหนังสือที่ควรค่ำต่อกำรศึกษำ มีคุณภำพทำงวิชำกำรและสำมำรถนำไปใช้อ้ำงอิงในกำรเขียนงำน
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วิชำกำรทำงสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ได้ (Core books) เนื่องจำกเป็นหนังสือที่ได้รับควำมนิยม
และเป็นหนังสือที่มีกำรใช้หมุนเวียนอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องสมุด โดยกำรนำหลัก ADLI มำใช้
ควบคุมกระบวนกำรทำงำนทั้งระบบ สำมำรถทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกหลัก ADLI ได้กำหนดให้ห้องสมุดได้มีกำรวำงแผน
กำหนดวิธีกำร และระบบที่ชัดเจนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ดำเนินกำรครอบคลุมทุกขั้นตอนตำมแผน
กำรดำเนินงำน มีกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนงำนในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
2. ควรมีกำรศึกษำสถิติกำรยืมจำกสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น เช่น หนังสืออ้ำงอิง วำรสำร
และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่น ๆ
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวในกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำง ๆ ดังนี้
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริกำรได้อ่ำนหนังสือที่มีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย
ทำงสัตวแพทยศำสตร์ สำมำรถเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชำต่ำง ๆ ได้
2. ผู้ใช้บริกำรได้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง
ประโยชน์ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ใช้งบประมำณของคณะสัตวแพทยศำสตร์ในกำรจัดซื้อ
ได้มีกำรใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ำคุ้มทุน
2. สนับสนุนเป้ำประสงค์ของคณะสัตวแพทยศำสตร์ คือ กำรเป็นแหล่งอ้ำงอิงควำมรู้
ทำงสัตวแพทยศำสตร์ในภำคเหนือที่มีมำตรฐำน และเป็นชุมชนวิชำกำรที่ผลิตงำนวิจัยทรงคุณค่ำ
สู่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
1. ได้แนวทำงในกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
และแนวทำงส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น
2. ได้กิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ที่สำมำรถกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำรยืม-คืนมำกขึ้น และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดอื่น ๆ ได้
3. ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดได้มีกำรยืมและนำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
4. ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบรรณำรักษ์กับผู้ใช้บริกำร ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้ อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุดต่อไป
5. บรรณำรักษ์มีทักษะในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด

2-93

6. ผู้ใช้บริกำรเห็นบทบำทและภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรทำงำน
เชิงรุกในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายการอ้างอิง
Anderson, C. (2009). The Longer Long Tail: how endless choice is creating unlimited
demand. London: Random House Business Books.
Genoni, P. (2007). Libraries, the Long Tail and the future of legacy print collections.
Library and Information Science Research Electronic Journal, 17(1), 1-10.
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แนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้สาหรับนักศึกษาผูพ้ ิการ ในหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Guidelines for Organizing Learning Areas for Students with
Disabilities in Central Library, Khon Kaen University
ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
e-mail: prasit_p@kku.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้
ของนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น และเพื่อนำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร ประชำกรคือ นักศึกษำผู้พิกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย นักศึกษำผู้พิกำร 4 ประเภท คือ
นักศึกษำผู้พิกำรทำงสำยตำ นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน นักศึกษำผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว และ
นักศึกษำออทิสติก รวมทั้งสิ้น 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรพรรณนำ ผลกำรวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ
นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงน้อยมำกปีละ 1-2 ครั้ง
โดยส่วนใหญ่จะมำใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำงขณะที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ 1 เพื่อทำรำยงำน
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษำปกติ รองลงมำคือ ยืมหนังสือ และเยี่ยมชมห้องสมุด ซึ่งปัญหำในกำรมำใช้พื้นที่
เรียนรู้ภำยในอำคำรหอสมุดกลำง พบว่ำ นักศึกษำผู้พิกำรส่วนใหญ่จะมีปัญหำในกำรเดินทำงมำ
หอสมุดกลำงเนื่องจำก ระบบขนส่งมวลชนของมหำวิทยำลัยไม่เอื้อต่อกำรเดินทำง รองลงมำคือ
สถำนที่ภำยนอกอำคำรหอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงตัวอำคำรหอสมุดกลำง สถำนที่ภำยในอำคำร
หอสมุดกลำงไม่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงพื้นที่ให้บริกำรต่ำง ๆ หอสมุดกลำงไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
จำเป็นให้แก่นักศึกษำผู้พิกำร และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ไม่เอื้อต่อกำรใช้งำน
2. ควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น พบว่ำ นักศึกษำ
ผู้พิกำรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรโดยเฉพำะมำกที่สุด รองลงมำ
คือ ห้องศึกษำแบบเดียว ห้องศึกษำแบบกลุ่ม พื้นที่เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษำปกติ และพื้นที่สำหรับชม
วีดีทัศน์
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3. แนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำประสบกำรณ์และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร นำมำ
วิเครำะห์และกำหนดเป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร ดังนี้ 1) พื้นที่เรียนรู้
สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร สถำนที่ตง้ั ควรอยู่ใกล้กับประตูทำงเข้ำ-ออกห้องสมุดหรือบริเวณที่นักศึกษำ
ผู้พิกำรสำมำรถเดินทำงเข้ำ-ออกได้ด้วยควำมสะดวกและปลอดภัย สำมำรถใช้เสียงได้ มีที่บังตำ
รวมถึงมีสิ่งอำนวยควำมสะดวก เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 2) ห้องศึกษำแบบเดี่ยว ภำยในห้องควรมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และชั้นวำงหนังสือ และสำมำรถให้รถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำ-ออกได้สะดวก
3) ห้องศึกษำแบบกลุ่ม ควรมีจอภำพติดผนังและสำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 4) พื้นที่
นั่งอ่ำนร่วมกับนักศึกษำปกติ ควรอยู่กระจำยอยู่ทั่วอำคำรของห้องสมุดและมีโต๊ะนั่งอ่ำนที่สำมำรถ
สอดรถเข็นนั่ง (Wheelchair) เข้ำไปได้ 5) พื้นที่สำหรับชมวีดีทัศน์ ควรมีชุดเครื่องเสียงที่สำมำรถ
รับฟังภำยในห้องได้ และมีหูฟังให้เลือกใช้ด้วย

คาสาคัญ:
พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำพิกำร, กำรจัดบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำพิกำร,
นักศึกษำพิกำร

Abstract
The purposes of this research were to study experience, problems and
needs of the disabled students use learning area in the central library, Khon Kaen
University. And to set guidelines for organizing the learning area in the Central Library
for disabled students. The population is 30 disabled students. The sample for the
study consisted of 8 disabled students. The tools for collecting data were semistructured interview. Descriptive Analysis. The research results were summarized as
follows:
1. Experience in using the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities had experience in
using the library at least one to three times a year. Most of the disabled students
used the learning area at the central library while studying. Year 1
2. The need to use the learning area in the central library. The students
with disabilities found that most of the students with disabilities need Learning areas
for students with disabilities. Single study room, Group study room, and Edutainment
room.
3. Guidelines for organizing learning areas for disabled students in the
central library, Khon Kaen University. Information obtained from the study of
experience and needs of disabled students. Analyze and define a guideline for
organizing learning areas for disabled students AS follows: 1) Learning Areas for
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Disabled Students 2) Single study room 3) Group study room 4) Reading area with
regular students and 5) Edutainment room.

Keywords:
Learning Area for Students with Disabilities, Library Services for Students
with Disabilities, Students with Disabilities
บทนา
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่คนพิกำรได้เข้ำมำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้นโดยตลอด (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2558) ห้องสมุด
มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำที่สำคัญของนักศึกษำทุกคน รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
นักศึกษำผู้พิกำรมีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในกำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำ
ปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงและ
ใช้บริกำรห้องสมุดบำงอย่ำงที่จัดให้กับนักศึกษำปกติ ดังนั้นเป้ำหมำยของห้องสมุดจึงไม่ใช่ทำอย่ำงไร
ให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ แต่เป็นเรื่องที่ห้องสมุดจะทำอย่ำงไรเพื่อให้นักศึกษำ
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรห้องสมุดได้ด้วยควำมเท่ำเทียมกันให้ได้มำกที่สุด
พื้นทีเ่ รียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งบริกำรที่ห้องสมุดมหำวิทยำลัยทุกแห่ง
ในประเทศไทยจัดให้บริกำรแก่นักศึกษำ พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบ
มำเพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรตั้งแต่เริ่มแรก ควำมบกพร่องทำให้นักศึกษำผู้พิกำร
มีปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำใช้งำนพื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำว ดังนั้นห้องสมุดจึงพึ่งให้ควำมสำคัญ
และจัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงและใช้งำนของนักศึกษำผู้พิกำรด้วย
และเมื่อนักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้พื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดได้ด้วยควำมสะดวก
และปลอดภัยแล้ว ถือเป็นโอกำสอันดีทบี่ ุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้กำรให้บริกำรร่วมกัน
ได้รับทรำบถึงควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร และพัฒนำบริกำรห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงห้องสมุดกับนักศึกษำผู้พิกำร ทำให้เกิดควำมผูกพัน
มีกำรบอกต่อและกลับมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่เรียนรู้ในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ของนักศึกษำผู้พิกำร
2. เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษำประสบกำรณ์ และควำมต้องกำรของนักศึกษำผู้พิกำร โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
3. วิเครำะห์ข้อมูล และกำหนด “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำร
ในหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น”
4. จัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรตำมควำมพร้อมของหอสมุดกลำง และให้
นักศึกษำผู้พิกำรมำทดลองใช้บริกำร รับฟังปัญหำและข้อเสนอแนะ
5. ยืนยัน “ร่ำงแนวทำงกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” โดยใช้วิธีกำรอ้ำงอิงจำกผู้เชี่ยวชำญ และตัวแทนนักศึกษำผู้พิกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
คนพิกำรเมื่อเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยก็มีควำมจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน
กำรศึกษำค้นคว้ำเหมือนกับนักศึกษำปกติเช่นกัน แต่ด้วยควำมบกพร่องจึงทำให้นักศึกษำผู้พิกำรมีปัญหำ
และอุปสรรคในกำรใช้บริกำรห้องสมุดโดยเฉพำะพื้นที่เรียนรู้ในห้องสมุด ดังนั้นกำรจัดพื้นที่เรียนรู้
ในห้องสมุดสำหรับนักศึกษำผู้พิกำร จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงควำมบกพร่องของนักศึกษำผู้พิกำร
และประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรเป็นสำคัญ กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรจึงเป็น
กำรเตรียมพื้นที่ รวมถึงเครื่องมือ/ อุปกรณ์ เพื่อเอื้อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรพื้นที่
เรียนรู้ในห้องสมุดได้
กำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุดนั้น ห้องสมุดสำมำรถดำเนินกำรได้
ทันทีตำมศักยภำพของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยอำจจะเริ่มต้นจำกกำรจัดมุมหรือพื้นที่เรียนรู้สำหรับ
นักศึกษำผู้พิกำรในห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษำผู้พิกำรสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ตลอดเวลำเมื่อเดินทำง
มำห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นสถำนทีภ่ ำยในอำคำรห้องสมุดทีน่ ักศึกษำผู้พิกำร
จะได้ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำแล้ว พื้นทีด่ ังกล่ำวยังเป็นจุดนัดพบที่นักศึกษำผู้พิกำรใช้ในกำรพบปะกับ
เพื่อนนักศึกษำปกติ รวมถึงนักศึกษำผู้พิกำรต่ำงคณะอีกด้วย ดังนั้นถ้ำห้องสมุดให้ควำมสำคัญและ
จัดพื้นที่เรียนรู้ภำยในอำคำรห้องสมุดที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงของนักศึกษำผู้พิกำร นักศึกษำผู้พิกำรจะเกิด
ควำมรู้สึกที่ดีและมำใช้บริกำรห้องสมุดเป็นประจำ บุคลำกรห้องสมุดจะได้เรียนรู้และเกิด
ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำผู้พิกำรร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยของ
ห้องสมุดในกำรพัฒนำบริกำรห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพสำหรับผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม รวมถึง
กลุ่มนักศึกษำผู้พิกำรต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรศึกษำนี้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย สำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดพื้นที่
เรียนรู้สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรในอำคำรห้องสมุดได้
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บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของหนังสือ
อนุสรณ์งานศพในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต อันเป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และองค์ความรู้แขนง
ต่าง ๆ ของคนในปัจจุบัน กอปรกับความต้องการสงวนรักษาทรัพยากรที่มีค่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไป
จึงได้เริ่มพัฒนาคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพขึ้น โดยนาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มาแปลงให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการดาเนินการครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกหนังสืออนุสรณ์งานศพ
การกาหนดนโยบายในการจัดเก็บและเผยแพร่ การแปลงรูปเป็นดิจิทัลไฟล์และตรวจสอบคุณภาพ
การกาหนดและตรวจสอบความถูกต้องของเมทาดาทา การนาออกเผยแพร่ ตลอดจนการแก้ไขเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด ปัจจุบันหอสมุด ฯ ได้แปลงรูปและเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 6,400 ชื่อเรื่อง ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ และเว็บไซต์ของ Internet Archive
(https://archive.org/) โดยอนญาตให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คาสาคัญ:
หนังสืองานศพ, หนังสืออนุสรณ์งานศพ, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, วัดบวรนิเวศวิหาร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract
The Thammasat University Library recognizes the importance and
importance of cremation volumes as historical records. They are sources of
information in the study of history, biography, literature, religion, sociology, folklore,
and cognitive science. Due to an ongoing need to preserve this valuable resource,
a library formed in Wat Bowonniwet Vihara cremation collection and also TU library
cremation collection. Cremation volumes were selected and benefited from
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production and quality inspection, with proofreading and metadata defined and
verified. The TU Library is involved in an extensive digitizing project of this material.
The texts, housed on the Internet Archive (https://archive.org) and Thammasat
University Digital Collection which may be accessed through the TU Library website.
So far over 6,400 items have been scanned, and are available to be consulted by the
general public at no charge.

Keywords:
Cremation Book, Digitization, Wat Bowonniwet Vihara, Thammasat University
บทนา
“หนังสืออนุสรณ์งานศพ” หรือ “หนังสืองานศพ” คือหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเพื่อ
แจกให้ผู้ที่เข้าร่วมในงานศพ ในประเทศไทยเริ่มจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์แจกในงานพระเมรุพระศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์
เพชรรัตน์ เมื่อ พ.ศ. 2423 ในชื่อ “สาราทานปริยายกถามรรค” เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือสวดมนต์ภาษาไทยเล่มแรกที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ต่อมา
การเรียบเรียงประวัติผู้วายชนม์ลงพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์งานศพเริ่มเป็นที่นิยม ควบคู่ไปกับ
การนาเสนอเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา และเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในภายหลัง โดยสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ฯ ทรงใช้หอสมุดวชิรญาณเป็นแหล่งข้อมูลใน
การจัดพิมพ์ และพัฒนาออกสู่สังคมในวงกว้างนับแต่นั้นมา
โดยทั่วไปหนังสืออนุสรณ์งานศพจะประกอบด้วยประวัติและผลงาน คาไว้อาลัยของ
เครือญาติ และเพื่อนสนิท ซึ่งทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สะท้อนให้เห็นตัวตนของผู้วายชนม์
มีความสาคัญในด้านการศึกษาเรื่องสืบเชื้อสายตระกูล ความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ และในส่วน
เนื้อหานั้นมีความหลากหลายตามความประสงค์ของครอบครัว หรือแม้กระทั่งตัวผู้วายชนม์เอง อาจจะ
เป็นเรื่องศาสนา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ตาราเรียน บันทึกส่วนตัวที่หาอ่านได้ยากในหนังสือทั่วไป
ตลอดจนเรื่องเบ็ดเตล็ดอย่างเรื่องการทาอาหาร ทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในหลาย ๆ แขนง หนังสือ
อนุสรณ์งานศพแต่ละเล่มมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปและเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหายาก
เนื่องจากเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในวาระเดียวเท่านั้น
ประเทศไทยนับประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือและความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ จึงทาให้มีหลายหน่วยงาน
มีการจัดเก็บหนังสือประเภทนี้ โดยเฉพาะวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ได้เปิดให้บริการห้องสมุดที่จัดเก็บ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ในวาระครบ 100 ปี ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดอนุสรณ์งานศพแห่งแรกในประเทศไทย
สาหรับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึง
ความสาคัญในการรวบรวมและสงวนรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพ โดยหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็น
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หนึ่งในห้องสมุดสาขาของหอสมุด ฯ ได้รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพมาจัดเก็บอยู่ในคอลเล็คชั่น
หนังสือหายาก และให้บริการในระบบชั้นปิด (Close shelf)
ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ระหว่างหอสมุด ฯ กับวัดบวรนิเวศวิหาร โดยวัดบวรนิเวศวิหารได้อนุญาตให้
หอสมุด ฯ สามารถนาหนังสืออนุสรณ์งานศพที่ทางวัดได้จัดเก็บและรวบรวมไว้มาดาเนินการแปลงรูป
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่และเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไปเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
ได้ผ่านระบบสารสนเทศของหอสมุด ฯ
จากความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่หอสมุด ฯ จะได้ใช้พันธกิจนี้ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคอลเล็คชั่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพให้เป็นไปไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ สืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมนี้แก่ชนรุ่น
หลัง โดยมีเป้าหมายคือ การรวบรวม แปลงรูป และเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพให้ได้มากที่สุด
เพื่อเป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้านที่มีคุณค่าและมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่
สาธารณชน
3. เพื่ออนุรักษ์ และสงวนรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกหนังสืออนุสรณ์งานศพ
หนังสืออนุสรณ์งานศพที่จะจัดทาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นามาจาก 2 แหล่ง คือ
ห้องหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร และหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยทั่วไปแล้วหนังสืออนุสรณ์งานศพจะมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ รูปผู้วายชนม์
ชีวประวัติ และเนื้อหา ซึ่งแต่ละเล่มอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การจัดทาข้อมูล
หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หอสมุดปรีดี พนมยงค์ จะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การคัดเลือกหนังสือเพื่อส่งให้งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการต่อ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ลักษณะของหนังสือ

พิจารณาเป็นหนังสือ
อนุสรณ์งานศพ
มีเนื้อหาบ่งบอกว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ

ไม่มีชีวประวัติ แต่มีระบุในหน้าปก หรือคานาว่าจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานศพ

หนังสือที่มีเพียงสติ๊กเกอร์ติดว่าเป็นที่ระลึกงานศพ แต่เนื้อหาของหนังสือ

ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ
หนังสือที่จัดพิมพ์ก่อนงานศพ

หนังสือที่จัดพิมพ์หลังงานศพ

หนังสือที่แจกเป็นชุดในงานศพ และมีเนื้อหาเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นหนังสือ

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

Description
Publisher
Date
Type
Format
Format-Extent
Language

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

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

2-104

ของหอสมุด ฯ เข้าไปเพื่อใช้ในงานสแกนจานวน 2 เครื่อง รวมถึงสอนวิธีการผลิตและแนะนาการใช้
งาน การจัดจ้างทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขนผลิตไฟล์ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.2.1 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเล่มหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ส่งทัณฑสถานหญิงกลาง บางเขน โดยทารายการหนังสือ เขียนหมายเลขกล่องและลาดับที่ของหนังสือ
ตามที่บันทึกในไฟล์ “Cre.xlsx” ที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกรายการหนังสือ ฯ ที่จะนาไปผลิตไฟล์เข้า
ฐานข้อมูล ลงในแถบกระดาษ จากนั้นแนบแถบกระดาษกับตัวเล่มแต่ละเล่มและนาหนังสือทั้งหมด
ใส่กล่อง
3.2.2 นาส่งเล่มเพื่อทาการสแกน โดยตั้งค่าความละเอียดสูงสุด และรับงานสแกน
พร้อมตัวเล่มที่ทาเสร็จแล้วกลับมาตรวจคุณภาพไฟล์ หากพบความผิดพลาด เช่น หน้าขาด ไม่คมชัด
ทาการส่งซ่อมสแกนอีกครั้งหนึ่ง
3.2.3 บรรณารักษ์ผู้สร้างทางเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมไฟล์หนังสืออนุสรณ์
งานศพเพื่อนาเข้าระบบ Thammasat University digital collection จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและ
เนื้อหาหนังสืออนุสรณ์งานศพเพื่อกาหนดเมทาดาทาตามมาตรฐาน Dublin core และบันทึกในใฟล์
3.2.4 ลดขนาดไฟล์คุณภาพสูงให้มีขนาดเหมาะสมสาหรับนาขึ้นให้บริการบนระบบ
และใส่ลายน้าวัดบวรนิเวศวิหาร หรือหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2.5 บรรณารักษ์อัพโหลดข้อมูลเมทาดาทาและไฟล์ขึ้นระบบ เพื่อให้บริการต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
ปัจจุบันหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตไฟล์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล 2 ฐาน คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University digital collection) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก
เว็บไซต์หอสมุดฯ ที่ https://library.tu.ac.th/ และฐานข้อมูล Archive.org เข้าถึงได้จาก
https://archive.org/details/thaicremationcopy โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 6,424 ชื่อ
เรื่อง โดยเข้าถึงจากเว็บไซต์หอสมุด ฯ ที่ https://library.tu.ac.th/ เลือกเมนู Resources > TU
Digital Resources > เลือก Wat Bowornniwet Vihara Collection
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ภาพที่ 1 หน้าแรกของคลังหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ฐานข้อมูล
Thammasat University dgital collection
2. หนังสืออนุสรณ์งานศพ ฐานข้อมูล Archive.org จานวน 3,871 ชื่อเรื่อง
โดยเข้าถึงจาก https://archive.org/details/thaicremationcopy

ภาพที่ 2 หน้าแรกของคลังหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานข้อมูล Archive.org
อภิปรายผล
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา มีการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพ
โดยแบ่งออกตามฐานข้อมูล ดังนี้
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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JAN-SEP 2018
95,372

2017

933

19,921

2016

JUL-DEC 2015

92,940

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

209,166

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

2017

JAN-SEP 2018
96,457

2016

40,237

10,722

AUG-DEC 2015

189,663

จานวน PAGE VIEW ฐานข้ อ มู ล ARCHIVE.ORG

337,079

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

2-107

ระบบ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดและประกาศสิทธิ ตลอดจนจากัดการเข้าถึงดิจิทัลไฟล์ได้
อย่างเหมาะสม และนาระบบมาใช้จัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
หอสมุด ฯ ต่อไป
นอกจากนี้ หอสมุด ฯ คาดว่ายังมีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ได้จัดเก็บและ
รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพไว้ในครอบครอง จะเป็นการดี หากเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสืออนุสรณ์งานศพขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเครือข่าย
เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันดิจิทัลไฟล์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการหนังสืออนุสรณ์งานศพ ตลอดจนเป็นพลังขับเคลื่อนในหลายภาคส่วนให้ความสาคัญกับ
การอนุรักษ์และสืบทอดหนังสืออนุสรณ์งานศพให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป
ข้อเสนอแนะ
หนังสือของห้องสมุดวัดบวรนิเวศวิหารและหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมี
อีกหลายประเภทที่มีคุณค่า ควรนามาแปลงรูปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สิ่งพิมพ์เก่า หนังสือหายาก
ซึ่งหอสมุด ฯ จะพิจารณาจัดทาเป็นลาดับถัดไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
หนังสืออนุสรณ์งานศพมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า ชีวประวัติและคาไว้อาลัย สะท้อน
ให้เห็นตัวตนของผู้วายชนม์ ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์เครือญาติและเพื่อนสนิท เนื้อหาที่มี
ความหลากหลาย มีทั้งเรื่องทางวิชาการ เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม แม้กระทั่ง
ความบันเทิงอย่างวรรณกรรม ทาให้ผู้อ่านได้พัฒนาต่อยอดความรู้ หรือเลือกอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจ
ซึง่ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงหนังสืออนุสรณ์งานศพได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จาเป็นต้องเป็น
สมาชิกของหอสมุด ฯ และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทาให้เกิดความเป็นระบบ ส่งผลให้การบริการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สะดวกต่อบรรณารักษ์ผู้ให้บริการ ลดข้อจากัดในด้านพื้นที่ และ
ความไม่เพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ และที่สาคัญเป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ชื่อเสียงของหอสมุด ฯ ในฐานะผู้ให้บริการหนังสืออนุสรณ์งานศพฉบับอิเล็กทรอนิกส์แก่
ประชาชนทั่วไปได้ทราบ และเกิดความไว้วางใจให้หอสมุดฯ จัดเก็บรักษาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
ที่ระลึกต่อบุคคลผู้เป็นที่รัก นามาซึ่งการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. ประโยชน์ต่อสังคม
หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นเครื่องระลึกถึงคุณความดีของผู้วายชนม์ และเป็นแหล่ง
ขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สาคัญ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีวัฒนธรรมการจัดทา
หนังสืออนุสรณ์งานศพนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลา
ผ่านไปข้อมูลบนแผ่นกระดาษอาจชารุดและเลือนหาย การแปลงรูปหนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ จะทาให้องค์ความรู้นั้นยังอยู่ และสืบทอดวัฒนธรรมการจัดทาหนังสืออนุสรณ์งานศพ
อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป
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บทคัดย่อ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ กำรทำควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ
รำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำรแสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับ
นิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกและแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์
และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผล
กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมี
ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ในมำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
และผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคบรรยำย และด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับ
คณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5 สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อ
สำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกรบุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้, ห้องสมุด, มำตรฐำนกำรเรียนรู้, ห้องสมุดกับกำรพัฒนำ
กำรเรียนกำรสอน
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Abstract
Development of teaching support model in the course of Laboratory
quality techniques in cosmetics and medical devices (266483) NU library, Naresuan
University consisted the following steps. Lecturer, librarians and students have got
understand the core content, goals and KPI to seek the knowledge together. Provide
basic search training course for students. The students make a list of deep
information and seek answers with help from librarians. Then students analyzed and
synthesized content to gain new knowledge and used of modern technology for data
management. The final step was to assess the knowledge acquired and evaluate the
effectiveness of learning in accordance with the National Higher Education Standard.
The results found that with this model the learners had the effectiveness of five
learning outcomes. Self-assessment of students to verify their learning achievement
was good. This course was evaluated by Naresuan University with 4 aspects; quality
of teaching and learning in lecture and laboratory and leaning support from the
faculty and university. It was found that the average score was more than 3.5.
Moreover, the students are more highly engaged with library and university. NU
library also provide a new service using information and human resources for
enhance the effectiveness of the learning outcome.

Keywords:
Learning Service, Library, Learning Outcome, Library with Teaching and
Learning Development
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลำงนวัตกรรมบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้
สู่สำธำรณชน มีพันธกิจในกำรพัฒนำศักยภำพบริกำรที่เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริกำรใน
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ขั้นตอนกำรให้บริกำร บุคลำกร/ ผู้ให้บริกำร สถำนที่ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก มีรำยงำนกำรศึกษำของ Kim et al. (2015) กล่ำวถึง
ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดกับกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในลักษณะ 3
เหลี่ยมทองคำ (Golden triangle) ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพ ดังแสดงในภำพที่ 1
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ภำพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ของห้องสมุดต่อกำรเรียนกำรสอนในคณะวิชำ (Pan, et al., 2014)
จำกภำพอธิบำยได้ว่ำบรรณำรักษ์หรือนักเอกสำรสนเทศจะอยู่กับผู้สอนตลอดรำยวิชำ
ทำหน้ำที่ให้คำแนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศในกำรสอน กำรวิจัย และประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
ร่วมกับผู้สอน โมเดลนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทำงด้ำน Collaboration, Purposefulness และ
Longevity ผู้วิจัยเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัยในรำยวิชำที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น (Find) เข้ำถึง
(Access) และประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Evaluate scientific literature) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรำยวิชำ (Learning objective) ได้ นอกจำกนัน้ สิ่งที่หอสมุดได้รับคือควำมผูกพันกับ
คณะวิชำและนิสิต ตลอดจนได้ร่วมมือกันพัฒนำหลักสูตรใหม่ๆจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน มีรำยงำน
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด (Library resources) กับผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ (Learning outcome) ที่มหำวิทยำลัย Chilean research-centered ประเทศชิลี
โดยกำรเก็บข้อมูล จำนวนนิสิต จำนวนครั้งในกำรยืมและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ใน 2 ภำคกำรศึกษำ
ต่อเนื่องกัน พบว่ำกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ (Electronic resource) ที่ต้องกำรมีประโยชน์
มำกกว่ำจำนวนสำรสนเทศที่ยืม (Library item borrowed) นอกจำกนั้นยังพบว่ำจำนวนครั้งที่เข้ำถึง
สำรสนเทศอิเลคทรอนิกส์ส่งผลต่อจำนวนกำรยืมที่ลดลง โดยพฤติกรรมที่พบคือนิสิตในชั้นปีท้ำย ๆ
ของกำรศึกษำมีควำมต้องกำรข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียนมำกกว่ำสำรสนเทศที่เป็น
ควำมชอบส่วนบุคคล กำรศึกษำนี้จะช่วยให้ห้องสมุดตระหนักถึงกำรลงทุนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ และกำรบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและส่งผลต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร
มำกยิ่งขึ้น (Montenegro, et al., 2016) กำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ใช้บริกำรเป็นบทบำทที่สำคัญ
ของหอสมุดเช่นกันมีรำยงำนกำรศึกษำ “How libraries and librarians can support student
engagement” รำยงำนว่ำมีหลักฐำนที่ชัดเจนว่ำผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้
มำกยิ่งขึ้นเมื่อมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ และกำรใช้เวลำอยู่ในหอสมุด
มำกยิ่งขึ้น โดยในรำยงำนของ Australian Council for Educational Research (2008) ระบุว่ำ
บรรณำรักษ์สำมำรถสร้ำงควำมผูกพันกับนิสิตโดยกำรให้ควำมรู้ด้วยกำรจัด Workshop กำรติว
หรือกำรช่วยเหลือในแบบไม่เป็นทำงกำร ตลอดจนกำรแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
เลือกสำรสนเทศที่มีคุณภำพ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะทำงด้ำนกำรวิจัย กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ ดังนั้นกำรที่ผู้เรียนมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้ ทำให้กำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ ของหอสมุดมำกขึ้น ผู้เรียนได้ข้อมูลที่มีคุณภำพซึ่งส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของผู้เรียนกับหอสมุดและมหำวิทยำลัยตำมลำดับ
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นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรวิจัยของ Tuamsuk and Sarawanawong (2013) ได้ชี้
ให้เห็นว่ำกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยในประเทศไทยภำยใต้ระบบกำรประกันคุณภำพที่ทำให้ห้องสมุด
ต่ำง ๆ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยและจัดบริกำรที่สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน
แต่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนิสิตอย่ำงจริงจังโดยใช้ข้อมูลที่ได้มำจำก
ผู้สอน ผู้บริหำรห้องสมุดและบรรณำรักษ์
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรเสนอรูปแบบกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำโดย
บรรณำรักษ์ของห้องสมุดร่วมกับผู้สอนผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งคำดหวังว่ำจะทำให้เกิดกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ของนิสิตทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
เครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สมมติฐานการวิจัย
กำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำ
จะทำให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และบุคลำกรที่มีควำมชำนำญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ
1.1 จัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัด โดยกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์ผู้สอนกับบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
1.2 กำรแบ่งกลุ่มตำมควำมสมัครใจของนิสิตและมอบหมำยบรรณำรักษ์/
นักเอกสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม
1.3 ชี้แจง Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดให้นิสิตทรำบและมอบหมำยให้
นิสิตทำ Mind map เพื่อแสดงถึงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์กัน
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
2.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ อบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้
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2.2 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ประกอบไปหนังสือ วำรสำร สิ่งพิมพ์ สำรสนเทศ
อื่น ๆ ทั้งที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดและที่ได้มำจำกแหล่งอื่น ๆ ให้กับนิสิต
2.3 ให้คำอธิบำยโดยบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ประจำกลุ่ม
2.4 นิสิตประเมินผลกำรทำกิจกรรม
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิต
แต่ละกลุ่ม
3.2 บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศ จัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำม
ควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
3.3 นิสิตวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำง
ใกล้ชิดจำกบรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม
4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอน
4.1 ประเมินควำมเหมำะสมของสำรสนเทศที่นิสิตได้รับในแต่ละกลุ่ม
4.2 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์ควำมรู้ที่ได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ
5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดและประเมิน
รำยวิชำ
6. วิเครำะห์ สรุปผลและจัดทำรำยงำนกำรวิจัย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำ มคอ.3 ของรำยวิชำ
เทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ (Laboratory quality
techniques in cosmetics and medical device) รหัสวิชำ 266483 จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6-5)
ภำควิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นรำยวิชำ
เลือกในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำจุลชีววิทยำ มีจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำเพื่อให้นิสิตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง ระบบเครื่องสำอำงตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ ระบบคุณภำพเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรฐำนสำกล กำรควบคุมคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ วิธีกำรทดสอบคุณภำพทำงด้ำน
จุลชีววิทยำและเคมีตำมมำตรฐำนสำกลและกำรประกันคุณภำพผลกำรทดสอบ ภำยหลังจำกชี้แจง
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดตำม Curriculum mapping ของรำยวิชำให้กับนิสิตและบรรณำรักษ์ ได้
มอบหมำยให้นิสิตแสดงควำมเชื่อมโยงของ Core content ในรำยวิชำ (ภำพที่ 2 ) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศต่อไป
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ภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงของ Core content ของรำยวิชำ 266483
ในปีกำรศึกษำ 1/ 2561 มีจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำจำนวน 23 คน
แบ่งเป็น 5 กลุ่มตำมควำมสมัครใจ และมอบหมำยให้มีบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม ๆ ละ 1 คน (ภำพที่ 3)

ภำพที่ 3 นิสิตในแต่ละกลุ่มและบรรณำรักษ์ประจำกลุ่ม
2. อบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบรำยวิชำ
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมกำรสืบค้นข้อมูล กำรเตรียม Keyword เพื่อค้นข้อมูลให้ตรงกับที่ต้องกำร
แนะนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2561)
3. นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ Core
content ของรำยวิชำ
3.1 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 กันยำยน
พ.ศ. 2561) นิสิตต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยเครื่องสำอำงและสำรเคมีที่ควบคุม กำรใช้โปรแกรม
Google site และ EndNote
3.2 พบพี่บรรณำรักษ์ประจำกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ตุลำคม
พ.ศ. 2561) จัดกิจกรรมอบรมกำรใช้งำน Google site และ Endnote
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4. ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนอำจำรย์ผู้สอนได้
ประเมินองค์ควำมรู้ที่นิสิตได้รับจำกข้อมูลที่อยู่ในฐำนข้อมูลออนไลน์ของนิสิตแต่ละกลุ่ม และ
ประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมตัวชี้วัดที่กำหนดจำกกำรนำเสนอผลงำน กำรตอบคำถำมและ
กำรทำข้อสอบ ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก และเมื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องขององค์
ควำมรู้ที่นิสิตได้รับกับ Core content ของรำยวิชำ พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันและครอบคลุมทุก
เนื้อหำที่กำหนด มีประเด็นเพิ่มเติมคือกำรเลือกใช้สำรสนเทศที่มีควำมน่ำเชื่อถือให้มำกขึ้น
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

5. ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ 266483 ได้แก่ 1)
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เน้นกำรมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม 2) ด้ำนควำมรู้ เน้นมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร/ ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำจุลชีววิทยำอย่ำง
กว้ำงขวำงและเป็นระบบและตระหนักรู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้ำนทักษะ
ปัญญำ เน้นสำมำรถระบุ รวบรวม และประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น
ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มำของปัญหำและสำมำรถวิเครำะห์ สรุปเป็นประเด็นต่ำง ๆ ได้ 4) ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ เน้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงจำกผู้อื่น 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เน้นสำมำรถใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลและกำร
นำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม พบว่ำกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ จำกบรรณำรักษ์ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร บรรลุผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนั้น
ยังพบว่ำผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยำ) ใน
มำตรฐำนทั้ง 5 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับผลประเมินรำยวิชำโดยระบบงำนบริกำร
มหำวิทยำลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนบรรยำย และ
ด้ำนปฏิบัติกำร ประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในระดับคณะและมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.5
6. วิเครำะห์ สรุปผลกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำเทคนิคทำงห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนรู้ ได้หลักคิดมำจำกงำนวิจัยที่อ้ำงอิงไปเบื้องต้น ผลลัพธ์กำรเรียนรู้/ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
(Learning outcome) จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน
จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่
6.1 กำรจัดทำ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำตลอดจนภำพที่แสดง
ควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งทั้งผู้สอน บรรณำรักษ์และนิสิตต้องเข้ำใจให้ตรงกัน Core content คือแก่นแท้
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ของเนื้อหำของรำยวิชำที่ผู้เรียนต้องเข้ำใจ อธิบำยได้ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนำคต Core
content ของวิชำจึงเป็นเป้ำหมำยในกำรแสวงหำควำมรู้
6.2 กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อหำและจัดเตรียมสำรสนเทศที่ประกอบ
รำยวิชำเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำรสืบค้นข้อมูล กำรคัดเลือกสำรสนเทศที่
เหมำะสม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบรรณำรักษ์ กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
และกำรทำงำนเป็นทีม เป็นขั้นตอนเริ่มสร้ำงควำมผูกพันกับบรรณำรักษ์และสำนักหอสมุด
6.3 นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึกตำมควำมสนใจของแต่ละกลุ่มและสอดคล้องกับ
Core content ของรำยวิชำ ใช้หลักกำรของกำรวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหำคำตอบในสิ่งที่สนใจ
โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์ ให้คำแนะนำกำรค้นคว้ำข้อมูลเชิงลึกกับนิสิตแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนกำรจัดหำสำรสนเทศทั้งที่มีและไม่มีในห้องสมุดตำมควำมต้องกำรของนิสิตแต่ละกลุ่ม
จำกนั้นนิสิตจะต้องวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) และจัดทำเป็นฐำนข้อมูลที่แสดงควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำที่กำหนดตลอดจนกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับ โดยได้รับคำแนะนำอย่ำงใกล้ชิดจำก
บรรณำรักษ์/ นักเอกสำรสนเทศประจำกลุ่ม ในขั้นตอนนี้นิสิตจะได้รับควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เนื้อหำวิชำกำรเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ตลอดจนได้ทักษะของกำรวิจัยและกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล เช่น กำรจัดโปรแกรมบรรณำนุกรมด้วย Endnote และกำร
สร้ำงเวบเพจด้วย Google sites และพบว่ำนิสิตกับบรรณำรักษ์มีควำมผูกพันกันมำกขึ้น มีกำรพบปะ
และช่วยเหลือกันมำกขึ้นทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
6.4 ประเมินองค์ควำมรู้ที่ได้ของนิสิตแต่ละกลุ่ม โดยอำจำรย์ผู้สอนประเมินจำก
ฐำนข้อมูล เวบเพจ หรือ เวบไซต์ ซึ่งสำมำรถประเมินได้ว่ำข้อมูลมีควำมสมบูรณ์สอดคล้องกับ Core
content และจุดประสงค์ของรำยวิชำ มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้ และนิสิต
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลงำนของตนเองได้ในอนำคต และข้อมูลดังกล่ำวนี้หำกได้รับกำรประเมิน
จำกผู้เชี่ยวชำญคนอื่นๆ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ทำงวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น
6.5 ประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำและประเมิน
รำยวิชำ เป็นกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและประเมินตำม
ตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะและมหำวิทยำลัย พบว่ำกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี
ดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของรำยวิชำ สิ่งที่
ได้เพิ่มเติมคือควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย และสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัย
นเรศวรได้ริเริ่มกำรบริกำรสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรดำเนินกำรในขั้นตอน 1-3 ซึ่งเป็นกำรจัดทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือและสอดคล้องกับ Core content ของรำยวิชำตลอดจนกำรแนะนำวิธีวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลำส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
จึงสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเทคนิคทำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องสำอำงและเครื่องมือแพทย์ 266483 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
จำกกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้สอน บรรณำรักษ์และผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำรทำ
ควำมเข้ำใจ Core content เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของรำยวิชำและกำหนดเป็นเป้ำประสงค์ในกำร
แสวงหำควำมรู้ร่วมกัน กำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรำยกำรข้อมูลเชิงลึก
และแสวงหำคำตอบโดยกำรช่วยเหลือจำกบรรณำรักษ์และวิเครำะห์สังเครำะห์เนื้อหำเพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ใหม่ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรจัดกำรข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรประเมิน
องค์ควำมรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยรูปแบบดังกล่ำวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของ
รำยวิชำ และได้ควำมผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัย ตลอดจนได้กำรบริกำร
สนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่ชัดเจนทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและทรัพยำกร
บุคคลเพื่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ได้รูปแบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเรียนรู้
2. สำมำรถนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
ไปใช้กับรำยวิชำอื่น ๆ
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ผู้ใช้บริกำรด้วยแนวคิดห้องสมุดสีเขียว และเพื่อรณรงค์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรลดกำรใช้
แก้วพลำสติก พร้อมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ที่ต้องกำรนำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่ม
ในห้องสมุด ภำยใต้แนวคิดห้องสมุดสีเขียว เน้นย้ำกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีในเรื่องกำรของอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้กันเถอะ”
ห้องสมุดอนุญำตให้ผู้ใช้บริกำรนำแก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเก็บควำมเย็นบรรจุเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มใน
ห้องสมุด และให้สิทธิพิเศษทุกครั้งที่มำห้องสมุดพร้อมแก้วส่วนตัวจะได้รับ Library green point
จำก LINE@msu library เพื่อสะสมแต้มรับแลกของรำงวัลมำกมำย นอกจำกนี้สำมำรถนำแก้วส่วนตัว
ไปบรรจุเครื่องดื่มที่ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับส่วนลด 3-5 บำทกิจกรรมนี้ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ทั้งยังช่วยลดประมำณกำรใช้แก้วพลำสติก โต๊ะนั่งอ่ำนไม่เป็นรอยจำกไอน้ำ
ที่เกำะข้ำงแก้ว และทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือและอยู่กับห้องสมุดได้นำนยิ่งขึ้น
สำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 312 คน พบว่ำ
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.59) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับควำมนิยมจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำกและผู้ประกอบกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมก็มียอดขำยเพิ่มมำกขึ้น และถือเป็น
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมช่วยลดกำรใช้พลำสติกในมหำวิทยำลัยอีกด้วย

คาสาคัญ:
กิจกรรมห้องสมุด, ห้องสมุดสีเขียว

Abstract
Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU). Is the
center for learning resource services which analyses and manages the needs of the
university community. To respond to users who want to bring drinks into the library.
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And Use less plastic glass. Apply to using green library concept. A Promoting
environmental awareness So, create special activity “Let’s go to use cold storage
glass @MSU library” Library Allows users to bring a private glass of cold storage to
drink in the library. Every time when users come to library with cold storage glass,
they will earn green point from LINE@msu library. That they will be able to redeem
for gifts. In addition, if they use cold storage glass they will earn a discount from
3-5 baht.
The results of users and participants 312 have the average satisfaction was
at the highest level ( = 4.59). Participating merchants identify that the event can
increase sales.

Keywords:
Library Activity, Green Library
บทนา
ห้องสมุดถือเป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศที่สำคัญของสถำบันกำรศึกษำ นอกจำก
หัวใจหลักที่สำคัญคือกำรให้บริกำรสำรสนเทศแล้ว ห้องสมุดยังสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝัง
กำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย (สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์, 2560) แนวคิดห้องสมุดกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้น
อย่ำงชัดเจนเมื่อต้นทศวรรษ 1990 เพื่อสร้ำงพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อแสวงหำแนวทำงลดผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรสร้ำง
พฤติกรรมสีเขียวเป็นเรื่องที่ต้องอำศัยควำมร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด
(อุทยำนกำรเรียนรู้, 2560) ดังนั้นกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดีต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรจึงเป็นเรื่องที่ห้องสมุดหลำยแห่งให้ควำมสนใจ
จำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัย พบว่ำ
อยำกให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพื้นที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถนำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มได้ในห้องสมุด ห้องสมุดบำงแห่งสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วยกำรจัดพื้นที่ Commons
ในห้องสมุด ซึง่ ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก พื้นที่นี้ไม่มีกฎระเบียบของห้องสมุดมำ
ควบคุมดูแลกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุยกัน สำมำรถนำอำหำรและเครื่องดื่ม
มำรับประทำนและดื่มได้ สนับสนุนให้ร่วมมือจัดทำกิจกรรมต่ำง ๆ พื้นที่นี้อำจมีตู้เครื่องดื่มและขนมไว้
บริกำร หรือมีมุมนิทรรศกำรต่ำง ๆ มุมกำแฟและเครื่องดื่ม เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร
พึงพอใจต่อกำรมำใช้ห้องสมุดมำกที่สุด (สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2554)
แต่ถ้ำหำกห้องสมุดมีงบประมำณจำกัด ไม่สำมำรถออกแบบหรือสร้ำงพื้นที่ดังกล่ำวได้ และยังคง
มีระเบียบไม่อนุญำตให้นำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ให้บริกำรระบุว่ำ ห้องสมุดควรหำทำงออกให้กับผู้ใช้บริกำรในเรื่องกำรตอบสนอง
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ควำมต้องกำรดังกล่ำวและหำกกิจกรรมนั้นสำมำรถรณรงค์ทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป
พร้อม ๆ กันได้ ถือเป็นโจทย์และเป็นโอกำสที่น่ำสนใจที่สมุดจะได้จัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย
ดังนั้นสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้ นำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติก
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นลูกค้ำที่สำคัญของเรำ โดยนำคุณสมบัติของแก้วเก็บ
ควำมเย็น/ ร้อน ที่ไม่มีไอระเหยออกมำจำกแก้วและมีฝำปิดมิดชิด อำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
ของเรำได้มีเวลำนั่งอ่ำนหนังสือและมีเครื่องดื่มไว้ดื่มตลอดกำรเข้ำมำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติกในมหำวิทยำลัย ลูกค้ำยังได้รับ
สิทธิพิเศษและของรำงวัลมำกมำยเมื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
คาสาคัญ:
กิจกรรมห้องสมุด, ห้องสมุดสีเขียว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บ
ควำมเย็นเข้ำมำเก็บควำมรู้ในห้องสมุดกันเถอะ”
2. เพื่อประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม้ไม่ใช่ภำรกิจหลักของห้องสมุด แต่ห้องสมุดและผู้ใช้บริกำร
ก็สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ดังนั้นงำนบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์
จึงได้ศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำ และนำมำวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพฤติกรรมของลูกค้ำและ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยลด
กำรใช้แก้วพลำสติกและสำมำรถควำมสัมพันธ์อันดีและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ สำหรับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรมีดังนี้
1. ศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนของห้องสมุด จำกแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ
ผลกำรวิจัย เรื่องกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้ได้ผลควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพื้นที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถ
นำเครื่องดื่มเข้ำมำในห้องสมุด
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge management)
ที่ได้จำกกำรให้บริกำรและสังเกตพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร เพื่อหำแนวทำงในกำรสร้ำง
กิจกรรมที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ พบว่ำ ลูกค้ำนำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มในห้องสมุดทำให้หนังสือชำรุด และโต๊ะนั่งอ่ำนที่ทำจำกไม้ถูกน้ำจำกแก้วน้ำทำให้เสียหำย และมี
ปริมำณกำรใช้แก้วพลำสติกจำนวนมำก
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3. นำผลที่ได้จำกกำรศึกษำงำนวิจัย และผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงำนมำวิเครำะห์และจัดอันดับควำมสำคัญและปัญหำที่เกิดขึ้นและปัญหำที่ควรได้รับ
กำรแก้ไขมำออกแบบกิจกรรม จึงนำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวในกำรลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกำรใช้
แก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเก็บควำมร้อน/ เย็น ที่ไม่มีกำรระเหยของไอน้ำข้ำงแก้ว และมีฝำปิดมิดชิด
ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น

ภำพที่ 1 โปสเตอร์รณรงค์กำรใช้แก้วส่วนตัว
4. นำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปสำรวจควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้ใช้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ใช้บริกำร จำนวน 215 คน ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ 96
5. กำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
5.1 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมทุกช่องทำงของห้องสมุดได้แก่ เว็บไซต์,
Facebook, LINE, YouTube, เสียงตำมสำย และเอกสำรประชำสัมพันธ์ทั่วห้องสมุดและ
มหำวิทยำลัย
5.2 ติดต่อร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัยที่สนใจที่เข้ำร่วมกิจกรรม โดยลูกค้ำจะได้รับส่วนลด
ตั้งแต่ 3-5 บำท หำกลูกค้ำนำแก้วส่วนตัวมำเอง และมอบป้ำยสัญลักษณ์ให้กับร้ำนค้ำเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมกำรใช้แก้วเก็บควำมเย็นให้กระจำยไปทั่วมหำวิทยำลัย
5.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนำแก้วเก็บที่สำมำรถควำมเย็น/ ร้อน เข้ำมำใช้ในห้องสมุดได้
เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้นำแก้วพลำสติกเข้ำมำในห้องสมุด เพรำะอำจทำให้หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน
เสียหำยได้
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5.4 ลูกค้ำที่นำแก้วส่วนตัวเข้ำมำดื่มในห้องสมุด ในช่วงเริ่มกิจกรรม คือ 1 มิถุนำยน ถึง
1 สิงหำคม 2561 จะได้รับของที่ระลึกจำกห้องสมุดทุกคน
5.5 ทุกครั้งที่นำแก้วส่วนตัวเข้ำมำใช้บริกำรในห้องสมุดจะได้รับ Library green point
1 แต้ม เพียงแสดงแก้วให้กับเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดตรวจ ประตูทำงเข้ำออกของห้องสมุดเพื่อรับแต้ม โดยใช้
บัตรสะสมแต้มออนไลน์จำก LINE@msu library

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

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงบัตรสะสมแต้มโดยประยุกต์ใช้ LINE@
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
“กิจกรรมแก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้” ได้รับควำมสนใจ
จำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและนำแก้วส่วนตัวมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เพรำะเห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกิจกรรม นอกจำกจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้
สำมำรถนำเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำนในห้องสมุดได้แล้ว ผูใ้ ช้บริกำรยังได้รับของรำงวัลและ
สิทธิพิเศษจำกห้องสมุดและส่วนลดจำกร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรม และยังช่วยลดกำรใช้แก้วพลำสติก
ในห้องสมุดและมหำวิทยำลัยอีกด้วย ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำพรวมระดับมำกที่สุด ( X = 4.59) ผู้ประกอบกำรที่จำหน่ำยเครื่องดื่ม
เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 10 ร้ำนค้ำ และระบุว่ำกิจกรรมดังกล่ำวช่วยส่งเสริมยอดขำยได้เป็นอย่ำงดี

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

2-125

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

ภำพที่ 5 ผู้ใช้บริกำรนำแต้มมำแลกของรำงวัล
ประโยชน์ต่อห้องสมุด
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น
และเมื่อผู้ใช้บริกำรใช้เวลำในห้องสมุดมำกขึ้น ทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อพื้นที่นั่งอ่ำน และด้วย
คุณสมบัติของแก้วคือสำมำรถเก็บควำมเย็นจะทำไม่มีไอน้ำเกำะ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน
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ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นสำมำรถส่งเสริมยอดขำยให้กับผู้ประกอบกำร เพรำะเมื่อผู้ใช้บริกำรเห็นถึง
ประโยชน์ของกำรนำแก้วส่วนตัวมำใช้แทนกำรใช้แก้วพลำสติก ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดขยะใน
มหำวิทยำลัยแล้ว และยังสำมำรถนำเอำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ทำให้ยอดขำยของร้ำน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น

ภำพที่ 6 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
รายการอ้างอิง
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การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
Development and Management of Digital Intellectual Repository
Silpakorn University
สุนิศา รอดจินดา, นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail: rodjinda_s@silpakorn.edu

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

คาสาคัญ:
คลังปัญญามหาวิทยาลัย, คลังสถาบัน, ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย, ภูมิปัญญาสถาบัน

Abstract
This project was a R & D project, aiming to development methods and
aimed to develop digital institutional repository of Silpakorn University. The research
processes were divided into 4 stages as follows: 1): basic data analysis, 2) research
instruments design, 3) model testing, and 4) evaluation and improvement. A group
of 354 research samples were students, lecturers and staffs who affiliated with
Silpakorn University, Thapra Palace Campus. The research instruments were
questionnaire and interview to collect data from 4 institutions in Thailand to
investigate their repository administration and management, and from 9
faculties/divisions in Silpakorn University, Thapra Palace Campus about their
scholarly works management. The collected data was quantitatively, qualitatively
analyzed using statistical package and frequency, percentage, mean, standard
deviation were presented.
The findings indicated that Silpakorn University should establish its
institutional repository for all scholarly works of the university to collect,
preserve and publish digitally and provide open access to content and operate
with appropriate technology. The “CREATION model” was generated to develop
digital institutional repository for Silpakorn University, whereas C= content of
Silpakorn University repository, RE= Retrieve and results, A = Authorization by owner
rights and Silpakorn University community, T=Technology for repository, I = Identity
of Silpakorn University, O = Open access, N = Needs of Silpakorn University
community. The results of the assessment and certificate the model by
specialists were at highest level. The satisfaction of the model capacity, when
applied to digital institutional repository, towards experts were at high level. The
study of the use of digital institutional repository developed by “CREATION model”
in four aspects, nameby, information resources, search & result methods, information
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access & authorization, and uniqueness, were at high level especially uniqueness
aspects. The users’ satisfaction towards the digital institutional repository, Silpakorn
University were also at high level.

Keywords:
Intellectural Repository, Institutional Repository, Digital Repository,
University Repository IR
บทนา
คลังปัญญา (Intellectual repository) หรือ คลังสถาบัน (Institutional repository)
หรือคลังความรู้ (Knowledge repository) หมายถึง คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสถาบันหรือองค์การหนึ่ง ๆ โดยถือเป็นหน้าที่หรือบริการของสถาบันในการ
จัดเก็บและสงวนรักษาผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององค์การซึ่งถือว่าเป็นสมบัติ
อันมีคุณค่าให้คงอยู่ในระยะยาว รวมทั้งการจัดการและเผยแพร่ให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงาน ส่งผลต่อชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน (กุลธิดา
ท้วมสุข, 2558) ในประเทศไทยห้องสมุดเริ่มมีการจัดตั้งและจัดการคลังสถาบันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549
ปัจจุบันมีการดาเนินงานคลังสถาบันในมหาวิทยาลัยจานวน 11 แห่ง แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่มี
คณะวิชาหรือหน่วยงานใดที่จัดตั้งคลังสถาบัน มีเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางในการดาเนินการและประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และนักวิชาการทาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือ
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ (Silpakorn is a leading creative university)
ในการพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศใน
สาขาวิชาทางศิลปะด้านทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อให้การสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หากนับเฉพาะผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะวิชาที่วังท่าพระ ในปีงบประมาณ 2556 มีจานวนรวม
199 เรื่อง เมื่อศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2556 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการผลงานทางวิชาการ โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Swot
analysis) พบข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ของ
คณะ 2) การบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระบบเพื่อจัดการองค์ความรู้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
งานวิจัยทั้งในและนอกคณะ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแผนระยะยาว พร้อมมีกลไกในการขับเคลื่อน
และการติดตามที่ชัดเจน
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ดังนั้น หอสมุดสาขา วังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสาคัญและเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการดาเนินงานจัดการคลังปัญญาที่ดี ซึ่งหอสมุดฯ
จะได้นาคลังปัญญาต้นแบบนี้ไปใช้ในการดาเนินงานจัดการคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อันสามารถสะท้อนให้เห็นทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างชัดเจนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development:
R&D) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา สภาพการณ์
การจัดการผลงานทางวิชาการ ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ
การจัดการคลังปัญญา นโยบายการจัดการคลังปัญญา ทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานการลงรายการ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการคลังปัญญา ตลอดจนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านสภาพการณ์การจัดผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/ หน่วยงานที่ตั้งในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการผลงานทางวิชาการ
นโยบายและแผน วิธีการจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี
ด้านความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดตั้งคลังปัญญาสถาบันและรูปแบบคลังปัญญา
ตามที่ประชาคมต้องการ
ในขั้นตอนที่ 1 นี้ เครื่องมือที่ใช้คือ การวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลังปัญญาและการจัดการคลังปัญญา
2. ศึกษาดูงานการจัดการคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จานวน 4 แห่ง เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดการคลังปัญญา
3. ศึกษาสภาพการณ์ในการจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดการ
คลังปัญญาของแต่ละหน่วยงาน จานวน 9 หน่วยงาน
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4. ศึกษาความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D and D)
ในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดและออกแบบรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิธีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. สร้างรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. รับรองรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการใช้
แบบสอบถามถามผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 5 คน
4. ดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้โปรแกรม DSpace
ตามรูปแบบการจัดการคลังปัญญา และประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จานวน 2 คน
ในการดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. นารูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็น
แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาเพื่อสร้างคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรตามรูปแบบในขั้นตอนที่ 1
โดยการติดตั้งโปรแกรม DSpace เพื่อใช้ในการพัฒนาและการจัดการคลังปัญญา กาหนดโครงสร้าง
คลังปัญญา ได้แก่ การกาหนดชุมชนและชุมชนย่อย กาหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศ กาหนด
เมทาดาทาที่ใช้ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ กาหนดเทมเพลทการลงรายการเมทาดาทา
คัดเลือกทรัพยากรที่จะนามาลง แล้วนามาจัดทาเป็นไฟล์ดิจิทัลและจัดทาลายน้าแสดงสิทธิ์
ลงรายการเมทาดาทาตามโครงสร้างที่กาหนดและนาไฟล์ดิจิทัลเข้าสู่คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. การตรวจสอบ ในระหว่างการดาเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นั้นได้ดาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นตาม
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการคลังปัญญา จานวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านศิลปะ จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 คน
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการประเมินผลรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)
ในขั้นตอนนี้เป็นการแนะนาและทดลองใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิชา/ หน่วยงาน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีวิธีดาเนินการ
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คือ จัดอบรมการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเมินผลการอบรม ด้วยการใช้
แบบประเมินผลการอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)
ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิชา/ หน่วยงาน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิธีดาเนินการ มีดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าอบรมในขั้นตอนที่ 3
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนก่อนการนาไปวิเคราะห์
ข้อมูล
4. ประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและพัฒนา
คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2 ข้อ ดังนี้
การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. สภาพการณ์การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/ หน่วยงาน
จากการศึกษาการจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ และแนวความคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จานวน 9 หน่วยงาน โดยเป็นบุคลากร
ของแต่ละคณะวิชา/ หน่วยงาน รวม 18 คน พบว่า
ด้านการจัดการผลงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่มีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเป็น
ลายลักษณ์อักษรมีการวางแผนการจัดเก็บและให้บริการ ร้อยละ 66.6 ประเภทของผลงานวิชาการ
ที่จัดเก็บ คือ รายงานวิจัย ร้อยละ 44.4 มีสถานที่จัดเก็บผลงานทางวิชาการแบบเป็นสัดส่วน ร้อยละ
55.6 และมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ร้อยละ 66.6 หน่วยงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาและอุปสรรค
คือ สถานที่การจัดเก็บมีเนื้อที่ไม่มีเพียงพอ ร้อยละ 33.3 และทุกแห่งเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงาน
กลางทาหน้าที่เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 100
ด้านแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จากการศึกษาในแต่ละคณะวิชา/ หน่วยงาน
จานวน 18 คน เสนอว่า ด้านนโยบาย มหาวิทยาลัยควรมีข้อกาหนดให้อาจารย์/ ผู้ทาวิจัยจัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา ร้อยละ 27.8 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดทาคลัง
ปัญญา ร้อยละ 100 ส่วนการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามประเภทของผู้ใช้บริการนั้น เสนอว่าผู้ใช้
ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการกาหนดสิทธิ์ใน
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การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ทั้งผู้ใช้ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และ
บุคลากรภายนอก ร้อยละ 27.8
การกาหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอว่าควรกาหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
โดยการอ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอว่าควรแสดงสิทธิ์
บนทรัพยากรสารสนเทศโดยการสร้างลายน้าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า ร้อยละ
50จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า ควรมี
ทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 100 และจุดเด่นที่ควรมีของคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ การมีภาพผลงานศิลปะ ร้อยละ 38.9
2. ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีระดับความต้องการรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านอัตลักษณ์ของคลังปัญญา
ดิจิทัล
ด้านความต้องการในการจัดทาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ควรจัดทา
คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 91.4
ด้านการพัฒนาและการรับรองรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
และการแจกแบบสอบถาม มาสร้างเป็นรูปแบบเรียกว่า “CREATION model” มีองค์ประกอบย่อย
ได้แก่
1. เนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล (C = Content of Silpakorn University
repository) โดยจัดเก็บผลงานที่จัดทาโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประกอบด้วย
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เฉพาะผลงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ โดยจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
2. การค้นคืนและการแสดงผล (RE = Retrieve and results) กาหนดให้มีทางเลือก
สืบค้นขั้นพื้นฐาน การสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน การสืบค้น Browse การแบ่งชุมชนในหน้าจอหลัก
ตามสาขาวิชาและภาควิชา
3. การกาหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร
(A = Authorization by owner rights and Silpakorn University community) โดยมี
การเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม
ซึ่งเจ้าของผลงานทางวิชาการเป็นผู้กาหนดระดับการเข้าถึงเอกสารของผู้ใช้ และมีการแสดงสิทธิ์
บนทรัพยากรสารสนเทศด้วยลายน้าดิจิทัลแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า
4. เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับคลังปัญญา (T = Technology for repository)
โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมที่สามารถปรับเพิ่มหน่วยข้อมูลได้ตาม
ต้องการ รองรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รองรับมาตรฐาน OAI-PMH และสามารถค้นหา
เอกสารฉบับเต็มโดยใช้ Google ได้
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5. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I = Identity of Silpakorn University)
โดยจัดเก็บผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น
มีภาพผลงานศิลปะ ชีวประวัติศิลปิน ทาเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
6. การเข้าถึงแบบเสรี (O = Open access) ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ทางวิชาการได้โดยเสรีไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน
พิมพ์ และดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
7. ความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N = Needs of Silpakorn
University community) มีการศึกษาความต้องการของประชาคมก่อนการดาเนินการพัฒนาคลัง
ปัญญา นาผลความต้องการของประชาคมมากาหนดเป็นรูปแบบฐานข้อมูลคลังปัญญา มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ และนาผลการประเมินผลความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
จากร่างรูปแบบดังกล่าวได้มีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด
การพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยกาหนดนโยบายและโครงสร้างคลังปัญญา ตามรูปแบบ “CREATION model” ดังนี้
1. ส่วนของผู้ใช้คลังปัญญาดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้ใช้คลังปัญญา คือผู้ที่ต้องการใช้คลังปัญญาเพื่อค้นหาผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็นสมาชิก
ชุมชนศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร พนักงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์ใน
การเข้าถึงระบบ คือ การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มซึ่งเป็นไปที่เจ้าของผลงานระบุไว้
การสมัครสมาชิก การเปลี่ยนรหัสผ่าน การนาเข้าผลงานทางวิชาการ และบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ใช้คลัง
ปัญญาเพื่อการสืบค้นข้อมูล และการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นไปที่เจ้าของ
ผลงานระบุไว้
ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ดูแลและจัดการระบบคลังปัญญา
2. ส่วนของหน้าจอ การออกแบบหน้าจอ มีดังนี้
2.1 หน้าจอแรกแสดงเมนูหลัก ได้แก่ ชีวประวัติศิลปิน (Artist biography)
นักวิชาการ มศก. (SU Intellectual) วารสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (SU
Journal) และชุมชน (Communities in DSpace) รวมทั้งส่วนการสืบค้น ซึ่งแบ่งเป็น การสืบค้นด้วย
เมนู Search การสืบค้นด้วยเมนู Advanced search และการสืบค้นด้วยเมนู Browse
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน
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2.3 ผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคลังปัญญาพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การช่วยเหลือ/ การอานวยความสะดวก
ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี
2.4 ผลการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้งานคลังปัญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้นและการใช้ทางเลือกในการสืบค้นด้วย Browse ด้านประเภท
ของผลงานวิชาการข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ รายงานการวิจัย ด้านการสืบค้นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ สืบค้นโดยใช้ทางเลือก Basic ด้านประเภทของผลงานทางวิชาการ
ที่ต้องการนาไปใช้ประโยชน์ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูลจากผลงานทาง
วิชาการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาในการจัดทาคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยทั้งจากการสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่มีการทาคลังปัญญามหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแง่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ควรให้ความสาคัญต่อการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยกาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ
ส่งผลงานเข้าร่วมในคลังปัญญา ดังนั้นจึงควรมีการนาเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาลัยตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดทาคลังปัญญามหาวิทยาลัย และผลักดันให้มีข้อกาหนดให้อาจารย์/
ผู้ทาวิจัยจัดส่งผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา
1.2 จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาในการจัดทาคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่ามีข้อเสนอแนะด้าน
งบประมาณคือ ควรกาหนดงบประมาณสาหรับการจัดทาคลังปัญญา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทาคลังปัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณด้านการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ที่จะรองรับจานวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น งบประมาณด้านการพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพในการสืบค้นภาษาไทย เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาพรวมแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นด้านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังปัญญาที่รับรองรูปแบบ
CREATION model มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงว่าในด้านรูปแบบ
มีความเหมาะสมแต่ขนาดของภาพและข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

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

คาสาคัญ:

กูรูเกษตรศาสตร์, ระบบบริการตอบคาถามด้านการเกษตร, ไลน์แอด, การให้บริการ

Abstract
"GuruKasetsart" was the service that helps to respond to questions
concerning Agriculture, as part of Thai Farmer’s Library, through Line@GuruKasetsart
by experts in Agriculture and the agricultural information specialist. There are
currently 50 experts who responded to the questions, mostly are from plant
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production and plant breeding. The most frequent questions from farmers were
about plant production, plant taxonomy and pest. The service was opening for
service on November 14, 2017. As a result, there were 1,190 farmers applied for
membership of Line@GuruKasetsart. There were 171 inbound questions in total. Most
questions are about of plant production, plant taxonomy and pest. Average response
time was 3.5 days. It found out that the satisfaction level towards GuruKasetsart was
good as the average satisfaction score was 4.05. The topic that received the highest
satisfaction score was the benefits of provided news, followed by the
communication format via Line application; the correct, clear and accurate answers
and information; and the responsive time to question and service, with score 4.33,
4.23, 3.84 and 3.79 respectively. Still, there are small amount of farmers participated
in GuruKasetsart Q & A services due to communication limitation. Therefore, the
research regarding the communication channel and tools to reach the specific group
of farmers should be conducted to encourage farmers to improve and solve
agricultural production problems based on agricultural knowledge to increase the
competitiveness of Thailand in the era of Thailand 4.0

Keyword:
GuruKasetsart, Line@, Question Answering Service
บทนา
สานักหอสมุด ในฐานะที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้พัฒนาคลัง
ความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ
ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ดังนั้น เพื่อให้
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่รวบรวมไว้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ จึงได้ขยายผลต่อยอด
การก้าวสู่การให้บริการระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงคลังความรู้
ดิจิทัลด้านการเกษตร และระบบบริการตอบคาถาม “กูรูเกษตรศาสตร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น
การสนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรบนฐานความรู้
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบตอบคาถามด้านการเกษตร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรจากหลากหลายสาขา ประสานการทางานร่วมกับนักเอกสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
เอกสาร หนังสือ ตารา ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดย
มีกลไกการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการใช้งานง่าย ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตรผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อนาสารสนเทศที่ได้มาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
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(สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ, 2558) นอกจากนี้ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) พบว่า
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สมาร์ทโฟน
และ “ไลน์” (Line) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยคนไทยใช้ “ไลน์” มากเป็นอันดับ 2 รอง
จาก YouTube (ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา, 2561)
สานักหอสมุดได้นาไลน์แอดมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารส่งคาถามผ่านทาง Line
@GuruKasetsart เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของเกษตรกร อีก
ทั้งยังมีช่องทางถามกูรูทางเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ จึงเป็นระบบตอบคาถามด้านการเกษตรทางไลน์ ที่ตอบคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ โดยมีระบบ
การจัดการคลังความรู้อยู่เบื้องหลังระบบการให้บริการ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการ
ผลิตและการแก้ปัญหาด้วยความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ด้านการเกษตรในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิต
ด้านการเกษตรของประเทศ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การให้บริการระบบตอบคาถาม “กูรูเกษตรศาสตร์” มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. วางแผนการให้บริการ (Plan)
1.1 ศึกษารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรที่มีความเหมาะกับเกษตรกร
1.2 สารวจความต้องการของเกษตรกรในการแสวงหาความรู้ ผ่านการสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มคนกล้าคืนถิ่น ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทาหน้าที่ตอบคาถามในระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ เพื่อกาหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับวิธีการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
1.4 กาหนดรูปแบบและวิธีการให้บริการ ถาม-ตอบ ให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
1.5 เพิ่มทักษะการตอบปัญหาด้านการเกษตรแบบเจาะลึกให้กับนักเอกสารสนเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคาถามเกษตรกร
1.6 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบและกาหนดขั้นตอนบริการถาม-ตอบกูรู
เกษตรศาสตร์
1.7 ศึกษาเครื่องมือที่อานวยความสะดวกในการให้บริการถามตอบที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
1.8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบคาถามเกษตรกร
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1.9 ประชาสัมพันธ์ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ผ่านการฝึกอบรม จัดนิทรรศการส่งเสริมการ

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

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

ภาพที่ 2 หน้าจอการส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยและ Line
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2.2 ผู้จัดการระบบรับคาถาม สรุปคาถาม และส่งคาถามให้กับ 1) ผู้เชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน และ 2) นักเอกสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลและเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม
2.3 ผู้เชี่ยวชาญ และนักเอกสารสนเทศ ส่งคาตอบและข้อมูลให้ผู้จัดการระบบ
2.4 ผู้จัดการระบบทาหน้าที่กรองคาตอบและข้อมูล พร้อมทั้งสรุปคาตอบส่งกลับให้
เจ้าของ คาถาม ผ่านช่องทางการรับคาถามนั้น ๆ
2.5 ผู้ถามรับคาตอบ และประเมินผลคาตอบ/ ข้อมูลที่ได้รับ หากมีความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลที่ได้รับแล้ว ผู้จัดการระบบจะนาคาตอบและข้อมูลนั้นบันทึกและเผยแพร่ในระบบห้องสมุดเพื่อ
เกษตรกรไทย ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนถาม-ตอบ ในระบบบริการกูรูเกษตรศาสตร์
2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การฝึกอบรมสาธิตการใช้งานระบบ
จัดนิทรรศการแนะนาและส่งเสริมการใช้บริการกูรูเกษตรศาสตร์
3. การตรวจสอบและติดตามผล (Check)
3.1 ตรวจสอบรายการคาถามและคาตอบ โดยดูความสอดคล้อง ความครบถ้วน และ
ความถูกต้อง
3.2 ประมวลผลระยะเวลาการตอบคาถามของผู้เชี่ยวชาญ และระยะเวลาในการสืบค้น
สารสนเทศสนับสนุน เพื่อมอบให้เกษตรกร
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการถามตอบกูรูเกษตรศาสตร์ทั้งทาง
เว็บไซต์และทาง Line@GuruKasetsart
4. การปรับปรุงแก้ไข (Act)
4.1 นาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยแก้ไขทันทีในเรื่องที่จาเป็นเร่งด่วน หรือสามารถดาเนินการแก้ไขได้ เช่น อบรมการใช้งาน Line@
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และนามาใช้ประโยชน์กับการให้บริการ Line@GuruKasetsart
4.2 ปรับปรุงการดาเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนงานประจาของฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณค่า Line@
4.3 ทบทวนแผนและขั้นตอนกระบวนการทางาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
การให้บริการตอบคาถามด้านการเกษตร ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์” ผ่านทาง Line@ และ
ทางเว็บไซต์ สรุปได้ดังนี้
1. การให้บริการตอบคาถามในระบบกูรูเกษตรศาสตร์
บริการกูรูเกษตรศาสตร์ เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกใน Line@GuruKasetsart จานวน 1,190 คน และมี
คาถามทั้งหมด 171 คาถาม โดยเป็นคาถามจากช่องทางไลน์ จานวน 134 คาถาม และช่องทาง
เว็บไซต์ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย จานวน 30 คาถาม สามารถดาเนินการตอบคาถามได้
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จานวน 160 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 93.57) และใช้เวลาในการตอบคาถามเฉลี่ย 3.5 วันต่อคาถาม
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 0.58) และเป็นคาถามที่ไม่ได้ตอบ จานวน
10 คาถาม (คิดเป็นร้อยละ 5.85) เนื่องจากคาถามมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ทั้งนี้มีการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าของคาถาม จึงไม่สามารถดาเนินการตอบคาถาม
ได้

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

ภาพที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศโดยนักเอกสารสนเทศ
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นอกจากนี้ เกษตรกรที่มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้สารสนเทศด้านการเกษตร ได้แก่ ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร และ
ระบบบริการสารสนเทศเกษตรนานาชาติ โดยความร่วมมือกับองค์กรสารสนเทศและสานักพิมพ์ระดับ
นานาชาติ ได้แก่ FAO, CABI, Ebsco และ เครือข่ายของ iGroup เพื่อให้สิทธิเกษตรกรและ
นักวิชาการเกษตร เข้าถึงคลังข้อมูลด้านการเกษตรในระดับนานาชาติได้โดยสะดวก ผ่านช่องทาง
EZProxy โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้อีกด้วย โดยมีเกษตรกรเข้าใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ จานวน 14 คน และมีการใช้งานจานวน 157 ครั้ง โดยฐานข้อมูลที่มี
การใช้งานมากที่สุดคือ IET digital library จานวน 100 ครั้ง รองลงมาคือ CAB direct จานวน 23
ครั้ง และ ProQuest agricultural science collection จานวน 9 ครั้ง ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรไทยมีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ามาก ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้น และจัดฝึกอบรมการใข้ฐานข้อมูล เพื่อให้กับเกษตรกรสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
ต่างประเทศและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระบบตอบคาถามกูรูเกษตรศาสตร์
ในระบบกูรูเกษตรศาสตร์ ได้มีการจาแนกความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญและหมวดหมู่ของ
คาถาม ตามระบบการจาแนกหมวดหมู่ของ AGRIS/CARIS: Categorization scheme (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 1998) พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญในระบบกูรู
เกษตรศาสตร์ จานวน 50 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช สูงที่สุด
จานวน 10 คน (ตารางที่ 1) ส่วนคาถามที่ถูกถามมากที่สุดเมื่อจาแนกตามหมวดหมู่สารสนเทศด้าน
การเกษตร คือ ด้านการผลิตพืช (F01) จานวน 42 คาถาม รองลงมา คือ อนุกรมวิธานพืช (F70)
จานวน 30 คาถาม และ ศัตรูพืช (H10) จานวน 24 คาถาม ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จานวนผู้เชี่ยวชาญในระบบกูรูเกษตรศาสตร์จาแนกตามหมวดข้อมูลสารสนเทศเกษตร
AGRIS/CARIS: Categorization scheme
หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

ปรับปรุงพันธุพ์ ชื (F30)

10 วัชพืช (H60)

2 การขยายพันธุพ์ ชื (F02)

1 การสืบพันธุส์ ัตว์ (L53)

1

การผลิตพืช (F01)

4 ชีวเคมีของพืช (F60)

2 ปุย๋ (F04)

1 สัตวแพทยศาสตร์ (L70)

1

โรคพืช (H20)

4 การผลิตสัตว์ (L01)

2 ระบบการปลูกพืช (F08)

1 โรคสัตว์ (L73)

1

การเจริญเติบโตของพืช (F62)

3 ปฐพีวิทยา (P30)

2 โครงสร้างของพืช (F50)

1 การวางผังฟาร์ม (N02)

1

เกษตรกลวิธาน (N20)

3 การแปรรูปผลิตผลเกษตร (Q60) 2 อนุกรมวิธานพืช (F70)

1 พลังงาน (P05)

1

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

1 ศัตรูพชื (H10)

1 พลังงานทดแทน (P06)

1

เมล็ดพันธุ์ (F03)

3 เศรษฐศาสตร์การผลิต (E16)

1 วิทยาการป่าไม้ (K10)

1 การแปรรูปอาหาร (Q02)

1

โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช (J11)

3 การบริหาร/ธุรกิจเกษตร (E20)

1 อาหารสัตว์ (L02)

1 การปนเปือ้ นอาหาร (Q03) 1

พันธุศาสตร์พชื (F63)

2 การค้า/การตลาด (E70)

1 การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์ (L10) 1
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ตารางที่ 2 จานวนคาถามในระบบกูรูเกษตรศาสตร์จาแนกตามหมวดข้อมูลสารสนเทศเกษตร
AGRIS/CARIS: Categorization scheme
หมวด

หมวด

จำนวน

จำนวน

หมวด

จำนวน

หมวด

จำนวน

การผลิตพืช (F01)

42 ชีวเคมีของพืช (F60)

5

เศรษฐศาสตร์การผลิต (E16)

2

เมล็ดพันธุ์ (F03)

1

อนุกรมวิธานพืช (F70)

30 การแปรรูปผลิตผลเกษตร (Q60)

5

ปรับปรุงพันธุพ์ ชื (F30)

2

นิเวศวิทยาพืช (F40)

1

ศัตรูพชื (H10)

24 วัชพืช (H60)

4

วนศาสตร์ (K01)

2

โครงสร้างของพืช (F50)

1

ปุย๋ (F04)

15 การวางผังฟาร์ม (N02)

4

โครงสร้างพืน้ ฐานเกษตร (N10)

2

อารักขาพืช (H01)

1

โรคพืช (H20)

15 การขยายพันธุพ์ ชื (F02)

3

เกษตรกลวิธาน (N20)

2

อาหารสัตว์ (L02)

1

การแปรรูปอาหาร (Q02)

12 ชลประทาน (F06)

3

การศึกษา (C10)

1

อนุกรมวิธานสัตว์ (L60)

1

ความผิดปกติของพืช (H50)

11 การเจริญเติบโตของพืช (F62)

3

การส่งเสริม (C20)

1

ทรัพยากรน้้า (P10)

1

การค้า/การตลาด (E70)

7

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (P35)

3

การบริหาร/ธุรกิจเกษตร (E20)

1

องค์ประกอบอาหาร (Q04)

1

ระบบการปลูกพืช (F08)

6

การปรับปรุงดิน (P36)

3

อุตสาหกรรมเกษตร (E21)

1

การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร (Q70)

1

การผลิตสัตว์ (L01)

6

สารสนเทศ (C30)

2

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนจานวนผู้เชี่ยวชาญต่อจานวนคาถามที่จาแนกตามหมวดสูงสุด
10 อันดับแรกแล้ว พบว่า สัดส่วนจานวนผู้เชี่ยวชาญต่อจานวนคาถามไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากบาง
หมวดมีคาถามจานวนน้อยแต่มีจานวนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน แต่บางหมวดมีคาถามจานวนมากแต่มี
ผู้เชี่ยวชาญจานวนน้อย จึงส่งผลให้การตอบคาถามใช้ระยะเวลามากตามไปด้วย
4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบบริการถาม-ตอบ กูรูเกษตรศาสตร์ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการถามคาถามเพื่อการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 58
รองลงมาคือ เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ร้อยละ 22 เพื่อประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 12
และเพื่อทาวิจัย/ ทาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่านอกจากเกษตรกรที่เข้า
ใช้บริการแล้ว ยังมีนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนิสิต นักศึกษา และเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใช้ด้วย สาหรับ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระบบดีที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 โดยหัวข้อ ประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับ
มีความพึงพอใจสูงสุด ที่ค่าคะแนน 4.33 รองลงมาคือ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านทางไลน์ ที่ค่า
คะแนน 4.23 คาตอบและข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการ ที่ค่าคะแนน 3.84
และความรวดเร็วในการให้บริการและตอบคาถาม ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 โดยเกษตรกรให้ความเห็นว่าใช้
ระยะเวลาในการตอบคาถามนานเกินไป และจากผลการประเมินหัวข้อ รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
ผ่านทางไลน์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ (2558) ที่พบว่า
เกษตรกรมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ ในระดับมากที่สุด ดังนั้น Line@ จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสมใน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขจากการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาดาเนินการในการตอบคาถาม ใช้เวลาเฉลี่ย 3.5 วัน ซึ่งค่อนข้างนาน
เนื่องจากมีช่วงเวลารอการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่สามารถตอบกลับได้ทันที อีกทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญจานวนน้อย ไม่ครอบคลุมทุกสาขา สัดส่วนผู้เชี่ยวชาญต่อคาถามในแต่ละหมวด
ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น ควรเพิ่มจานวนผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา
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2. การถาม-ตอบคาถามผ่านช่องทางไลน์พบปัญหาและมีข้อจากัดบางประการ ดังนี้
2.1 ผู้ดูแล Line@ บางคนเห็นข้อความไม่ครบถ้วน ทาให้คาถามบางคาถามไม่ได้ตอบ
ดังนั้น ผู้ดูแลที่พบคาถามควรบันทึกข้อมูลเข้าระบบทันที เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
2.2 Line@ ไม่สามารถส่งไฟล์ได้ ทาให้ปิดคาถามไม่ได้ จึงควรแนะนาให้ผู้ถามสมัคร
สมาชิกระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย และถาม-ตอบผ่านทางระบบ เนื่องจากสามารถส่งคาตอบ
พร้อมแนบไฟล์และแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้
3. เกษตรกรที่ส่งคาถามผ่านช่องทาง Line@ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาขิกห้องสมุดเพื่อ
เกษตรกรไทย เนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และไม่ทราบวิธีการสมัครสมาชิก ดังนั้น
ควรทบทวนแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้กรอกรายละเอียดที่จาเป็น และจัดทาคู่มือหรือคลิปวีดีโอ
วิธีการสมัครสมาชิกอย่างง่าย หรือให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลและดาเนินการสมัครสมาชิกให้แทน
4. นักเอกสารสนเทศที่ให้บริการมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล แต่ยังขาดทักษะการวิเคราะห์
คาถามและคาตอบ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop social Q & A: Agriculture
เพื่อให้นักเอกสารสนเทศมีความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อคาถาม โดยพบว่า นักเอกสารสนเทศ
มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรมจาก 2.00 เป็น 3.93 และทราบเทคนิคการวิเคราะห์คาถามและ
คาตอบ การสืบค้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานให้บริการได้จริง
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบบริการถามตอบด้านการเกษตรในรูปแบบใหม่ ที่
ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกับองค์ความรู้จากเอกสารความรู้และผลงานวิจัยจาก
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยมีระบบการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมนาเครื่องมือ
ที่อานวยความสะดวกในการให้บริการถามตอบมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ต้องมีขั้นตอนและระยะเวลาในการตอบคาถามที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ หรือแก้ปัญหาด้านการเกษตรที่กาลังประสบอยู่ ผู้เชี่ยวชาญก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรงกับความต้องการ และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง รวมถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่ได้จากการสืบค้นของนักเอกสารสนเทศ จะช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนาไปค้นคว้าหาความรู้ และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตของตนได้
นอกจากนี้ การนา Line@GuruKasetsart มาเป็นช่องทางในการสื่อสาร ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ว
เห็นได้จากมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางไลน์ในระดับดี ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรยุคใหม่
ในปัจจุบัน
จากปัญหาการดาเนินงาน สานักหอสมุดต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และต้องเร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานระบบให้มากขึ้น เพื่อให้
เกษตรกรได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นต้นแบบในการศึกษาและให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรยุค
ใหม่
2. สามารถขยายผลการให้บริการฐานความรู้ในสาขาอื่น ๆ ไปยังกลุ่มสนใจอื่น ๆ ได้
เนื่องจากเป็นการพัฒนาบริการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแก้ปัญหาด้วยการนา
องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างตรงเป้าหมาย
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1 นาทีกับบรรณสาร ฯ: กลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
One Minute with CLREM (SUT Library):
Stategy for Public Relations
สุภารักษ์ เมินกระโทก
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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บทคัดย่อ
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ
โดยการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ที่มีความยาวประมาณ 1 นาที และกาหนดให้มีการเผยแพร่
และนาเสนอในการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์และใช้เวลาเพียง 1 นาที นอกจากนี้ ยังได้
รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จากการนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อวีดิทัศน์ประกอบการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ
และการอบรมการใช้ห้องสมุดผู้ใช้บริการมีความประทับใจ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” จึงเป็นกลยุทธ์
ที่ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพ ประสบผลสาเร็จ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
เนื่องจากเป็นสื่อที่สั้น กระชับ และมีการเผยแพร่ต่อผู้ที่มีอิทธิพลของศูนย์บรรณสาร ฯ ทั้งในด้าน
นโยบายและงบประมาณ และยังเป็นผู้ใช้บริการอีกด้วย

คาสาคัญ:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ห้องสมุด-การประชาสัมพันธ์

Abstract
"One Minute with SUT Library" is one of the strategies of the public
relations SUT library. By producing and presenting media for public relations.
The purpose to enhance the public relations channels and to promote public
relations. In addition, we have collected the media and used it in various activities.
Such as, Use for a library training. And the library user training has impressed. "One
Minute with SUT Library" is a strategy that affects the public relations. This is due to
the dissemination to the influential people. Both in policy and budget. "One Minute
with SUT Library" is one of the strategies of the public relations of SUT library
by producing and presenting One Minute media for public relations. It was the
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requirement for university teaching-learning evaluation. The purpose of the project
was to increase the public relations channels and to promote university
performance. In addition, the medias have been collected for rerunning in various
activities such as library training. The result showed that library users who joined
the training were impress with. "One Minute with SUT Library". It was indicated that
the "One Minute with SUT Library" reached the policy makers. This will affect
policy and budget as well as customers.
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SUT Library, Library Promotion
บทนา
การประชาสัมพันธ์เป็นการดาเนินงานที่เปนกระบวนการทีม่ ีระเบียบแบบแผน และมี
การกระทาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสาธารณชนกับหนวยงานหรือองคกร
ตาง ๆ (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, 2545, หน้า 18) และเปนการสื่อสารระหวางองคกรกับ
บุคคลภายนอกที่มีการติดตอสื่อสารกับองคกรหรือเกี่ยวของกับองคกร (Henslowe, 1999) ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จึงหมายถึงกระบวนการในการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที่เกีย่ วข้อง เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางห้องสมุดกับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดและจะนา
มาสู่การเข้ามาใช้บริการและทรัพยากรของห้องสมุดมากขึ้น ห้องสมุดจึงจาเป็นต้องทาหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการของห้องสมุด รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดใน
ระยะยาว การประชาสัมพันธ์จึงนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
มีส่วนช่วยในการพัฒนางานห้องสมุดให้ก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น (กชพร ตันทะสุวรรณ, แววตา เตชาทวีวรรณ และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ,์
2555) เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุผล จาเป็นต้องมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คอยขับเคลื่อน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความจาเป็นที่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อไปยัง
กลุ่มเป้าหมายใด เรื่องอะไร และจะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะ
เกิดประสิทธิผล ซึง่ ความท้าทายของการประชาสัมพันธ์ คือการคิดค้นหากลวิธีในการประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านห้องสมุดและบริการด้านสื่อการศึกษา แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนบุคคลภายนอก จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการหากลยุทธ์เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้
ทราบและใช้บริการ อาทิเช่น การจัดอบรม การจัดกิจกรรม แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบการส่งเสริม
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การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จึงสนใจการหากลยุทธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก มากยิ่งขึ้น จึงกาหนดให้มีกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 1 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยนาวีดิทัศน์ดังกล่าวมาเผยแพร่ในเวทีการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน เรียกว่า “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความสาคัญกับ
ภารกิจการจัดเรียนการสอน โดยกาหนดให้จัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
เป็นประจาทุกภาคการศึกษา และได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มดาเนินการ นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ภาคการศึกษาที่ 3/ 2560 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 75 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน
ซึ่งเป็นสถาบันสมบทของ มทส. และสะท้อนเรื่องของ “การรวมบริการประสานภารกิจ” เพื่อให้
การประสานงานให้ภารกิจลุล่วง ตลอดจนรับทราบผลดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย การรายงานผลการเรียนของนักศึกษา การรายงานสรุปผล การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนของคณาจารย์ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ Special
forum ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ท่านอธิการบดี ผู้บริหารระดับ
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน คณาจารย์จากทุกสานักวิชา หัวหน้าส่วน/ หัวหน้า
สานักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้บริหารและ คณาจารย์จากสถาบันการบินพลเรือน รวมประมาณ
100 ท่าน
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด (Collaborate with influencers) การพูดปากต่อปากและการให้บุคคลที่สามเป็นผู้กล่าว
แทนนับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งในยุคนี้ ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นใครวิธีที่ดี
ที่สุดที่จะทาให้เรื่องราวของหน่วยงานเป็นที่น่าเชื่อถือก็คือการให้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอก
กล่าวกับคนอื่น ๆ โดยนักประชาสัมพันธ์จะต้องช่วยส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นใน
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายและทาให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้โดยสะดวก (พรพิทักษ์
แม้นศิริ, 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างช่องทางใหม่และใช้เวลา 1 นาทีในการประชาสัมพันธ์
2. เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
การประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน คือการจัดการประชุมโดยส่วนส่งเสริม
วิชาการ ที่กาหนดให้มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการศูนย์/ สถาบัน
หัวหน้าส่วน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
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กาหนดให้มีการจัดประชุมทุกภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาผลการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการ ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบผลการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา รายงานผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินผลการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน รายงานผลการดาเนินงานของสานักวิชา รวมถึงสรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” การประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสาร ฯ ด้วยสื่อวีดิทัศน์ จึงเป็น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการสร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Collaborate with
influencers) เนื่องจากในการประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
การประชุม การพูดปากต่อปาก และการนาเสนอต่อผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้งด้านนโยบายและ
งบประมาณ นับว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง เนื่องจากไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก
จะเป็นใคร วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้ข่าวสารของศูนย์บรรณสารฯ เป็นที่น่าเชื่อถือก็คือการให้บุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือเป็นผู้บอกกล่าวกับคนอื่น ๆ
ในการดาเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว ผู้รับผิดชอบมีการประสานงานกับส่วนส่งเสริม
วิชาการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุมดังกล่าว เริ่มจากการกาหนดให้มี 1 นาทีกับบรรณสาร ฯ
ในกาหนดการประชุมทุกครั้ง จากนั้นพิจารณาเพื่อวางแผนเตรียมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเลือก
เรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ การเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ การเขียนบท การประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการผลิตสื่อ การประเมินสื่อ และการทดลองใช้สื่อก่อนการใช้งานจริง เพื่อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อถึงเวลาการนาเสนอ
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ภาพที่ 1 กาหนดการประชุม
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ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศการประชุมประเมินภาระกิจการจัดการเรียนการสอน โดยท่านอธิการบดี
เป็นประธาน (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)

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

2-154

6.1 การเผยแพร่วีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร ฯ โดยรวบรวมวีดิทัศน์ทั้งหมด
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้สนใจได้ชม หรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่ Library.sut.ac.th
6.2 การค้นหาวีดิทัศน์จากอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.youtube.com
6.3 การเผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ณ อาคารบรรณสารและ
อาคารเรียนรวม
6.4 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ในการแนะนาห้องสมุดแก่ผู้มาเยี่ยมชม
6.5 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปประกอบการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ
6.6 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้เป็นสื่อประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาหรือการอบรม
การใช้ห้องสมุด (นักศึกษาใหม่)
6.7 การนาสื่อวีดิทัศน์ไปเผยบนหน้าจอตู้การยืมหนังสือ และการคืนหนังสือด้วยตนเอง
6.8 อื่น ๆ การนามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
ผลจากการดาเนินงาน
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” ได้รับการบรรจุไว้ในกาหนดการประชุมประเมินภารกิจการ
จัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 10 ปี และเป็นหน่วยงาน
เพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยที่มีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ ซึง่ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศูนย์บรรณสาร ฯ ปัจจุบันศูนย์บรรณสาร ฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปวีดิทัศน์
หรือ “1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” จานวน 24 เรื่อง ประกอบด้วย
1. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 6 เรื่อง
2. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ จานวน 12 เรื่อง
3. วีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการใช้สิ่งอานวยความสะดวก จานวน 6 เรื่อง
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ภาพที่ 4 รายการวีดิทัศน์
ผลการประเมิน
หลังจากสื่อวีดิทัศน์ได้เผยแพร่ในที่ประชุมประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบได้เฝ้าระวังข้อตาหนิ ข้อชมเชยจากผู้เช้าร่วมประชุม พบว่า จะได้รับเสียงปรบมือหลังจาก
ชมวีดิทัศน์ ท่านอธิการบดีกล่าวชื่นชม รวมทั้ง รับฟังเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุม เช่น วีดิทัศน์น่าสนใจ
เสียงบรรยายเพราะ ใครผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ เป็นต้น ซึ่งจะนาข้อมูลมาประกอบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในคราวต่อไป
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์และนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์บรรณสาร ฯ เช่น จากการนาสื่อวีดิทัศน์ไปใช้เป็นสื่อประกอบการฝึกอบรมการค้นคืน
สารสนเทศ และการอบรมการใช้ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา
ที่ 1/ 2561 และมีการประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงมีคาถามปลายเปิดสอบถามถึงสิ่งที่ประทับใจ และสิ่งที่ควรปรับปรุง พบว่า
มีผู้ตอบ จานวน 75 คน ประทับใจสื่อวีดิทัศน์ที่ใช้ในการอบรม และจากผลการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบ
ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสุภารักษ์ เมินกระโทก (2553) ได้สอบถามวิธีในการเรียนรู้การใช้
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ระบบการยืมและระบบการคืนหนังสือด้วยตนเอง พบว่า ผู้ใช้บริการเรียนรู้วิธีการใช้ระบบการยืม-คืน
หนังสือด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ ร้อยละ 39.60
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
“1 นาทีกับบรรณสาร ฯ” เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสาร ฯ ให้ประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น โดยกาหนด
ให้มีการประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม เป็นการนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อศูนย์บรรณสาร ฯ ทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณ นับเป็น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของศูนย์บรรณสาร ฯ (พรพิทักษ์ แม้นศิริ, 2560)
ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นาเสนอสื่อประเภทสื่อวีดิทัศน์ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการหลายด้าน
โดยเฉพาะนักศึกษา ดังนี้ 1) สามารถแนะนาขั้นตอน และวิธีการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจ
มากกว่าการอธิบายด้วยวิธีปกติ 2) ผู้ใช้บริการสามารถทบทวนซ้า และสามารถเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการ
จึงเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมาเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้และสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกจากนี้
ศูนย์บรรณสาร ฯ ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสาร ฯ และยังช่วย
ลดเวลา หรือลดขั้นตอนของบรรณารักษ์ที่ไม่ต้องบรรยายทั้งหมด และได้ข้อมูลครบถ้วนสอนกี่รอบ
ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับเหมือนกัน ดังนั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในประชาสัมพันฺธ์ สาหรับเผยแพร่
บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์บรรณสาร ฯ และเพื่อให้
การประชาสัมพันธ์บรรลุผล จึงจาเป็นต้องคิดหากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ

ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกำรพัฒนำบริกำรใหม่
เพื่อตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”
ตำมแผนยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2560
จึงได้พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำ
เภสัชศำสตร์ เพื่อบริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินกำรรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect, Springer
Link Journals, Wiley Online Library, และ Taylor & Francis ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด
คณะเภสัชศำสตร์ ซึง่ ระบบฐำนข้อมูลสืบค้นที่พัฒนำขึ้น สำมำรถสืบค้นในรูปแบบ Basic Search
แสดงข้อมูลรำยชื่อวำรสำร, หมำยเลข ISSN, สำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, คำสำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำ
ของวำรสำร, ค่ำประเมินคุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ พบว่ำ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจต่อควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล จำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.76 และ
ควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61 โดยผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล จำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.80

คาสาคัญ:

ฐำนข้อมูลดัชนีวำรสำร, วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์, เภสัชศำสตร์, ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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Abstract
Library of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University develops new services
to meet strategic goals. "Quality Service and Enhancing Learning and Research"
according to the strategic plan of the Main Library of Chiang Mai University for 5 years
(2017-2021). In the year 2560, the library developed a database of the Pharmacy
Journal Index, a database of journals in the field of pharmacy. To support learning
and research. In addition to improving access to electronic journals in pharmacy
quickly and easily. The library selects and collects electronic journals in pharmacy
from the Main Library's electronic database. There are 4 databases: ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library, and Taylor & Francis. Services available
through the Faculty of Pharmacy Library website. With a basic search system.
Publish list of journals, ISSN numbers, publishers, service databases, keywords by
journal content, Impact Factor, SNIP, SJR. Based on the evaluation of satisfaction
with the use of the Pharmacy Journal Index database on content and performance,
the overall content satisfaction evaluation was rated at a high level of 3.57.
Of the content in the database. The average score was 3.76 and overall performance
satisfaction. The average score was 3.61. The users were satisfied with the speed
of data linking within the database. The highest number is 3.80.

Keywords:
Journal Index Database, e-Journals, Pharmacy, Library of Faculty
of Pharmacy Chiang Mai University
บทนา
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัยแก่นักศึกษำ
อำจำรย์ บุคลำกรของคณะเภสัชศำสตร์ โดยดำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม จัดระบบ และให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรกำรรู้สำรสนเทศ รวมทั้งบริกำรสนับสนุนกำรวิจัยเฉพำะสำขำ
เภสัชศำสตร์และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในฐำนะที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้
เฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์จึงเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใหม่ และเพื่อตอบ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยดำเนินกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้เป็นแหล่งข้อมูลดัชนีวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ กำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ วำรสำรวิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ
ที่มีให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ และสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้มี
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้ง วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
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สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ที่มีให้บริกำรผ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนมำกแต่มีข้อจำกัดด้ำน
กำรสืบค้นในกำรเข้ำถึงวำรสำร ดังนั้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร
ในปัจจุบัน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยของคณะเภสัชศำสตร์
ซึ่งนิยมอ่ำนและใช้สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำรบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยเฉพำะ e-Journals เพิ่มมำกขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์จึงได้พัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล
Pharmacy Journal Index เพื่อให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐำนข้อมูล
สำหรับสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย โดยได้นำ
กำรดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดตำมโครงสร้ำง
วงจร คือ Plan กำรวำงแผน DO กำรปฏิบัติตำมแผน Check กำรตรวจสอบ และ Act กำรปรับปรุง
กำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม (สุธำสินี โพธิจันทร์, 2558) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index ได้ใช้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
รูปแบบ JSON, นำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องมือ Angular CLI, ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และ
เขียนโปรแกรมภำษำ PHP ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ
ปัจจุบัน กำรให้บริกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
ของห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ได้ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลภำยใต้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ สำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
คณะเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ เช่น โรงพยำบำล ร้ำนขำยยำ ซึ่งเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
สำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย
2. เพื่อรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำร
ในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ
3. เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้แก่
ผู้ใช้บริกำร
4. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นและเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ นำวงจรคุณภำพ PDCA มำเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
วางแผน (Plan)
1. กำหนดบริกำรใหม่ที่จะห้องสมุดจะพัฒนำ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยพิจำรณำ
จำกผลสรุปข้อเสนอแนะในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
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2. สำรวจข้อมูลรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis
3. วำงแผนกำรสร้ำงฐำนข้อมูล โดยมีขั้นตอน กำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรพัฒนำ
และปรับปรุงฐำนข้อมูล และกำรประเมินผลกำรใช้ฐำนข้อมูล
ปฏิบัติ (Do)
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis บันทึกข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2. วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยกำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal
Index ได้ออกแบบให้เหมำะสมสำหรับผู้ใช้งำน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริกำร และกลุ่มผู้ใช้บริกำร
มีระบบกำรทำงำน ดังนี้
2.1 ระบบกำรทำงำนกลุ่มผู้ให้บริกำร หรือระบบส่วนหลัง (Back-end) ผู้พัฒนำ
ออกแบบระบบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1.1 ระบบกำรนำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล ScienceDirect
ใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API (Application programming
interface มำใช้ในกำรปรับปรุงข้อมูลของวำรสำรให้ทันสมัย โดยกำหนดกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบ
API ด้วยหมำยเลข ISSN หรือ Online ISSN
2.1.2 ระบบกำรนำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล Springer Link Journals,
Wiley Online Library และ Taylor & Francis ใช้โปรแกรมกำรบันทึกข้อมูลด้วยโครงสร้ำงแบบ
Key: value โดยมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation)
2.2 ระบบกำรทำงำนกลุ่มผู้ใช้บริกำร หรือระบบส่วนหน้ำ (Front-end)
ใช้กำรนำเสนอข้อมูล Framework ด้วยเครื่องมือ Angular CLI โดยพัฒนำฐำนข้อมูลในรูปแบบ
ของ HTML, CSS และJavaScript
3. สร้ำงฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลวำรสำรอย่ำงเป็นระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรเขียนโปรแกรม
เพื่อแสดงผลข้อมูลแบบ Web based ทั้งนี้กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ
ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device
ตรวจสอบการปฏิบัติ (Check)
กำรตรวจสอบระบบฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ตำมวัตถุประสงค์
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรสืบค้นและเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ ดังนั้นจึงมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ควำมทันสมัยของเนื้อหำ และกำรเข้ำถึงเนื้อหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยทดสอบกำรใช้งำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device พบว่ำกำรใช้งำน

2-162

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

ภำพที่ 1 หน้ำจอกำรสืบค้นฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
1.2 กำรแสดงผลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริกำรจะทรำบข้อมูลรำยชื่อวำรสำร,
หมำยเลข ISSN, สำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, คำสำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำของวำรสำร, ค่ำประเมิน
คุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR
1.3 กำรเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถคลิกเลือกรำยกำรวำรสำร
ที่ต้องกำร โดยระบบฐำนข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยัง URL ของฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำร
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
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รูปที่ 2 หน้ำจอกำรเชื่อมโยง URL วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index
โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจ 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์
จำนวน 1,053 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ของเครซี่
และมอร์แกน จำนวน 418 คน กำหนดควำมพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด 2 พึงพอใจน้อย
3 พึงพอใจปำนกลำง 4 พึงพอใจมำก 5 พึงพอใจมำกที่สุด โดยนำมำคำนวณหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเป็นรำยข้อใช้เกณฑ์และกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย Likert scale
3. ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในภำพรวม
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.79 แยกเป็นรำยด้ำนดังนี้ ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำ อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.76 และควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61
โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 3.80 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy
Journal Index ได้นำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลของห้องสมุด
ให้ตรงควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด
อภิปรายผล
ผลกำรพัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index สำหรับสืบค้น
วำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนประสิทธิภำพว่ำ ระบบฐำนข้อมูลมีควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยใน ทั้งนี้ เนื่องจำก
กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลมีกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีกำรทดสอบระบบ
ก่อนกำรให้บริกำรทำให้ทรำบถึงปัญหำในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล ตลอดจนสำมำรถปรับรูปแบบ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
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งำนวิจัยของธญำ ตันติวรำภำ (2551, หน้ำ 75) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรค้นหำข้อมูล
และกำรเปิดอ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับ
Ahmad and Abawajy (2014, p. 577) พบว่ำจำกกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรห้องสมุดดิจิทัล
คือ ต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนเนื้อหำว่ำ ฐำนข้อมูลมีคุณภำพและเนื้อหำมีควำมทันสมัย เนื่องจำกมีกำรคัดเลือก
รำยกำรวำรสำรวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยคัดกรองเนื้อหำ
จำกกลุ่มสำขำวิชำเฉพำะทำงด้ำนเภสัชศำสตร์ และมีกำรนำเทคโนโลยี Web Service API
มำประยุกต์ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลวำรสำรโดยสำมำรถแสดงผลข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Xie (2006, p. 441) พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพ
ของเนื้อหำสำหรับกำรเป็น Digital Library จำนวนร้อยละ 77
กำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ในฐำนะผู้ให้บริกำรมีควำมคิดเห็นว่ำ
กำรพัฒนำบริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ เป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรในกำรทรำบ
แหล่งข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นเพื่อเข้ำถึงวำรสำรสำขำวิชำ
เภสัชศำสตร์ได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัยในแง่ของกำรประเมินคุณภำพวำรสำร
โดยกำรแสดงผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภำพกำรอ้ำงอิง ได้แก่ Impact Factor, SNIP และ SJR
ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
กำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทรำบ โดยจำกกำรให้บริกำรมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ดังนี้
1. กำรพัฒนำฐำนข้อมูล ระบบสืบค้นฐำนข้อมูล มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกำรสืบค้นแบบ
Advance Search เพื่อให้สำมำรถกำหนดเขตข้อมูลกำรสืบค้นรำยกำรวำรสำรได้มำกกว่ำ
1 เขตข้อมูล
2. กำรให้บริกำร
2.1 ควรมีกำรจัดทำคู่มือแนะนำกำรใช้ฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้แก่
ผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีแนวปฏิบัติกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
2.2 ควรมีกำรเพิ่มรำยกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์จำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ที่มีกำรบอกรับภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้มำกขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งที่ให้บริกำร
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
ผู้ให้บริกำรห้องสมุด สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ใช้บริกำรมีเครื่องมือสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำเภสัชศำสตร์เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ทำให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำ
เภสัชศำสตร์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
2. ห้องสมุดได้ดำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
คณะเภสัชศำสตร์ และสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เกิดกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
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บทคัดย่อ

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

คาสาคัญ:

บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์, บริกำรสำรสนเทศ, ระบบติดตำมบริกำรคำขอบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์, บริกำรสำรสนเทศออนไลน์, สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT

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

Keywords:

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

ด้วยฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่ในแต่ละปี
เพื่อตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”
และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรหลัก “จำนวนนวัตกรรมบริกำร/ บริกำรใหม่” ตำมแผนยุทธศำสตร์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จึงได้พัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริกำรที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรห้องสมุดคณะทั้ง 5 แห่งในฝ่ำยเป็น
อย่ำงมำก ได้แก่ ห้องสมุดคณะเกษตรศำสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสำหกรรมเกษตร แต่ทั้งนี้
ในกำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีข้อจำกัดในด้ำนกำรให้บริกำร คือ ห้องสมุดยังไม่มีระบบบันทึก
ข้อมูลและสถิติกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ อีกทั้งไม่มีช่องทำงติดตำมขั้นตอนของกำรให้บริกำรตั้งแต่
ขั้นตอนส่งคำขอใช้บริกำรจนกระทั่งได้รับเอกสำร ซึง่ เป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำร
ติดตำมให้ทรำบว่ำบทควำมที่ตนติดต่อขอจำกห้องสมุดนั้นอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนใด
ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำระบบ “Online Article Service & Tracking System” เพื่อพัฒนำกำร
บริกำรดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยขั้นตอนของกำรดำเนินงำนนั้นได้ใช้วงจรคุณภำพ
PDCA มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน เนื่องจำกวงจร PDCA สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับปรุงงำนและบริกำรของห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้นซึง่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check) และกำรดำเนินกำรให้
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เหมำะสม (Act) (ศุภชัย อำชีวระงับโรค, 2549, หน้ำ 28) และในกำรพัฒนำระบบ “Online Article
Service & Tracking System” ได้ใช้ MEAN stack ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้ำน Web application
ตัวหนึ่งที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี Javascript 4 ตัว ได้แก่ 1) MongoDB 2) Express 3) AngularJs
+ HTML และ 4) NodeJS มำรวมกันเพื่อให้โครงสร้ำงและกำรจัดกำร Web application เป็นไป
อย่ำงสมบูรณ์ กำรพัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” นี้ได้สร้ำงและ
พัฒนำขึ้นจำกควำมร่วมมือของฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศศำสตร์สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ระบบบริกำรคำขอ
บทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถบันทึก จัดเก็บข้อมูล และรำยงำนสถิติกำรให้บริกำรได้อย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถแจ้งเตือนคำขอ อีกทั้งอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถตรวจสอบสถำนะ
คำขอบทควำมของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลำ
ปัจจุบัน ห้องสมุดคณะ 5 แห่ง ในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ให้บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking
System” แล้ว และยังเผยแพร่ให้ห้องสมุดคณะอื่นได้นำไปใช้อีกด้วย เช่น ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ และห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบบริกำรและติดตำมบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมใหม่ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุด ให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใช้วงจรคุณภำพ PDCA
มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
1. วำงแผน (Plan)
ขั้นตอนกำรวำงแผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำโอกำสในกำรปรับปรุงงำนซึง่
ฝ่ำยห้องสมุด ฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 กำหนดหัวข้อนวัตกรรมที่จะจัดทำ โดยหัวหน้ำงำนห้องสมุดคณะในฝ่ำย ฯ
เสนอแนวคิดและปัญหำจำกกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดซึ่งที่ประชุมเสนอกำรสร้ำงระบบ
“Online Article Service & Tracking System” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกำรบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
1.2 วำงแผนกำรจัดทำระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของกำรวิเครำะห์และออกแบบ
ระบบ กำรพัฒนำและปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ตลอดจนประเมินผลกำรใช้
2. ปฏิบัติ (Do)
2.1 วิเครำะห์และออกแบบระบบ (System analysis and design)
กำรใช้งำนระบบ “Online Article Service & Tracking System” สำมำรถแยก
ผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภทผู้ใช้บริกำร และ 2) กลุ่มผู้ใช้งำนประเภท
ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้งำนทั้ง 2 กลุ่มสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ประเภท Smart devices โดยทำกำรยืนยันตนเองเพื่อขอเข้ำใช้บริกำรด้วย CMU it
account ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และระบบจะทำกำรแยกประเภทของผู้ใช้งำนตำม Account
ที่ยืนยันตนเอง
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ผู้พัฒนำได้ออกแบบโครงสร้ำงระบบโดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบส่วนหน้ำ (Frontend) และระบบส่วนหลัง (Back-end) ที่ทำหน้ำที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ระบบส่วนหน้ำจะมีหน้ำที่
ติดต่อกับผู้ใช้งำน และระบบส่วนหลังทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลโดยทำงำนในรูปแบบ Web
Service API’s ที่ทำงำนในรูปแบบ Cloud computing และถูกออกแบบมำรองรับกำรเขียน
โปรแกรมเชื่อมโยงจำกระบบอื่นที่ต้องกำรใช้บริกำรได้ ทำให้ระบบ “Online Article Service &
Tracking System” สำมำรถบูรณำกำรทำงำนแบบเชื่อมโยงกับระบบหรือโปรแกรมอื่นภำยนอกได้

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

เครื่องมือ
MongoDB
Express
Angular
NodeJS

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

นอกจำกเครื่องมือสำหรับพัฒนำโปรแกรมที่ผู้พัฒนำเลือกใช้ MEAN Stack ในกำร
พัฒนำระบบ “Online Article Service & Tracking System” แล้ว ผู้พัฒนำยังใช้ Materialize
เป็น Responsive Framework ในกำรสร้ำงส่วนของ User Interface ในรูปแบบ Responsive
Website และโปรแกรม Postman ในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของ Web Service API’s อีกด้วย
ทั้งนี้ กำรออกแบบระบบและ User Interface ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับขั้นตอนกำรใช้งำน
ตลอดจนควำมสวยงำมของหน้ำแสดงผลต่ำง ๆ
คุณสมบัติของ “Online Article Aervice & Tracking System”
1) บันทึกรำยละเอียดกำรให้บริกำร ได้แก่ ชื่อ-สกุลผู้ใช้บริกำร ชื่อบทควำม วันที่ส่ง
คำขอ สังกัดหน่วยงำน e-Mail
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2) มีระบบแจ้งเตือนผู้ให้บริกำรเมื่อมีคำขอรับบริกำรเข้ำมำใหม่
3) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรให้บริกำรบทควำมได้ในทุกขั้นตอน
4) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถย้อนดูประวัติกำรขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้
5) ระบบสำมำรถรำยงำนสถิติ และ Export ข้อมูลสู่ Microsoft excel ได้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรให้บริกำรในครั้งต่อไป
2.3 นำร่ำงแบบเข้ำที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
2.4 คณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมสำนักหอสมุด รวบรวมข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม
ฝ่ำย ฯ และส่งต่อให้นักพัฒนำระบบดำเนินกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดทำระบบ
2.5 นักพัฒนำระบบจัดทำระบบตำมร่ำงแบบที่กำหนดไว้โดยใช้เครื่องมือ/ โปรแกรม
ต่ำง ๆ ตำมผังกำรทำงำนของระบบ
3. ตรวจสอบกำรปฏิบัติ (Check)
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและทดลองระบบ Online Article
Service & Tracking System ที่สร้ำงเสร็จแล้วเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม/ ปัญหำจำกกำรใช้งำน
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ก่อนนำระบบไปใช้ในกำรบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
3.1 กำรตรวจสอบโปรแกรมที่พัฒนำ
ด้วยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำโปรแกรม
กล่ำวคือ โปรแกรมที่พัฒนำต้องมีมำตรฐำนในระดับสำกล สำมำรถเข้ำใช้งำนได้อย่ำงเป็นมิตร
(Friendly users) จำกทุกอุปกรณ์สื่อสำร (Smart devices) ดังนั้นระบบ Online Article Service &
Tracking System จึงจำเป็นต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกเครื่องมือที่มีมำตรฐำนระดับสำกล ซึ่งได้ผล
กำรทดสอบดังนี้
1) ได้รับมำตรฐำน HTML5 จำกกำรทดสอบด้วยโปรแกรม Markup validator
service จำกองค์กร World Wide Web Consortium (W3C)
2) ได้รับคะแนน 99/ 100 จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนจำกอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรม PageSpeed Insights จำก Google

ภำพที่ 2 ผลกำรทดสอบโปรแกรมด้วย Google PageSpeed Insights
3.2 กำรวิพำกษ์โปรแกรม
ก่อนนำโปรแกรม “Online Article Service & Tracking System” ไปใช้งำนจริง
ทีมงำนคณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมได้นำโปรแกรมต้นแบบมำจัดแสดงในงำนวันนวัตกรรม
สำนักหอสมุด 2561 (CMUL service innovations day's 2018) เพื่อให้บุคลำกรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกรห้องสมุดต่ำงสถำบัน และผู้ใช้บริกำร ได้มีส่วนในกำรวิพำกษ์โปรแกรม
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ด้วยกำรทำแบบสอบถำม พบว่ำ กำรจัดทำ “Online Article Service & Tracking System”
เป็นประโยชน์และเป็นนวัตกรรมที่ใช้ร่วมกันได้ทุกห้องสมุดคณะ ระบบสำมำรถทำควำมเข้ำใจและ
ใช้งำนได้ง่ำย
4. กำรดำเนินกำรให้เหมำะสม (Act)
ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้เริ่มให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” และประชำสัมพันธ์
แก่ผู้ใช้บริกำรและห้องสมุดคณะอื่นในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นอกจำกนีไ้ ด้ประเมินผลกำรใช้งำน
และรวบรวมข้อเสนอแนะ/ ปัญหำต่ำง ๆ มำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ
กำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System” เผยแพร่แก่ผู้ให้บริกำรห้องสมุด
อีกด้วย
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใชประโยชน์
สรุปผล
1. ผลกำรพัฒนำระบบ
ได้ระบบบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ “Online Article Service & Tracking
System” ซึ่งมีขั้นตอนของกำรใช้ระบบดังนี้
1.1 เข้ำสู่หน้ำหลักของ “Online Article Service & Tracking System” ที่
http://library.cmu.ac.th/articletrack/

ภำพที่ 3 หน้ำแรกของระบบ “Online Article Service & Tracking System”
- LOGIN เลือกปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียนด้วย e-mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพื่อ
เข้ำสู่หน้ำคำขอบทควำม
- READ ME เลือกเพื่ออ่ำนคำอธิบำยกำรกรอกคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ลงทะเบียนด้วย e-Mail ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (xxxxxxxxx@cmu.ac.th)
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ภำพที่ 4 หน้ำจอกำรลงทะเบียนด้วย CMU it account

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

ภำพที่ 5 แบบฟอร์มคำขอระบบ
1.3 ผู้ใช้บริกำรจะได้รับหมำยเลข Tracking ID ทำงอีเมลที่ได้ระบุไว้ในคำขอ

ภำพที่ 6 หน้ำอีเมลของผู้ใช้บริกำร
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1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมคำขอบทควำมได้จำก Tracking ID ที่ได้รับ

ภำพที่ 7 หน้ำจอแสดงสถำนะของบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริกำรขอ
1.5 ผู้ดูแลระบบสำมำรถบันทึกสถำนะของผู้ใช้บริกำรได้ในแต่ละรำยกำร เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ด้วยตนเอง

ภำพที่ 8 หน้ำจอของผู้ดูแลระบบ

ภำพที่ 9 ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติคำขอของทุกคณะ
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ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงหน้ำรำยงำนสถิติคำขอแยกตำมสังกัดคณะ
2. ผลกำรใช้
จำกกำรใช้ “Online Article Service & Tracking System” ของผู้ใช้บริกำรและผู้
ให้บริกำร สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
2.1 ห้องสมุดมีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นระบบบริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถจัดเก็บข้อมูล แจ้งเตือนคำขอ พร้อมทั้งสำมำรถออกรำยงำนสถิตกิ ำรให้บริกำรได้
2.2 บุคลำกรผู้ให้บริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรให้บริกำร
คำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย “Online Article Service & Tracking System” ทำให้
กำรดำเนินงำนเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งสำมำรถนำข้อมูลและสถิตบิ ริกำรไปรำยงำนผลประจำปี
หรือต่อยอดใช้ในงำนอื่นของห้องสมุดได้ เช่น กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน e-Current Statistics
กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เป็นต้น
2.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตำมกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
ตนเอง และสำมำรถดูประวัติกำรส่งคำขอของตนเองในหน้ำ History ได้
2.4 เป็นกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ในด้ำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ระบบ “Online Article Service & Tracking System” นั้น ได้ใช้รูปแบบของกำรประเมินออนไลน์
โดยแบ่งระดับควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด
ซึง่ ผู้ให้บริกำรจะส่งแบบประเมินไปพร้อมกับกำรส่งบทควำมฉบับเต็มให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ นอกจำก
ผู้ใช้บริกำรจะประเมินควำมพึงพอใจใน 5 ระดับแล้วนั้น ยังเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นอื่น ๆ
เพิ่มเติมอีกด้วย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกห้องสมุดคณะในฝ่ำยฯ ได้นำระบบ “Online Article Service & Tracking
System” มำให้บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลำเพียงไม่นำน ดังนั้น ในส่วนของ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจจึงอยู่ในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำรให้ได้ปริมำณที่
เหมำะสมซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ สรุปผล และอภิปรำยผลต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรใช้งำนข้ำงต้น มีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ในหน้ำ Request form มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องกรอก URL ของบทควำมที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรขอเอกสำรฉบับเต็ม ทั้งนี้เพื่อช่วยชี้แหล่งของบทควำมให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถตรวจสอบ
รำยกำรอ้ำงอิงก่อนดำเนินกำรสืบค้นบทควำมฉบับเต็มได้ตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
2. ด้ำนกำรบริกำร
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2.1 ควรประชำสัมพันธ์บริกำรคำขอบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ “Online
Article Service & Tracking System” แก่ผู้ใช้ในหลำยช่องทำงเพื่อให้ระบบบริกำรนี้เป็นที่รู้จัก
มำกขึ้น
2.2 ควรจัดอบรมกำรใช้ระบบ “Online Article Service & Tracking System”
ให้แก่บุคลำกรทุกห้องสมุดในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.1 สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : บริกำรที่เป็นเลิศ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
1.2 ห้องสมุดทุกแห่งในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สำมำรถนำระบบ Online Article
Service & Tracking System ไปเป็นเครื่องมือส่งเสริมบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
ห้องสมุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรให้บริกำรที่เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทุก
ห้องสมุด
1.3 ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์
จำกห้องสมุด โดยสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำรให้บริกำรได้ทุกขั้นตอน
1.4 ห้องสมุดได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรบทควำมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจและควำมประทับใจแก่ผู้ใช้บริกำร
1.5 เป็นกำรส่งเสริมให้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ได้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เกิดควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดหำมำให้บริกำร
2. ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยอื่น
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย/ สถำบันอื่น สำมำรถนำระบบ Online Article Service &
Tracking System ไปประยุกต์ใช้กับงำนห้องสมุดของแต่ละแห่งเพื่อพัฒนำบริกำรบทควำม
อิเล็กทรอนิกส์หรือบริกำรเอกสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนได้
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรแบ่งปันระบบกำรใช้งำนหรือกำรใช้ทรัพยำกรระหว่ำง
ห้องสมุด เป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยได้อย่ำงยั่งยืน
รายการอ้างอิง
ศุภชัย อำชีวระงับโรค. (2549). Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสาเร็จ.
กรุงเทพฯ: สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ.
AdaCode.IO. (2558). Experience of MEAN. Retrieved from
http://www.comscicafe.com/article/109/introduction-to-meanstack#.W6L_jbVt-M8
MEAN Stack. (2017). [Computer software]. BNEI BRAK, ISRAEL: Linnovate.
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การออกแบบบริการสาหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ: แนวคิด
และความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
(Collection Development Service Design: Concept & Challenge
for Supporting Online Learning)
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, ศิวนาถ นันทพิชัย
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บทคัดย่อ
การออกแบบบริการสาหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในห้องเรียนอัจฉริยะร่วมกับ WU eLearning
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและการนา
TQM มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางานของห้องสมุด 2) ออกแบบกระบวนการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ และ 3) สร้างสรรค์ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศได้จากห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันที ผลการดาเนินงาน พบว่า 1) ออกแบบบริการโดยนาแนวคิดวงจรคุณภาพ
(PDCA) มาช่วยในวางแผนการดาเนินงาน 2) สามารถออกแบบกระบวนการให้บริการ ขณะที่มี
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนและ
ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป และ 3) สามารถปรับบทบาทของ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ในขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและประเมินผล
การออกแบบบริการและการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อจะได้นาผลมาปรับปรุง
ต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คาสาคัญ:
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, การออกแบบบริการ, ห้องเรียนอัจฉริยะ

Abstract
Collection development service design is the innovation development
concept which is focus on enhancing the learning support within smart classroom at
Walailak University. This concept aimed 1) to studied the service design and total
quality management (TQM) approach for applying and developing the library
management processes, 2) to designed the collection development service
processes, 3) to create the access point method for the classroom which the faculty
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and the student are able to access everywhere and every time. The results of service
design were included 1) the PDCA concept which was applied in this project for
planning that was available for service design processes as well, 2) service processes
were designed as mean to support the learning within smart classrooms. These
processes were integrated the information technology for supporting and serving
the learning style of users. 3) Finally, the collection development services was
created as more active services. It reveals that the role of collection development
services were changed in this projects. However, the next step of this project will
have to do a service satisfaction survey, because of the user have to check their
needs and evaluated the processes for improving the services.

Keyword:
Collection Development, Service Design, Smart Classroom
บทนา
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection development) เป็นงานที่มีบทบาทหลัก
ของห้องสมุด รับผิดชอบกระบวนการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มพูนทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคา คุ้มค่ากับราคา เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนวาง
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้
แต่ด้วยสภาวะของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แนวโน้มสาคัญ
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ ลักษณะของการมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous)
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและได้ความรู้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่ รวมถึงเทคโนโลยี
ที่บูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ผู้ใช้สามารถใช้
อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในการทางาน หรือแก้ปัญหาหลายอย่างได้ด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว
และอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of things) ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558) ซึ่งส่งผลต่อ
การดาเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด รวมถึงปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทีห่ ้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณน้อยลง ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย
ทีส่ ่งผลกระทบต่อจานวนทรัพยากรสารสนเทศ และปริมาณงานของบุคลากรงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศลดน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้บทบาทของห้องสมุดสามารถตอบสนองต่อ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงนามาสู่การตั้งปัญหาว่า “จะออกแบบบริการอย่างไรที่จะช่วยให้งานพัฒนา
ทรัพยากรจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึง่ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย
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ต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งความจาเป็นในแง่ของการประกันคุณภาพและความต้องการใช้งาน
เพื่อการเรียนรู้ของผู้ใช้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”
แนวคิดนี้ได้สอดรับการนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งเน้นให้
จัดการเรียนการสอน แบบ Smart classroom เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเรียนแบบธรรมดา เป็นการเรียนผ่านอุปกรณ์
ที่ทันสมัย โดยเฉพาะผ่านสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมกันมากในคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มนักศึกษา
อธิการบดี สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2561) ได้มีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Smart
classroom ดังที่ว่า “ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ปัจจัยสาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ระบบ
การเรียนการสอน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะใน
การสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นนักคิดที่ชาญฉลาดและเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ เราจะพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
นอกจากการเรียนการสอนเชิงรุก หรือ Active learning แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ก้าวหน้ามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น เราจะเป็น Smart classroom” จากนโยบายดังกล่าว
ขณะนี้มหาวิทยาลัยกาลังมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Smart classroom โดยผ่านระบบ WU
eLearning
ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้สร้างสรรกระบวนการที่เป็นการข้ามขีดจากัด
กระบวนงานแบบเดิม ๆ เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับพฤติกรรมความต้องการที่เปลี่ยนไป เป็นการนาความรู้ในห้องสมุดไปไว้ในห้องเรียนโดยที่
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันทีขณะที่มีการเรียนการสอน โดยการออกแบบการบริการทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและ TQM ที่เหมาะสมสาหรับนามาพัฒนา
กระบวนการทางานของห้องสมุด
2. เพื่อออกแบบ “กระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ” ให้สามารถรองรับ
การเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์บนพื้นฐานของ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน (Plan) โดยมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1.1 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบบริการ (Service design)
ในการออกแบบบริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น เบียร์กิต มาเกอร์ (Birgit mager)
กล่าวว่า การออกแบบบริการ คือการนาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนา
รูปแบบงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกที่สุด และสร้าง
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ความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากที่สุด ที่สาคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ทั้งใน
เชิงรูปธรรมและนามธรรม และการออกแบบบริการ (Service design) ไม่ใช่การออกแบบสาหรับ
งานบริการแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม
การออกแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อีกด้วย โดยมีกระบวนการออกแบบบริการ
ประกอบด้วย Phase 1 Exploration: การสารวจและเก็บข้อมูล Phase 2 Creation: การสร้าง
แนวคิดงานบริการ Phase 3 Reflection & Implementation: การนาแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติ
จริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช, 2557)
1.2 ออกแบบบริการ เริ่มจากกระบวนการสารวจและเก็บข้อมูล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
นโยบายปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ
e-Learning ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning ในรูปแบบ Smart classroom เพื่อให้สอดรับกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญของมหาวิทยาลัย
จะต้องปรับและบทบาทและหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยนาแนวคิดการออกแบบบริการมาใช้ คือ จะต้องทาทุกอย่างให้ง่าย เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น ใส่ใจในทุกรายละเอียดของจุดปะทะ (Touchpoints) และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะ
สัมผัสได้จากเรา จะต้องข้ามขีดจากัดแบบเดิม ๆ งานบริการที่ดีต้องสร้างช่องทางใหม่และหลากหลาย
ให้ผู้บริโภคเข้าถึง ผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่
และบริการในโลกออนไลน์ เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับทุกเสียงที่ติดต่อเข้ามาด้วย
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช,
2557)
1.3 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
หน่วยงานการให้บริการของห้องสมุดยังคงเน้นการให้บริการแบบเผชิญหน้าและให้บริการผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เช่น บริการยืมคืน บริการสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสถิติในการเข้าใช้ห้องสมุดและ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศมีจานวนลดลงจากปีที่ผ่าน ๆ มา ซึง่ คาดว่าการให้บริการในลักษณะนี้
อาจจะไม่สนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านช่องทางห้องสมุด รวมถึงมีสื่อหรือสารสนเทศ
ที่สามารถอ่านได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและสะดวก
1.4 ศึกษาคุณลักษณะการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart
classroom) คือห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) อย่าง
เหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน
นาเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และทักษะ
การเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน
และการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ (Huang, Hu, Yang, &
Xiao, 2014) และ O’Driscoll (2009) กล่าวว่า Smart classroom เป็นห้องจาลองทางปัญญา
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ในการปรับประยุกต์รูปแบบการใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และแหล่งทรัพยากร
ทางการเรียนที่จะนาไปสู่การปรับใช้กับกลุ่มผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดทั้งกับการเรียนและ
การสอน เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางการเรียนร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งบริหารจัดการทางการเรียน เป็นต้น ในด้านระบบการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ใช้การเรียนการสอนผ่านระบบที่เรียกว่า WU eLearning
ซึง่ พัฒนามาจากระบบที่เรียกว่า Moodle ย่อมาจาก Modular Object-oriented dynamic
learning environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน
เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning management system) หรือระบบจัดคอร์ส
การเรียนการสอน CMS (Course management system) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษา สามารถสร้างแหล่งข้อมูลใหม่หรือเผยแพร่เอกสารที่ทาไว้และส่งเผยแพร่โดยง่าย มีระบบ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น
1.5 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
ทีมบริหารได้จัดประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการ
ดาเนินงานให้รองรับและสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Smart classroom และมีมติให้
นาหลักการบริหารของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการดาเนินงานองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงและสอดรับกับนโยบายด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. นารายละเอียดที่ได้มาออกแบบกระบวนการให้บริการ (DO) โดย
2.1 ศึกษาหลักการบริหาร TQM แนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่งทั้งองค์การ หรือ
Total quality management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TQM มาใช้ในการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นปรัชญา
และแนวทางในการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของการทางาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยระบบการบริหารและการดาเนินงานขององค์การหรือหน่วยงาน มีความร่วมมือ
กันของทุกส่วนกิจกรรมและทุกขั้นตอนของการทางาน รวมถึงการมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือในการจัดการคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้การทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงระบบการทางานที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การ
มีส่วนร่วม และมุ่งผลกาไรในระยะยาว รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่หมู่สมาชิกขององค์กรและแก่
สังคม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2539; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541; เรืองวิทย์ เกษสุวรรษ, 2545) และใน
การดาเนินงาน TQM ให้มีคุณภาพนั้นจะต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับองค์การ โดยการนาวงจร
คุณภาพของ Deming หรือวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) มาเป็นหลักในการเริ่มต้น
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น แนวคิดของห้องสมุดจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดรูป
แบบเดิมที่อยู่บนฐานแนวคิดห้องสมุดคือ“แหล่งจัดเก็บความรู้” ได้เปลี่ยนไปเป็นอยู่บนฐานแนวคิด
ของการพัฒนาบทบาทการทาหน้าที่เป็น“สื่อกลางระหว่างทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้บริการ”
(Brophy, Peter, 2005) ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ดาเนินงานห้องสมุด
ในลักษณะของห้องสมุดดิจิทัลหรือห้องสมุดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้กับ
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TQM และหากมีการนาไปใช้อย่างรอบคอบจะทาให้การบริหารคุณภาพของห้องสมุดเกิดผลใน
ทางบวก (Jayamatini, 1999 อ้างถึงใน ธวัชชัย นนทฤทธิ์, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นการทาลายกาแพงขวางกั้นระหว่างแผนกงานในห้องสมุดและเป็นการพัฒนาการ
สื่อสารในองค์กร และการจัดให้มีแบบแผนการปรับปรุงบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเพิ่ม
คุณภาพงานบริการโดยตรง
2.2 ออกแบบกระบวนการใหม่ โดยปรับบทบาทและวิธีการทางานของพนักงาน
ทัง้ หมดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของห้องเรียนอัจฉริยะ เดิมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเก็บและเตรียมตัวเล่ม ทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน และจัดส่งให้งาน
บริการ เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้และพบว่าความสามารถของ Moodle ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning
มีความสามารถในการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ทาไว้ เช่น Microsoft office,
Web page, PDF หรือ Image เป็นต้น และนาส่งเอกสารเหล่านั้นเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่ายนั้น จึงมี
แนวคิดที่จะนาห้องสมุดไปหาผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียนด้วยการนาเนื้อหาและเนื้อหาย่อจาก
ตัวเล่มผ่านรูปแบบดิจิทัล (Reading lists) ฐานข้อมูลคลังปัญญาวลัยลักษณ์ (WU IR) รวมถึงเชื่อมโยง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากบทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และเนื้อหาของวิชาที่เรียนชั่วโมงที่ผ่านมาจากระบบ e-lecture recording online
โดยบรรณารักษ์สามารถทาหน้าที่ในบทบาทร่วมกับอาจารย์เจ้าของรายวิชา ในการนาทรัพยากร
สารสนเทศ/ สารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของวิชา รวมถึงทา
หน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนอัจฉริยะ ผ่านความสามารถของระบบ ได้แก่
การสนทนาพูดคุยในห้อง Chat การรวมคาศัพท์ จัดหมวดหมู่ทสี่ ามารถสืบค้นได้ กระดานเสาวนา
การเอื้อให้เพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนของรายวิชานั้น ๆ
สามารถอ่านเนื้อหาย่อของหนังสือ บทความวิชาการ หรือสารสนเทศที่เสริมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทีบ่ รรณารักษ์ได้จัดเตรียมให้ในแต่ละรายวิชา และฝากคาถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่าง
กันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แนวทางนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และถือเป็นความท้าทายของบรรณารักษ์ที่ทางานกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถให้บริการเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัลสาหรับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะได้ทันทีตามความต้องการ
2.3 พัฒนาขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในการสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอัจฉริยะ การดาเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ มีขั้นตอน
การดาเนินงานในลักษณะของการทางานเป็นทีม โดยบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายแบ่ง
ความรับผิดชอบในการจัดทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามรายวิชา/ หลักสูตรทั้งตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศที่เรียกว่า Reading lists แหล่งสารสนเทศออนไลน์ ฐานข้อมูล WU IR การลงรายการ
Metadata ในระบบ e-lecture recording online และสารสนเทศลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน มีกระบวนการดังนี้
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จัดทาเนื้อหาหรือแหล่งสารสนเทศตามหลักสูตร/ รายวิชา
1) กรณีของฉบับพิมพ์ที่อาจารย์เสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
จะจัดทาเนื้อหาย่อจากหน้าสารบัญโดยการสแกนหน้าปกและสารบัญหนังสือลงรายการบรรณานุกรม
อย่างละเอียด พร้อมใส่เนื้อหาสารบัญของตัวเล่มในส่วนของเนื้อหาย่อหรือ Tag 518 ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
2) กรณีของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์ จะสืบค้นรายการ และแสดง
รายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น
3) กรณีของการบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-lecture recording
online) จะลงรายการ Metadata ในระบบ และนาไฟล์ข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ
จัดทารายการและรายละเอียดลงในระบบ WU eLearning ตามโฟลเดอร์ของแต่ละ
รายวิชาที่อยู่ในห้องเรียนอัจฉริยะ
1) รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ในรูปแบบ
Hyperlink ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้า OPAC เพื่อให้อ่านเนื้อหาก่อนจะตัดสินใจใช้บริการสนับสนุนที่
ต้องการเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศฉบับพิมพ์หรือฉบับเต็ม
2) นารายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น
3) แสดงรายวิชา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน วัน เวลาที่ทาการสอน พร้อมแนบ
ไฟล์วิดีโอ
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึง โดยการเชิญอาจารย์ในรายวิชาหรือหลักสูตรเข้าใช้งาน
ตามโฟลเดอร์ในระบบ WU eLearning เพื่อเลือกใช้ทรัพยากรหรือสารสนเทศประกอบการเรียน
การสอน ได้แก่
1) กรณีของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์
- หากต้องการตัวเล่ม/ เนื้อหาฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารที่กาหนดเพื่อยืม และจัดส่งให้ตาม
รายละเอียดที่แจ้ง
- หากต้องการเอกสารฉบับเต็มหรือสารสนเทศเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในระบบ
- หากต้องการศึกษาชั่วโมงเรียนย้อนหลังในรายวิชานั้น สามารถดูได้ทันที
จากบริการ
2) ของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์ และการบันทึกการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย (e-lecture recording online) จะสืบค้นรายการ และแสดงรายละเอียดพร้อม URL
ของสารสนเทศนั้น
4. ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนแบบปฏิสัมพันธ์เกีย่ วกับ
ทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมสาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร/รายวิชา
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วทั้งสองฝ่าย เพื่อรับข้อเสนอแนะหรือความต้องการ
เพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ
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5. เพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. ตรวจสอบและประเมินผล (Check & Act) เป็นการดาเนินงานเพื่อตรวจสอบผล
การดาเนินงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนาผลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการให้บริการเพียง 1 ภาคการศึกษาจึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจน
อภิปรายผลการศึกษา
1. การนาทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่นของระบบมาช่วยในการจัดทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ
มาสนับสนุนการเรียนการสอนได้ใกล้ชิด สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ ความสามารถด้าน
1.1 การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังรายการหนังสือ ตาราไปยังเว็บ OPAC ของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเลขหมู่ และสถานะของหนังสือที่มี
ให้บริการในศูนย์บรรณสาร ฯ รวมถึงการเชื่อมโยงลิงค์รายการบทความวารสารจากฐานข้อมูลวารสาร
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถยืมตัวเล่มสมบูรณ์หรือเอกสารฉบับเต็ม
มาอ่านหรือใช้บริการเสริมอื่น ๆ ได้
1.2 การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่มีการบอกรับ
เพื่อให้นักศึกษาเปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก ลดเวลาในการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
และสามารถใช้ประกอบการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ได้เลย
1) การออกแบบนี้ทาให้สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
2) สร้าง “บริการใหม่” สาหรับงานห้องสมุด ได้แก่
- บริการจัดทา Metadata ใน e-Lecture
- บริการเนื้อหาหน้าสารบัญใน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ
นาส่งทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารฉบับเต็ม บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรม
3) เพิ่มดัชนีชี้วัดสาหรับงานบริการห้องสมุดในเรื่อง “นวัตกรรมการสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20”
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตสามารถจะนาแนวคิดของการออกแบบบริการไปปรับใช้ในด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น การพัฒนา Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้
โหลดข้อมูลที่ต้องการทั้งเนื้อหาสารสนเทศฉบับเต็มของห้องสมุดหรือแฟ้มเสียงการสอนในห้องเรียน
และบริการจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการตามคาร้องผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น และ
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากทักษะการทางานนั้นมาจากความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งอาจจะ
มองข้ามโครงสร้างของสายงานในปัจจุบัน เพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือแนวคิดนั้น ๆ จะต้องสร้างคุณค่า
ด้านทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการในฐานะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
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การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. การนาทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี
และแอพพลิเคชั่นของระบบ มาช่วยในการนาเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสืบค้นจาก
แหล่งต่าง ๆ ให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ทีจ่ ัดหาและบอกรับอย่างคุ้มค่า และช่วยให้ผู้ใช้บริการในบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้รับประโยชน์
ได้แก่
1.1 นักศึกษาสามารถและอาจารย์มีความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ในขณะที่นั่งเรียนหรือหลังเลิกเรียนที่ในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนมีหนังสืออยู่ใกล้ ๆ
สามารถหยิบมาใช้งานได้ตามความต้องการ และมีทางเลือกในขอใช้บริการเสริม
1.2 อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถร้องขอความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ การยืมตัวเล่ม การขอยืม
ระหว่างห้องสมุด การร้องขอเอกสารฉบับเต็ม และการเสนอแนะและเพิ่มรายการทรัพยากร
สารสนเทศและช่วยลดภาระในการค้นหาแหล่งสารสนเทศในรายวิชานั้น ๆ
2. การออกแบบบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
2.1 เป็นการท้าทายในการเปลี่ยนบทบาทจากการทางานส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ
มาเป็นการทางานกับเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์มากขึ้น
2.2 บรรณารักษ์ได้เพิ่มบทบาทในการเป็นอาจารย์ช่วยสอนในห้องเรียนแบบ Smart
Classroom โดยทาหน้าที่ในการสนับสนุนแหล่งสารสนเทศดิจิทัล โดยการสร้างแหล่งสารสนเทศใหม่
เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศที่จัดทาไว้ไปยังผู้เรียนได้
2.3 บรรณารักษ์ได้ใช้ความสามารถดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ประกอบการเรียนการสอนกับสารสนเทศที่มีบริการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่ามากขึ้น
2.4 เป็นการแสดงถึงความพร้อมในระบบงานห้องสมุดและการปรับตัวของบรรณารักษ์
ที่ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อให้ห้องสมุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบรรณารักษ์
เองจะต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ใช้ ต้องมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด
3. มี “บริการใหม่” สาหรับงานห้องสมุดที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดการนา
กระบวนงานของห้องสมุดมาออกแบบสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่เปลี่ยนไป และต่อยอดบริการของห้องสมุดที่มีอยู่แล้วให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
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4. ผนวกศาสตร์ด้านงานบริการเข้ากับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยการนากระบวนการ
ของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน โดยคานึงถึงระบบการจัดการที่ร่วมมือกันของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
รายการอ้างอิง
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AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
e-mail: kittisak.k@psu.ac.th, niramit.y@psu.ac.th

บทคัดย่อ
AV Self-Check คือ บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่ำน QR Code ของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงเนื้อเรื่องย่อ รับชมวิดีโอตัวอย่ำง และทำรำยกำรยืม
โสตทัศนวัสดุประเภทภำพยนตร์บันเทิงด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ ด้วยกำรสแกนสัญลักษณ์
QR Code ที่ติดอยู่บนตัวสื่อโสตทัศนวัสดุ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเพิ่มช่องทำง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลำ
ในกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ และส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
เพิ่มมำกขึ้น ขั้นตอนกำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กำรศึกษำกระบวนกำรทำงำนของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนกำรยืมโสตทัศนวัสดุ 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3) กำรจัดกำร
ข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริกำร และ 4) กำรประชำสัมพันธ์และ
ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรทดลองให้บริกำรกับ
กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 30 คน พบว่ำได้รับผลอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.81

คาสาคัญ:
AV Self-Check, โสตทัศนวัสดุ, ภำพยนตร์บันเทิง, QR Code, ยืมด้วยตนเอง,
บริกำรเชิงรุก
บทนา
ภำพยนตร์บันเทิง ถือเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ (Audio visual)
ที่มีกำรใช้บริกำรมำกที่สุดของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร แต่สภำพกำรให้บริกำร
ในปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมคล่องตัวในกำรจัดกำรหลำยด้ำนจนเป็นที่มำของ
ปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรติดบำร์โค้ด ลำเบลเลขเรียกและชื่อเรื่อง รวมถึงใบประทับวันกำหนดส่งคืนที่ไป
บดบังเนื้อเรื่องย่อและข้อมูลสำคัญบำงส่วน จึงเกิดกำรแกะลอกลำเบลออกโดยผู้ใช้ สร้ำงควำมชำรุด
เสียหำยให้ตัวกล่องที่บรรจุแผ่นและหน้ำปกของสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัญหำไม่พบสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชั้น
แผ่นสูญหำย จัดเก็บไม่ตรงชั้น มักเกิดจำกผู้ใช้นำสื่อโสตทัศนวัสดุเข้ำออกจำกชั้นโดยไม่ผ่ำนกำรยืม
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เพื่อนำไปเปิดชมตัวอย่ำงของภำพยนตร์ที่จุดบริกำรทีวีเฉพำะบุคคลหรือจุดบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือกำรที่ผู้ปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในหลำยส่วน ไม่สำมำรถนั่งประจำจุดบริกำรยืม-คืน
ได้ตลอดเวลำ ทำให้ในบำงครั้งผู้ใช้ต้องรอคอยเป็นเวลำนำน เป็นต้น
เพื่อขจัดปัญหำดังที่กล่ำวมำและยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรโสตทัศนวัสดุ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดประจำบริกำรโสตทัศนวัสดุ
ทำกำรคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรในลักษณะ e-Services ทีท่ ำงำนร่วมกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติผ่ำน QR Code สำมำรถช่วยให้ผู้ใช้รับรู้เนื้อเรื่องย่อและชมตัวอย่ำงภำพยนตร์ได้โดย
ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันกำหนดส่งคืน และยังสำมำรถทำรำยกำรยืม
สื่อภำพยนตร์ด้วยตัวเองได้ทันทีผ่ำนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรง
จุดให้บริกำรยืม-คืน ในชื่อโครงกำรว่ำ AV Self-Check
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของโสตทัศนวัสดุ
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันกำหนดส่งคืนที่ติดอยู่บริเวณ
ด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทำรำยกำรยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร
โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำรยืม-คืน
3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร และส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การศึกษากระบวนการทางานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขั้นตอนการยืม
โสตทัศนวัสดุ
กำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุเริ่มต้นจำกผู้ใช้บริกำรนำแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องกำรยืม
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของตัวแผ่นแล้วมำยังจุดบริกำรยืม-คืนพร้อมบัตรสมำชิกห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนจะทำรำยกำรยืมผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติและประทับวันกำหนดส่งคืน กำรศึกษำ
กระบวนกำรทำงำนนี้ช่วยให้นักพัฒนำระบบทรำบถึง Input Process และ Output ที่เกิดขึ้น นำไปสู่
กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศที่เชื่อมกำรทำงำนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่ำงถูกต้อง
สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ
1. ผู้ใช้บริกำรนำแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องกำรยืมพร้อมบัตรสมำชิกห้องสมุดมำที่
จุดให้บริกำรยืม-คืน
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระบุบำร์โค้ดสมำชิกห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ทำกำรตรวจสอบสถำนะและเงื่อนไขของสมำชิก หำกสมำชิกอยู่ในสถำนะปกติจะเข้ำสู่ขั้นตอนที่ 3
แต่หำกสมำชิกมีสถำนะที่ผิดเงื่อนไขใด ๆ กับกฎกำรยืมของห้องสมุดก็จะไม่สำมำรถทำรำยกำรยืมได้
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระบุบำร์โค้ดโสตทัศนวัสดุเพื่อทำกำรยืม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
บันทึกข้อมูลกำรยืมเข้ำสู่ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลสมำชิกพร้อมคำนวณวันส่งคืน
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4. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประทับวันกำหนดส่งคืนที่ด้ำนหลังแผ่นโสตทัศนวัสดุ
สรุป Input ที่จำเป็นต่อกำรทำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. บำร์โค้ดสมำชิกห้องสมุด (กรณียืมด้วยตนเองจะต้องใช้กำรยืนยันตัวตนด้วย
บัญชีสมำชิกห้องสมุดของผู้ใช้)
2. บำร์โค้ดโสตทัศนวัสดุ
3. วัน/ เวลำที่ยืม
สรุป Process กำรทำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. กำรพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (กรณียืมด้วยตนเองจะมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลสมำชิกก่อน)
2. กำรตรวจสอบสถำนะผู้ใช้
3. กำรตรวจสอบสถำนะโสตทัศนวัสดุ
4. กำรยืมโสตทัศนวัสดุ
สรุป Output ที่ได้จำกกำรทำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1. สถำนะกำรยืม (หำกยืมไม่สำเร็จจะแจ้งสถำนะผู้ใช้หรือสถำนะโสตทัศนวัสดุที่เป็น
สำเหตุ)
2. วันกำหนดส่งคืนโสตทัศนวัสดุ (ในกรณีที่ยืมสำเร็จ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีมงำนประชุมหำรือเพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ AV Self-Check
ได้แก่
1. รองรับกำรนำเข้ำ (Import) ข้อมูลบรรณำนุกรมของโสตทัศนวัสดุจำกระบบห้องสมุด
อัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขที่บรรณำนุกรม เลขที่บำร์โค้ด ชื่อเรื่อง และ เลขเรียกได้
2. รองรับกำรเพิ่มข้อมูลเนื้อเรื่องย่อและวิดีโอตัวอย่ำงภำพยนตร์ของโสตทัศนวัสดุได้
3. เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโสตทัศนวัสดุใหม่ได้
4. สร้ำงสัญลักษณ์ QR Code ประจำแผ่นโสตทัศนวัสดุได้
5. ตรวจสอบและนับจำนวนกำรเข้ำถึงโสตทัศนวัสดุแต่ละชื่อเรื่องได้
6. รองรับกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองได้
7. บันทึกประวัติกำรทำรำยกำรยืมด้วยตนเอง (Self-Check transaction log)
ของผู้ใช้ได้
8. แจ้งเตือนเมื่อมีกำรทำรำยกำรยืมด้วยตนเองไปยังเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนผ่ำนทำง
อีเมลได้
ผู้พัฒนำได้ใช้แนวทำงในกำรออกแบบระบบตำมหลักกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ
(SDLC) ตั้งแต่กำรวำงแผน กำหนดขอบเขตควำมเป็นไปได้และข้อจำกัดของระบบ สู่กำรออกแบบ
และพัฒนำระบบ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล หน้ำที่และควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งำน
ระบบ กำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น (Web-based application technology)
ผู้พัฒนำได้เลือกใช้โปรแกรมภำษำ PHP และ JavaScript ทำงำนร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
MySQL และซอฟต์แวร์สำหรับบริกำรเครื่องแม่ข่ำย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source
Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเชื่อมต่อกำรทำงำนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในส่วนของกำรยืมโสตทัศนวัสดุ จะดำเนินกำรผ่ำน Web Service สำหรับกำรยืมทรัพยำกร
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ประกอบด้วย EncodePassword, PatronAuthen, และ CheckOutItem ตำมลำดับ ซึ่งได้รับ
กำรช่วยเหลือจำกทีมผู้พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่ำงดี

ภำพที่ 1 Context Diagram ของระบบ AV Self-Check

ภำพที่ 2 หน้ำจอ Back Office ของระบบ AV Self-Check
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การจัดการข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อให้บริการ
ในครั้งแรกจะทำกำรนำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมของโสตทัศนวัสดุจำกระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเข้ำสู่ฐำนข้อมูลระบบ AV Self-Check ผู้ปฏิบัติงำนจะทำกำรปรับปรุงข้อมูลเหล่ำนั้น
โดยกำรเพิ่มเนื้อเรื่องย่อและรหัสคลิปวิดีโอตัวอย่ำงที่ใช้ดึงวิดีโอจำกเว็บไซต์ Youtube มำแสดงผล
ในครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นกำรบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ตำมปกติ ขั้นตอนกำรทำงำน มีดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดได้รับโสตทัศนวัสดุใหม่จำกงำนลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล AV Self-Check
2. ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดจัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์ QR Code ที่ได้จำกระบบ AV
Self-Check ไว้บนปกหน้ำของสื่อโสตทัศนวัสดุแล้วนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร
3. ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถำนะกำรติดสัญลักษณ์ QR Code ประจำ
สื่อโสตทัศนวัสดุ

ภำพที่ 3 กำรบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่
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ภำพที่ 4 หน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมลำดับเลขเรียก

ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรพิมพ์และติด QR Code ที่ปกหน้ำของสื่อโสตทัศนวัสดุ
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3. การประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ทำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้ำจอประชำสัมพันธ์
ดิจิทัล และ Social Network ของห้องสมุด รวมถึงจัดทำป้ำยโฆษณำในลักษณะโฟมบอร์ดวำงไว้ใน
ตำแหน่งที่มีผู้ใช้บริกำรสัญจรไปมำและภำยในห้องโสตทัศนวัสดุ เพื่อดึงดูดควำมสนใจและเชิญชวน
ให้เข้ำใช้บริกำร
ทีมงำนได้เชิญกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 30 คน มำทดลองใช้บริกำรระบบ AV Self-Check
พร้อมทำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ได้ผลตำมตำรำงที่ 1

ภำพที่ 6 กำรจัดทำกรำฟิกประกอบกำรประชำสัมพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ
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ภำพที่ 7 หน้ำจอกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check เมื่อทำกำรอ่ำน QR Code ด้วยสมำร์ทโฟน

ภำพที่ 8 จุดบริกำรตัวเองสำหรับประทับวันกำหนดส่งคืนหลังจำกทำกำรยืมด้วยตนเองสำเร็จ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำระบบ AV Self-Check บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่ำน QR Code
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของ
โสตทัศนวัสดุได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันกำหนดส่งคืน
ที่ติดอยู่บริเวณด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ และผู้ใช้บริกำรสำมำรถทำรำยกำร
ยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอหรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำร
ยืม-คืน ซึ่งส่งผลให้ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร และส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
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ผลประเมินจำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 30 คน ในประเด็น
ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกประเด็น
โดยคำถำมในหัวข้อกำรสแกน QR Code ที่ตัวโสตทัศนวัสดุ มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (4.88)
ตำรำงที่ 1 สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร AV Self-Check ของผู้ใช้บริกำร
ความพึงพอใจในการใช้บริการ AV Self-Check
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรสแกน QR Code ที่ตัวโสตทัศนวัสดุ
กำรแสดงข้อมูลที่หน้ำจออุปกรณ์
ควำมสะดวกในกำรรับชมตัวอย่ำงโสตทัศนวัสดุ
ควำมสะดวกในกำรอ่ำนเนื้อเรือ่ งย่อของโสตทัศนวัสดุ
กำรทำรำยกำรยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง
กำรประทับวันกำหนดส่งคืนทีห่ ลังแผ่นโสตทันวัสดุก่อนนำออกจำกห้อง
บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรใช้บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด
เฉลี่ยรวม

สรุปผลการประเมิน
X
SD
แปลผล
4.88
0.10 มำกที่สุด
4.81
0.12 มำกที่สุด
4.85
0.11 มำกที่สุด
4.72
0.14 มำกที่สุด
4.82
0.11 มำกที่สุด
4.75
0.13 มำกที่สุด
4.85
0.11 มำกที่สุด
4.81
0.12 มากที่สุด

ผลประเมินจำกกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริกำร (ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด)
จำนวน 1 คน ในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรทำงำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 2)
พบว่ำ ได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกประเด็น
ตำรำงที่ 2 สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ AV Self-Check ของผู้ให้บริกำร
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ AV Self-Check
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ
กำรเข้ำถึงเมนูเพื่อทำงำนต่ำง ๆ
กำรบันทึกและจัดกำรข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
กำรสร้ำง QR-Code ประจำโสตทัศนวัสดุ
กำรค้นหำข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
กำรตรวจสอบกำรทำรำยกำรยืมของผู้ใช้บริกำร
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรทำงำนของระบบ
ควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบในภำพรวม
เฉลี่ยรวม

สรุปผลการประเมิน
X
SD
แปลผล
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
4.50
0.50 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
5.00
0.00 มำกที่สุด
4.94
0.05 มากที่สุด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถอ่ำนเนื้อเรื่องย่อและรับชมวิดีโอตัวอย่ำงของโสตทัศนวัสดุ
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบำร์โค้ด ลำเบล และใบประทับวันกำหนดส่งคืนที่ติดอยู่บริเวณ
ด้ำนหน้ำและหลังกล่องบรรจุแผ่นสื่อโสตทัศนวัสดุ
2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทำรำยกำรยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ในทันทีที่ต้องกำร โดยไม่ต้องรอ
หรือผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรงจุดให้บริกำรยืม-คืน
3. เป็นกำรเพิ่มช่องทำง รวมถึงลดขั้นตอนและเวลำในกำรให้บริกำรยืมโสตทัศนวัสดุ
ของห้องสมุด
4. ส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
5. ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
บริกำร AV Self-Check จะเข้ำมำปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรโสตทัศนวัสดุให้สอดรับ
กับวิถชี ีวิตยุคดิจิทัลของผู้ใช้กลุ่มใหม่อย่ำงลงตัว เป็นบริกำรเชิงรุกทีช่ ่วยยกระดับคุณภำพสินค้ำและ
บริกำรจำกกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่ำ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ห้องสมุด และเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำรแบบพึ่งตนเอง
(Self-services) ที่เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต อันจะช่วยลดกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรและเวลำ
ในกำรดำเนินงำนของห้องสมุดลงได้อีกมำกต่อไป
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ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย: ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่
Thai Farmer’s Library: Integrated Services Platform for Providing
Agricultural Knowledge for New Age Farmers
ถิรนันท์ ดารงค์สอน, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ฝ่ายสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail: thiranan.d@ku.th

บทคัดย่อ
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร
จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรไทย
เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ประกอบด้วย
บริการข้อมูล ข่าวสารและการแจ้งเตือนเพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ ระบบบริการ
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย ระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ
ระบบบริการ “กูรูเกษตรศาสตร์” ซึ่งเป็นระบบตอบคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ระบบ
บริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยเป็นแหล่งบริการความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

คาสาคัญ:
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย, เกษตรกรยุคใหม่, ไทยแลนด์ 4.0, กูรูเกษตรศาสตร์

Abstract
Thai Farmer’s Library served as an integrated services platform for providing
agricultural knowledge developed by Kasetsart University in collaboration with
cooperation agencies. Its purpose is to encourage Thai farmers to improve and solve
agricultural production problems based on agricultural knowledge. By all means
the services platform provides Thai farmers an easy access to those agricultural
knowledge. The services platform consists of agricultural information, news and
alerts to keep farmers prepared for any situation. It provided not only agricultural
knowledge within Thailand but also online agriculture databases from oversea. Also,
it provides “GuruKasetsart” service, which is the service that helps to respond to

2-198

questions concerning agriculture by agricultural experts from various fields.
Thai Farmer’s Library provides agricultural knowledge that can be accessed
anywhere, anytime at free of charge and aims to enhance the potential of new age
farmers and to increase the competitiveness of Thailand in the era of Thailand 4.0.

Keywords:
Thai Farmer’s Library, New Age Farmer, Smart Farmer, Thailand 4.0,
GuruKasetsart
บทนา
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปัญหามากมาย เกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและจาเป็น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่า มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคการเกษตรมีจากัด และมีฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ทันสมัยแต่ยัง
ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ในปัจจุบัน นอกจากต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังพบกับปัญหา
ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ซึ่งจาเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการวางแผน บริหารจัดการ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตรงความต้องการ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การแสวงหาความรู้จากฐานความรู้ที่ถูกต้องและครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป
เชื่อมโยงถึงการตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
ประกอบกับการได้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหาด้วยความรู้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
ซึ่งทาหน้าทีร่ วบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 35 ปี
จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยเปิดโอกาส
ให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐาน
ความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 (อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรสาหรับเกษตรกรไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วางแผน ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยประชุม ระดมความคิด ร่วมกับผู้ใช้บริการ
ที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญผู้แทนเกษตรกรกลุ่มคนกล้าคืนถิ่น มาร่วมวางแผนพัฒนา
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ระบบ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการความรู้เพื่อการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหา รูปแบบ
และวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรยุคใหม่
2. วิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยการนาความต้องการที่ได้มาจาก
ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของระบบ
บริการความรู้ด้านการเกษตรที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อกาหนดส่วนประกอบของระบบ
และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการทางานในระบบ
3. ออกแบบระบบ ออกแบบและกาหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ กาหนดคุณลักษณะของโปรแกรม
ที่จะพัฒนา ออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้งาน ออกแบบโครงสร้างข้อมูล และออกแบบ
รายงาน
4. พัฒนาระบบ พัฒนาระบบงานด้วยการสร้างชุดคาสั่งหรือเขียนโปรแกรม โดยมี
การศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้
4.1 เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
4.2 มีประสิทธิภาพสูง รองรับผู้ใช้งานจานวนมาก
4.3 ฐานข้อมูลมีความเร็วในการอ่าน-เขียนข้อมูลที่มาก รองรับข้อมูลจานวนมาก
4.4 ระบบสืบค้นมีประสิทธิภาพในการจัดทาดัชนี สามารถตัดคาและใช้งานกับ
ภาษาไทยได้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และแม่นยา
4.5 ใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) เพื่อลดต้นทุน
4.6 รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ได้อย่างไม่มีปัญหา
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย มีดังนี้
4.7 ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu
4.8 เว็บเซิร์ฟเวอร์: Nginx
4.9 ภาษาและเครื่องมือ: Node.js/ Javascript/ CSS
4.10 ระบบจัดการฐานข้อมูล: MongoDB/ Elasticsearch
5. ทดสอบระบบ ทดสอบระบบเบื้องต้นก่อนเปิดใช้งานจริง โดยผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการ (เกษตรกร) ผู้ให้บริการ (ผู้เชี่ยวชาญ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล) ด้วยการสร้างข้อมูลจาลองเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบบันทึกข้อมูล ระบบ
สืบค้นข้อมูล ระบบการแสดงผล ระบบการจัดทารายงาน ระบบจัดการข้อมูล และระบบจัดการ
ถาม-ตอบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือพบว่าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ก็ย้อนกลับไปปรับปรุง
แก้ไขในขั้นตอนการพัฒนาระบบใหม่ แล้วทดสอบซ้าจนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถทางาน
ได้จริง ไม่พบข้อผิดพลาดและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ
6. ติดตัง้ ใช้งานระบบ ดาเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสม ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ จัดทาคู่มือ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ระบบ
7. บารุงรักษาระบบ ปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว
ประเมินผลการใช้งานระบบ สารวจปัญหาและความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

2-200

ในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทยสาหรับผู้ใช้บริการ เปิดให้บริการความรู้
ด้านการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถใช้งานและค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร
ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ให้บริการในระบบ
ประกอบด้วยข่าวสาร ถาม-ตอบ แจ้งเตือน และแหล่งความรู้ด้านการเกษตร ที่สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้รวบรวม และคัดเลือกเนื้อหาทีเ่ ป็นประโยชน์กับเกษตรกร
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สาหรับสมาชิกของระบบจะได้รับสิทธิพิเศษ สามารถค้นหาความรู้จาก
คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร พร้อมดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างประเทศ และถามปัญหา “กูรูเกษตรศาสตร์” ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านช่องทาง
Line @GuruKasetsart เกษตรกรสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสมัครผ่านบัญชี Line เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิก พร้อมแจ้งรายละเอียด
การใช้งานระบบแล้ว สามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที

ภาพที่ 1 ภาพรวมและหน้าจอหลักของระบบของระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
ส่วนประกอบของระบบ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข่าวสาร เป็นข้อมูล ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ด้านการเกษตรสาหรับเกษตรกร
1.2 ถาม-ตอบ เป็นปัญหาด้านการเกษตรที่เกษตรกรถามกูรูเกษตรศาสตร์เป็นคาถาม
ที่น่าสนใจหรือคาถามที่ถามบ่อย
1.3 แจ้งเตือน เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานราชการ
เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 เรื่องคัดสรร เป็นข่าวสาร แจ้งเตือน ถาม-ตอบ และแหล่งข้อมูล ที่ระบบคัดสรร
ให้ตามความเกี่ยวข้องและความสนใจของสมาชิกจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

2-201

1.5 แหล่งความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถค้นหาความรู้ได้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.6 คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบริการความรู้
ด้านการเกษตร ที่รวบรวมหนังสือ ตารา เอกสาร บทความด้านการเกษตร ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย
และบทความรู้ทั่วไป จากสื่อหลากหลายประเภท พร้อมเอกสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.6.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเกษตร เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร
จากต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สานักพิมพ์ CABI, Ebsco,
iGroup และอีกหลากหลายองค์กรจากทั่วโลก
1.6.2 แหล่งความรู้ด้านการเกษตรอื่น ๆ เป็นแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานราชการ และองค์กรด้านการเกษตร

ภาพที่ 2 แหล่งความรู้ด้านการเกษตร
1.7 ระบบสืบค้นข้อมูล ค้นหาข้อมูลในระบบ ได้แก่ ข่าวสาร แจ้งเตือน ถาม-ตอบ
และแหล่งความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร
1.8 ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์” เป็นระบบตอบคาถามด้านการเกษตรผ่านระบบ
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เมนู “ถามกูรู” หรือผ่านไลน์ @GuruKasetsart โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ
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ภาพที่ 3 ระบบ “กูรูเกษตรศาสตร์”
2. ระบบบริหารจัดการสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ สาหรับตั้งค่าและบริหารจัดการ
ข้อมูลในระบบ จัดการระบบถาม-ตอบ ตั้งค่าการใช้งานระบบ จัดการผู้ใช้ในระบบ และรายงานข้อมูล
สถิติต่าง ๆ ผู้เข้าใช้งานหลักในส่วนนี้คือผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ และผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่
ตอบคาถาม
ระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดการเนื้อหา สาหรับจัดการเนื้อหาข้อมูลในระบบ เพิ่ม แก้ไข ลบ และเลือก
แสดงรายการข้อมูลในเว็บไซต์ระบบบริการ ได้แก่ ข่าวสาร แจ้งเตือน แหล่งความรู้ด้านการเกษตร
โครงสร้างข้อมูลหลักของเนื้อหา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง รายละเอียด หมวดหมู่ คาสาคัญ แหล่งที่มา
สถานะ วันที่ของข้อมูล วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ระบบบริการ
2.2 การตั้งค่าผู้ใช้ ผู้ใข้งานในระบบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ
และเกษตรกร ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่จัดการผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล โครงสร้าง
ข้อมูลหลักของผู้ใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ช้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเกษตร และข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกในระบบทั้ง 3 ประเภท สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล
ของตนเองได้
2.3 การจัดการถาม-ตอบ คือส่วนจัดการคาถาม-คาตอบที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านระบบ
“กูรูเกษตรศาสตร์” ทั้งทางหน้าเว็บไซต์เมนูถามกูรู และทางไลน์ ตั้งแต่รับคาถาม ส่งต่อคาถามไปยัง
เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ ตอบคาถาม จนกระทั่งปิดคาถาม และเผยแพร่คาถาม-คาตอบ ในระบบ
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
2.4 รายงานสถิติ ประกอบด้วย รายงานภาพรวมของระบบ แสดงจานวนข้อมูล
ในระบบทั้งหมด ได้แก่ จานวนคาถามแยกตามสถานะ จานวนผู้ใช้แยกตามประเภท และจานวน
เนื้อหา ข่าวสาร แจ้งเตือน และแหล่งความรู้ รายงานถาม-ตอบ แสดงจานวนคาถาม ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการตอบ รายละเอียดของคาถาม และรายงานผู้ใช้งานในระบบ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ 2560 ปัจจุบันมีจานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
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แบบให้บริการผ่านเว็บไซต์ จานวน 412 คน และเป็นสมาชิก Line @GuruKasetsart จานวน
1,190 คน จากการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พบว่า เกษตรกรให้
ความสนใจเป็นสมาชิก Line@ จานวนมาก และมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยสะดวก จากทุกที่ ทุกเวลา และ
สามารถแชร์ต่อได้ง่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม (2558) ทีพ่ บว่า
เกษตรกรมีความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ ในระดับมากที่สุด ดังนั้น Line@ จึงเป็น
ช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้กับเกษตรกรยุคใหม่ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
จานวนครั้งการเข้าใช้งานระบบ
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ภาพที่ 4 สถิติการใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
สถิติการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย 2561
มีจานวน 12,837 ครั้ง ภาพที่ 4 แสดงจานวนครั้งการเข้าใช้งานระบบเป็นรายเดือน พบว่า สถิติ
การเข้าใช้ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สถิติการใช้งานที่
ค่อนข้างสูงดังกล่าวเมื่อเที่ยบกับจานวนเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทยแล้ว ยังถือว่าอยู่ในระดับต่า
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ระบบให้มากขึ้น
เมื่อพิจารณาปริมาณการเข้าใช้งานระบบจาแนกตามระบบปฏิบัติการ พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่
ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet คิดเป็นร้อยละ 66.48% โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมาคือ IOS คิดเป็นร้อยละ 14.85 และ Windows Phone
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ตามลาดับ ผู้ใช้งานระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 28.48 โดยใช้
ระบบปฏิบัติการ Windows มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.96 รองลงมาคือ Macintosh คิดเป็น
ร้อยละ 0.42 และ Linux คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามลาดับ และระบบปฏิบัติการอื่น คิดเป็นร้อยละ
5.04 ซึง่ จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีนัยสาคัญ และมีพฤติกรรมการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรจากการศึกษาด้วย
ตนเองมากที่สุด (สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์, 2558) ดังนั้น การพัฒนา
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ระบบเพิ่มเติมในอนาคต จึงได้วางแผนที่จะออกแบบการพัฒนาที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือ Tablet โดยมีฟังก์ชันการทางานครบสมบูรณ์เทียบเท่ากับการทางานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
ทุกหัวข้อในระดับดี โดยพึงพอใจหัวข้อ ความมีประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.14
รองลงมาคือ หัวข้อ ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
และระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ค่าเฉลี่ย 3.97เท่ากัน รูปแบบและวิธีการสืบค้น
ข้อมูล ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 และข้อมูลที่ได้เพียงพอกับความต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 ตามลาดับ
จากผลสารวจพบว่า ผู้ใช้มีปัญหาเรื่องวิธีการใช้งานระบบ จึงมีแผนที่จะจัดทาคู่มือหรือคลิปวิดีโอ
แนะนาการใช้งานระบบอย่างง่าย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
เกษตรกรได้ให้ความเห็นว่า สารสนเทศในระบบยังมีไม่เพียงพอ ยังไม่ทันสมัย และเป็นสารสนเทศ
ทางวิชาการมากเกินไป ดังนั้น ทางศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ จึงจะทาการเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันในระบบ เพื่อเพิ่มปริมาณและความทันสมัยของสารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น
พร้อมกับแปรรูปสารสนเทศวิชาการให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสาหรับเกษตรกรและนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
การนาไปใช้ประโยชน์
ระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจร เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย คือ เกษตรกรยุคใหม่
3 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่สาขาการเกษตร เกษตรกรเดิมหรือลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อม
และกลุ่มคนที่อยู่ภาคการผลิตอื่นแต่สนใจเข้าสู่ภาคเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และต่อยอดความรู้ เป็นกาลังสาคัญของ
การเกษตรยุคใหม่ (อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, 2561) โดยการนาความรู้จากคลังความรู้ดิจิทัลด้าน
การเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็น Explicit knowledge บวกกับ Tacit knowledge
ของผู้เชี่ยวชาญ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหา โดยมีเพื่อนคู่คิดถามตอบ
ปัญหาผ่านระบบ กูรูเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค
Thailand 4.0
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ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ
Smart Trash Tracking System
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บทคัดย่อ
ระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System เป็นระบบที่ใช้ใน
กำรจัดกำรปัญหำขยะที่เต็มก่อนกำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนส่วนกลำงให้ทรำบถึง
ถังขยะที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้เซ็นเซอร์แสงอินฟรำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพื่อวัด
ปริมำณขยะในถัง กำรนำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพื่อตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ
จำกนั้นจะส่งตำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบนำทำง (GPS) ข้อมูลปริมำณและกลิ่นของขยะ
ผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับแล้วนำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมีระบบรำยงำนแจ้งเตือน
ทั้งทำงเว็บและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำขยะในห้องสมุด

คาสาคัญ:
ระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ, ขยะ, เซ็นเซอร์แสงอินฟำเรด, ระบบแจ้งเตือน,
แอพพลิเคชั่น

Abstract
The Smart Trash Tracking System [1-7] is a system that is used to tackle
the problem of prematurely garbage and odor. The central notification to the trash
is close to full. Garbage stink Or check that the full waste is placed at any point.
Solve the problem mentioned above by using an infrared light sensor attached at
various points to measure the amount of rubbish in the tank. Implementing an air
quality sensor [4,6] to detect odors coming out of the garbage. It then sends the
location of the trash using the GPS [5], the volume and odor of the garbage through
the detector, sends it to the server, and reports on both the web and the app [3].
Mobile Application To manage and solve garbage problem in library.
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Smart, Trash, Smart Trash, Trash Tacking, IOT, Internet of Thing
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในแต่ละวันมีปริมำณขยะจำนวนมำก ซึ่งได้เปิด
ให้บริกำรพื้นที่ 24/7 ที่มีผู้เข้ำมำใช้งำนประมำณ 4 พันคนต่อวัน โดยเฉพำะในช่วงสอบพุ่งขึ้นสูงถึง
7 พันคน ปัญหำที่เกิดขึ้นก็คือ ปริมำณที่ผู้คนทิ้งขยะลงถังตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีขยะจำนวนมำก
ล้นออกมำ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบทำงำนได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลทำให้
เสียสุขภำพและยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกทำงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ได้แก้ปัญหำโดยกำรเพิ่มขนำดของถังขยะให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มพนักงำนเพื่อรองรับกำรเก็บขยะ
ให้ถี่มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรติดตำม (Tracking) ว่ำถังขยะเต็ม และกำรจดบันทึกข้อมูลด้วยคน
เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ยังเป็นปัญหำเนื่องจำกใช้เวลำนำนและต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงงำนคน
มำกขึ้น
สำนักหอสมุดจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม ของผู้ใช้บริกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะจำนวนมำกจำกกำรเข้ำใช้พื้นที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจสำนักหอสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ ควำมรู้ และได้รับกำรบริกำรได้อย่ำง
เสมอภำคทุกเวลำ และทุกสถำนที่ (Access and discovery) รวมถึงยุทธศำสตร์สำนักหอสมุด
เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ และบริกำร เพื่อสนับสนุนกำรกำรผลิตบัณฑิตและกำรทำวิจัยของมหำวิทยำลัย
เพื่อควำมเป็นเลิศ และกำรพัฒนำกำรบริกำรลูกค้ำและกำรตลำดเพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำแอพพลิเคชั่น เพื่อติดตำมและจัดกำรปัญหำขยะภำยในสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. นำอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีเซนเซอร์
วัดค่ำต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 วัดปริมำณขยะ
2.2 วัดควำมชื้น
2.3 ตรวจจับกลิ่น
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2.4 ระบุตำแหน่ง
3. เพื่อพัฒนำหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกนำมำใช้จริงในสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ปัจจุบัน Internet of Things ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) เช่น ประเทศสิงคโปร์คิดวิธีกำรที่จะลดปริมำณของเสีย
โดยกำรที่รวมถังขยะธรรมดำกับอุปกรณ์ IOT เพื่อเชื่อมโยงกัน และทำให้เป็นกำรลดต้นทุนใน
กำรเก็บขยะอีกด้วย หรือประเทศเม็กซิโกก็ใช้ระบบติดตำมรถบรรทุกของเสียแบบดิจิทัล หรือ
เมืองซำนตำมำร์ตำในประเทศโคลัมเบียก็มีเครือข่ำยขยะอัจฉริยะโดยใช้ถังอัดพลังงำนแสงอำทิตย์
ขนำด 130 ลิตร หรือเมืองบรำเดอร์ก็ใช้เซ็นเซอร์ภำยในตัวถังขยะเมื่อถึงเวลำถังขยะเต็มแล้ว ก็จะ
ส่งสัญญำณแจ้งไปยังผู้ที่ดูแลในกำรเก็บของเสียให้ทรำบ ดังนั้น รศ.ดร. วนิดำ แก่นอำกำศ อำจำรย์
ประจำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นและ
ทีมนักศึกษำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนำเป็นหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และได้ถูกกนำมำใช้จริงใน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อช่วยในกำรจัดกำรปัญหำถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น
และแจ้งเตือนก่อนเต็มเพื่อให้ได้รับกำรบริหำรจัดกำรได้ทันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/ คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ
ระบบติดตำมถังขยะ (Smart Trash Tracking System) เป็นระบบที่ใช้ในกำรจัดกำร
ปัญหำขยะที่เต็มก่อนกำหนดและมีกลิ่นเหม็น โดยมีกำรแจ้งเตือนแก่ส่วนกลำงให้ทรำบถึงถังขยะ
ที่ใกล้จะเต็มแล้ว ขยะมีกลิ่นเหม็น หรือตรวจสอบว่ำขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวำงไว้จุดใด
เป็นกำรแก้ปัญหำจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นโดยกำรใช้
เซ็นเซอร์แสงอินฟำเรดติดที่จุดต่ำง ๆ เพื่อวัดปริมำณ
ขยะในถัง กำรนำเซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศเพื่อ
ตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมำจำกขยะ จำกนั้นจะส่ง
ตำแหน่งของถังขยะโดยใช้ระบบนำทำง (GPS) ข้อมูล
ปริมำณและกลิ่นของขยะผ่ำนทำงอุปกรณ์ตรวจจับ
แล้วนำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ำย (Server) และมี
ระบบรำยงำนแจ้งเตือนทั้งทำงเว็บและแอปพลิเคชั่น
บนมือถือ แนวคิดกำรออกแบบ Smart Trash
Tracking System สำมำรถแบ่งออกได้เป็น
2 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ Smart Trash Tracking
System และ ส่วนระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ/
บริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์
ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash Tracking System) ภำยในถังขยะนี้จะประกอบด้วย
เซนเซอร์ 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. เซ็นเซอร์แก๊ส - ใช้ตรวจจับกลิ่นของของเสียใน Smart Trash Tracking System
2. เซ็นเซอร์ GPS ใช้ระบุตำแหน่งของถังขยะ
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3. เซ็นเซอร์อินฟรำเรดที่มีฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบระดับของขยะในถังส่วนแรกจะมีเซ็นเซอร์
อินฟรำเรดสองตัววำงอยู่ตรงกลำง และส่วนที่สองจะอยู่ใกล้ด้ำนบนของถังขยะ กำรใช้เซ็นเซอร์
อินฟรำเรดสองตัวทำให้กำรตัดสินใจมีควำมแม่นยำมำกขึ้น ดังภำพ
นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซึ่งจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และระบบนี้ถูกออกแบบมำโดยที่ไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่
มำนั่งเฝ้ำดูถังขยะ

ภำยในถังขยะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่ำง ๆ ดังนี้
1. NodeMcu
2. Infrared Distance Sensor (เซ็นเซอร์วัดระยะทำง)
3. LED Infrared Sensor (เซ็นเซอร์สิ่งกีดขวำง)
4. MQ-135 Sensor (เซ็นเซอร์วัดคุณภำพอำกำศ)
5. GPS Module (โมดูลตรวจจับพิกัด)
การออกแบบระบบภายในถังขยะ

นอกจำกนี้ยังมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในฝำภำชนะซึ่งจะคอยตรวจจับระดับของสิ่งของข้ำงใน
ว่ำอยู่ระดับไหนแล้วนั่นเอง โดยใช้เทคโนโลยี อินฟรำเรด และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IOT Cloud
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจกจ่ำยไปยัง Mobile Application Web Application ที่จะช่วย
วำงแผนในกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ระบบแจ้งเตือนผ่ำนมือถือ (Mobile application) และบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บไซต์
เมื่อได้ติดตั้งระบบใน Smart Trash เรียบร้อยแล้ว ระบบแจ้งเตือนปริมำณของขยะก็จะเชื่อมต่อกับ
สมำร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อที่จะสำมำรถดำเนินกำรและ
วำงแผนกำรเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังมีแผนที่แสดงที่ตั้งของถังขยะเหล่ำนี้ให้อีกด้วย
แผนผังกำรติดตำมว่ำถังขยะใบไหนในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยขอนแก่นเต็มบ้ำงและก็มีสถิติต่ำง ๆ
เช่น ค่ำเฉลี่ยของปริมำณขยะในแต่ละเดือน ปริมำณขยะแบบรำยวัน ระบบนี้ยังเป็นแบบเรียลไทม์
ซึ่งสำมำรถบริหำรระบบในกำรจัดเก็บขยะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่ป้องกันไม่ให้เกิดกำรล้นของ
ถังขยะได้ ซึ่งกำรแจ้งเตือนตลอดเวลำทำให้เรำประหยัดเวลำในกำรบริหำรจัดกำรขยะ รองรับผู้ที่ใช้
บริกำรห้องสมุดจำนวนมำก และถังขยะจะไม่ล้นและส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
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จำกกำรพัฒนำกำรบริกำรนวัตกรรมกำรระบบติดตำมถังขยะ เพื่อช่วยในกำรจัดกำรปัญหำ
ถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น และแจ้งเตือนก่อนเต็ม ได้เผยแพร่ออกสู่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยใต้สำนักหอสมุด และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท แอดวำนซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดจัดพิธีบันทึกข้อตกลงโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนสนับสนุนและส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเอ็นบี - ไอโอที (NB-IOT) กำรทำงำนร่วมกันในครั้งนี้มุ่งเน้นกำรทำงำน
วิจัยร่วมกัน เพื่อออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์ NB-IOT ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้งำน โดยเน้น
ไปที่ออกแบบกรณีตัวอย่ำง (Use cases) กำรใช้งำนอุปกรณ์และโครงข่ำย NB-IOT กับด้ำนพลังงำน
(Smart energy) ด้ำนกีฬำ (International marathon) และ ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Smart environment)
อย่ำงเหมำะสม เช่น โครงกำร Smart Trashหรือ ถังขยะอัจฉริยะ ที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อดูปริมำณขยะ
ในถัง เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจเช็คที่หน้ำจอแสดงผลที่เริ่มจำกสีเขียวที่ปริมำณน้อย เมื่อใกล้เต็มถัง
จะแสดงสีแดงและจะส่งสัญญำณแจ้งไปที่มือถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่มำเก็บ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องมำดูทุกวัน สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรไปได้หลำยด้ำน ขณะเดียวกันก็ทำให้กำรทำงำน
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และยังสำมำรถวิเครำะห์ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์รำยเดือน
และรำยปี หำกทีมวิจัยพัฒนำถังได้สมบูรณ์แบบแล้วจะนำไปติดที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์ให้เป็น
ต้นแบบ ภำยในปี 2561
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบติดตำมขยะอัจฉริยะในห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีที่หลำกหลำยมำใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสบผลควำมสำเร็จ ซึ่งได้แสดงถึงควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรของเสีย โดยใช้
กำรตรวจจับถังขยะและเครื่องมือในกำรติดตำมตำแหน่ง (GPS) และยังใช้ IOT เข้ำมำช่วยใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ (Machine-to-Machine: M2M) โดยระบบตรวจสอบนี้จะเชื่อมต่อกับ
เซ็นเซอร์ อัตโนมัติและสำมำรถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อตรวจหำว่ำถังขยะไหนที่เต็มแล้วบ้ำง
โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ำมำเกี่ยวข้องเลย โดยแอพพลิเคชั่นจะโทรหำผู้เกี่ยวข้องโดยอัติโนมัติ
ทำให้ประหยัดทั้งเวลำ ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มควำมพึงพอใช้ของผู้ใช้งำนห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นอีกด้วย
ปัญหำขยะในพื้นที่ 24 ชั่วโมง ยังเป็นปัญหำอันดับต้น ๆ ที่มีข้อร้องเรียน สำนักหอสมุด
ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง IOT (Internet of Things) ในกำรตรวจจับ
ระดับของกำรทิ้งขยะในถัง ที่สำมำรถแจ้งพิกัดของตำแหน่งที่วำงของถังขยะได้ พร้อมทั้งกลิ่น เข้ำมำ
ที่เว็บและมือถือให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ดำเนินกำรจัดกำรขยะที่ใกล้จะเต็มและสำมำรถวิเครำะห์
ปริมำณกำรทิ้งของเสียได้ทุกรำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี เพื่อบริหำรจัดกำรขยะ ภำยใน
สำนักหอสมุด เพื่อจัดกำรปัญหำและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะต่อไป
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ คือ กำรสนับสนุนในทุก ๆ ด้ำนจำกผู้บริหำรองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
คิดค้นนวัตกรรมกำรให้บริกำร และกำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถต่อยอดสร้ำง
ควำมยั่งยืนในกำรบริหำรขยะในประเทศ ทั้งภำครัฐ และเอกชน นำระบบติดตำมถังขยะอัจฉริยะ
ไปใช้ในกำรบริหำรขยะในหน่วยงำน และที่สำคัญ คือ กำรนำเทคโนโลยีมำผสำนกับควำมคิด
สร้ำงสรรค์ใหม่ๆ ขยำยรูปแบบกำดำเนินกำรไปยังหน่วยงำนอื่นภำยในมหวิทยำลัยขอนแก่น และ
บริษัทเอกชน เช่น บริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส AIS, บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดตั้ง Smart Trash (ถังขยะอัจฉริยะ) เทคโนโลยีจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิจัยและออกแบบพัฒนำ โดยได้นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะภำยในโครงกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำยในกำรจัดเก็บให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้เริ่มติดตั้งที่ 6 โครงกำร
โซนชะอำ-หัวหิน ได้แก่ บ้ำนไข่มุก เรน ชะอำ-หัวหิน บ้ำนเคียงฟ้ำ บ้ำนแสนสุข บ้ำนเพียงเพลิน
และ ออทัมน์ หัวหิน และจะดำเนินกำรขยำยผลไปยังโครงกำรต่ำง ๆ ที่บริหำรจัดกำรโดย
พลัส พร็อพเพอร์ตี้

ระบบติดตำมถังขยะได้ถูกพัฒนำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet
of Things) เพื่อลดปริมำณขยะและลดขั้นตอน ในกำรจัดกำรปริมำณขยะในสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระบบนี้ได้ถูกออกแบบให้ติดตำมระดับของปริมำณขยะที่อยู่ในถัง
และวิเครำะห์คุณภำพของขยะเพื่อช่วยให้เกิดกำรบริหำรรอบเวลำในกำรนำไปทิ้งได้ ด้วยโปรแกรม
บนมือถือได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำลังคน และกำรจัดกำรพื้นที่
ได้ดีกว่ำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะในแบบเดิม ระบบติดตำมถังขยะนี้ได้ช่วยให้ห้องสมุด
บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่ให้บริกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว ลดค่ำใช้จ่ำย เพิ่มพื้นที่สะอำด
ถูกสุขลักษณะ และเพิ่มควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำที่มำรับบริกำร
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Library Occupancy and Space Analytic
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, ภานุวัตร อุทัยบาล
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
e-mail: tipapo@kku.ac.th, panuau@kku.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
เป็นระบบที่จะตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเข้ำ-ออก ภำยในพื้นที่สำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น เนื่องจำกพื้นที่ในสำนักห้องสมุดนั้น มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำกในแต่ละวัน ประกอบกับพื้นที่
ภำยในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น
หลำยโซน เรำจึงนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of thing) พร้อมเซ็นเซอร์ (Sensor)
ที่สำมำรถตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นแนวทำงเลือกในกำรนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรวิเครำะห์กำรเข้ำใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้องมำใช้ โดยที่เซ็นเซอร์จะมี
กำรนับจำนวนคนที่เข้ำ-ออกประตูภำยในห้องสมุด โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพื้นที่ ที่เซ็นเซอร์
สำมำรถจับถึงได้ โปรแกรมก็จะทำกำรนับค่ำ จำกนั้นก็จะมีกำรวนรับค่ำไปเรื่อย ๆ เมื่อมีคนเข้ำมำ
ภำยในพื้นที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ซึ่งจัดทำเพื่อที่ต้องกำรทรำบจำนวนคนเข้ำมำใช้งำนภำยในพื้นที่
ห้องสมุดของโซน 24 ชั่วโมง และรู้ว่ำใช้ห้องสมุดโซนไหนเป็นส่วนใหญ่ในเวลำใด และนำข้อมูลที่ได้
มำวิเครำะห์ผลและแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และตำมโซนต่ำง ๆ ในห้องสมุด

คาสาคัญ:
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, เซ็นเซอร์, โซน 24 ชั่วโมง, ประตูเข้ำ-ออก, ห้องสมุด, ตรวจจับ
กำรเคลื่อนไหว

Abstract
Due to the complexity of the library building plan and many complaints
from customers of not enough space for learning. Library space and occupancy
analytics platform using a building internet of things (IOT) is developed and deployed
at KKU Library. The aim of this project is to detect the human movement when
people are in and out of the library at Khon Kaen University. When people is
detected, then it count the number of people who walk through the door. Space
and occupancy analytics platform summarizes the number of people who used
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the library in each zone into the daily, weekly and monthly report. By capture
precise information about room occupancy and capacity. A Iot system can track
occupancy and motion. These systems provide valuable insight into how KKU library
spaces are being used. Real-time traffic patterns can be translated into spatial
representations such as floor plans and occupancy. Together they offer an
unprecedented and dynamic understanding of data and data correlations, to deliver
valuable insights whether space is being under or over-utilized. This system can be
further optimized ensuring that both the lighting and HVAC work in sync. Creating
comfortable environments that promote library’s customers happiness.

Keywords:
IOT, Library, Space, Occupancy Analytics, Detected, KKU Library
บทนา
ในปัจจุบันพื้นที่ของสำนักห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำก
ประกอบกับพื้นที่ในห้องสมุดนั้นมีขนำดกว้ำงและซับซ้อน ซึ่งภำยในอำคำรมีหลำยชั้น และในแต่ละชั้น
แบ่งออกเป็นหลำยโซน และมีกำรบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนที่
แตกต่ำงกัน ซึ่งยังไม่สำมำรถวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมว่ำมีกำรใช้งำนของพื้นที่ส่วนใด
มำกที่สุดและในช่วงเวลำใด ดังนั้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่สำมำรถ
ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ เป็นแนวทำงเลือกในกำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์
กำรเข้ำใช้พื้นที่ของแต่ละโซนของห้องสมุดซึ่งมีหลำยห้อง
วัตถุประสงค์
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อตรวจจับผู้ใช้บริกำรในพื้นที่ของห้องสมุด
2. เพื่อเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรในแต่ละพื้นที่และนำข้อมูลดังกล่ำว
มำส่งเสริมกำรใช้งำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงสร้ำงกำรทำงำนของระบบโดยรวมเริ่มต้นเซ็นเซอร์จะมีกำรตรวจจับบุคคลที่มี
กำรเคลื่อนไหวอยู่ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์และเมื่อพบกำรเคลื่อนไหวโปรแกรมก็จะทำกำรนับค่ำ
ในกำรละครั้งของกำรตรวจพบและมีกำรเก็บค่ำเวลำ ณ ขณะที่ตรวจจับได้ในแต่ละพื้นที่ต่ำง ๆ ใน
หอสมุด จำกนั้นโปรแกรมก็จะทำกำรส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลโดยแบ่งตำมพื้นที่ต่ำง ๆ จำกนั้นจะดึง
ข้อมูลที่บันทึกไว้มำแสดงผลในรูปแบบกรำฟที่จะเปรียบเทียบควำมหนำแน่นของคนที่เข้ำใช้งำนใน
พื้นที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด เปรียบเทียบกับเวลำ โดยจะแสดงผลผ่ำนทำง Website
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ภำพที่ 1 แผนภำพกำรทำงำนของระบบ Library occupancy and space analytic
การออกแบบฟังก์ชันของระบบ
Input/ Output specification
Input: ข้อมูลจำนวนครั้งที่ตรวจจับคนและช่วงเวลำขณะนั้นจำกเซ็นเซอร์
Output: Website ที่แสดงผลในรูปแบบกรำฟแสดงเวลำและจำนวนคนที่เข้ำใช้งำน
ในพื้นที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด
Functional specification
1. มีกำรตรวจจับบุคคลที่เข้ำใช้งำนในพื้นที่ต่ำง ๆ ของหอสมุด
2. มีกำรแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบกรำฟผ่ำนทำง Website
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โครงสร้าง Software (Design)

ภำพที่ 2 Software architecture ของ Library occupancy and space analytics by IoT
จำกภำพที่ 2 เรำจะนำ อุปกรณ์ Sensor (PIR Sensor) มำตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่อมี
คนเข้ำ-ออกห้องสมุด โดยนำมำติดที่ประตูเข้ำ-ออก โดยที่ Sensor จะมีกำรนับจำนวนคนที่เข้ำ-ออก
ประตูภำยในห้องสมุด โดยที่หำกมีคนเดินเข้ำมำภำยในพื้นที่ Sensor ที่ Sensor สำมำรถจับถึงได้
โดยประตูหนึ่งบำนจะมี Sensor ตรวจจับ 2 ตัว หรือ 4 ตัวตำมขนำดประตู เพื่อตรวจจับทิศทำงของ
ผู้เข้ำใช้งำนว่ำเป็นกำรเดินเข้ำหรือเดินออก และเมื่อมีกำรตรวจจับได้ก็จะส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูล
ว่ำที่ตรวจจับได้นั้นเป็นคนเข้ำใช้งำนหรือออกจำกพื้นที่นั้น ดังนั้นเรำจึงสำมำรถทรำบจำนวนรวม
ของคนที่เข้ำใช้งำนในพื้นที่นั้น ๆ ของห้องสมุด จำกนั้นก็จะมีกำรวนตรวจจับและรับค่ำไปเรื่อย ๆ
หำกมีคนเข้ำมำภำยในพื้นที่ Sensor เพื่อที่ต้องกำรรู้จำนวนคนเข้ำใช้ห้องสมุดและรู้ว่ำใช้ห้องสมุด
โซนไหนเป็นส่วนใหญ่ และนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และแสดงผลในรูปแบบกรำฟตำมช่วงเวลำ และ
ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ว่ำพื้นที่ไหนมีกำรใช้งำนมำกหรือน้อยผ่ำนทำง Website
การออกแบบส่วนเว็บแอปพลิเคชัน
1. จะแสดงหน้ำให้มีกำรเข้ำสู่รำยละเอียดต่ำง ๆ และฟังก์ชันของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงผล
ข้อมูลของจำนวนคนที่เข้ำมำใช้งำนห้องสมุดได้ ดังภำพที่ 3
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ภำพที่ 3 หน้ำแรกของเว็บไซต์
2. เมนู Library จะมีให้เลือกชั้น (Floor) ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด จำกนั้น
เมื่อเลือกชั้นแล้วจะมีเป็นกำรเลือกโซนที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด ดังภำพที่ 4

ภำพที่ 4 หน้ำ Library แบ่งตำม Zone ต่ำง ๆ ของห้องสมุด
3. เมนู Analytics จะแสดงกรำฟข้อมูลที่มีคนเข้ำมำใช้งำนห้องสมุดในแต่ละช่วงเวลำของ
แต่ละวัน (สำมำรถเลือกวันที่เพื่อดูได้) โดยจะสำมำรถดูได้ว่ำในแต่ละโซน มีช่วงเวลำไหนมีผู้ใช้งำน
มำกน้อยเพียงใด
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ภำพที่ 5 หน้ำ Analytics ของเว็บไซต์ที่แสดงผลกรำฟกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด
การออกแบบในส่วนอุปกรณ์ตรวจจับ

ภำพที่ 6 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 2 ตัว
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ภำพที่ 7 Schematic diagram ที่ออกแบบ NodeMCU ให้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ 4 ตัว
จำกนั้นทำอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมำใหม่ คือ ฐำนยึดระหว่ำงตัวเซ็นเซอร์และขอบประตู เพื่อให้มี
องศำตำมที่ต้องกำร โดยกำรไปใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ที่หอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ภำพที่ 8 ใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัดทำฐำนยึด
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ภำพที่ 9 ฐำนยึดที่ได้จำกกำรใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ตัด

ภำพที่ 10 นำเซ็นเซอร์มำต่อกับสำยไฟและติดกับฐำนยึด
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ภำพที่ 11 นำกล่องไปเจำะรู และติดสวิตซ์และที่เสียบ Adapter
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
เป็นกำรนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง คือ อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR Sensor)
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำใช้งำนภำยในพื้นที่ต่ำง ๆของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกำรแสดงผล
ผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งก็จะแสดงผลเป็น Graph ของคนที่มีกำรเข้ำมำใช้งำนของ
พื้นที่โซน 24 ชั่วโมงของห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งตำมโซนและช่วงเวลำต่ำง ๆ
ในแต่ละวันโดยในกำรจัดทำโครงกำรระบบวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อที่จะวิเครำะห์กำรใช้พื้นที่ของผู้เข้ำใช้งำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในพื้นที่โซน 24 ชั่วโมง และเป็นกำรศึกษำพฤติกรรมของกำรเข้ำใช้งำนห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำพื้นที่กำรใช้งำนภำยในห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อกำรใช้งำนของนักศึกษำและ
บุคลำกรอื่น ๆ
เนื่องจำกในกำรจัดทำได้มีในกำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว (PIR sensor)
ที่ใช้ตรวจจับคนที่เข้ำมำใช้งำนภำยในพื้นที่ต่ำง ๆ ของห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยจะ
แสดงผลผ่ำนทำง Website แบบ Real time ซึ่งกำรที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับนั้นสำมำรถพัฒนำเซ็นเซอร์
ต่อได้อย่ำงหลำกหลำย โดยสำมำรถที่จะดึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้งำนร่วมกันกับเซ็นเซอร์ที่มี
อยู่แล้วได้ เช่น เพิ่มฟังก์ชันให้เซ็นเซอร์มีกำรตรวจจับแล้วแสดงข้อมูลของบุคคลที่เข้ำมำใช้งำน
ห้องสมุดว่ำเป็นใคร ชื่ออะไร และคณะอะไร และมีบุคคลำกรท่ำนใดบ้ำงที่เข้ำใช้งำนภำยในห้องสมุด
และในส่วนของ Website ก็จะสำมำรถพัฒนำโดยกำรเพิ่มลูกเล่นหรือเพิ่มฟังก์ชันในกำรใช้งำนให้
เหมำะสมแก่กำรใช้งำนและสวยงำมมำกยิ่งขึ้นได้
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Abstract
The Electronic Book System has been developed with the aims of creating
an e-book collection system with a flipbook feature; and providing an option
for distributing e-books. The system has been designed based on a concept of
responsive web design in order to allow dynamic support of different PC and mobile
devices. The system has been constructed by using PHP, HTML5, CSS, JavaScript,
jQuery mobile and Bootstrap Framework working in a MYSQL database.
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The developed system enables users to read e-book from the bookshelf. It can also
store the history and number of e-books; and show recommended books based on
the interest of the reader. The developed system provides users with a convent
way of book reading, which increases the channels of service and responses
to the requirement.

Keywords:
Electronic Book, Flip Book, Loei Rajabhat University
บทนา
ปัจจุบันโลกเข้ำสู่ระบบสังคมดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำน
และเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตของคนในสังคมเพิ่มมำกขึ้น โดยประเทศไทยได้มีแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2559) ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศด้วยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรสร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมด้วย
ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อดิจิทัล กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ
ในยุคดิจิทัล และกำรปฏิรูปกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น
กำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
จึงมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรภำยในห้องสมุดหลำยด้ำนเพื่อให้รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
จำกกำรดำเนินงำนในหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนได้นำเทคโนโลยีเรซปอนซิฟและกำรพัฒนำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร ตัวอย่ำงเช่น
กรรณภิรมย์ จำรุสวัสดิ์ (2556) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
สำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University
สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรทำงำนบน Smart device
ขจรศักดิ์ ทองรอด (2559) พัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ศึกษำกระบวนกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม ไอบุ๊ค ออเธอร์ (iBooks
Author) ในกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบผลกำรทดลอง พบว่ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จะทำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น iBook Author Adobe
Creative Cloud AutoDesk 3Dmax 2010 AutoDesk Maya
ฉัตรชัย สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซี ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนำด้วยภำษำ PHP ฐำนข้อมูล MySQL และได้นำ
สถำปัตยกรรมเอ็มวีซีมำประยุกต์ในกำรพัฒนำ ทำให้ระบบทำงำนแยกกันเป็นสัดส่วนซึ่งทำให้
ระบบมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำได้เพิ่มเติมโดยไม่มีผลกระทบกับระบบงำนเดิมที่ใช้งำน
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นิตยำ ปัดถำวะโร (2560) ได้พัฒนำระบบสนับสนุนกำรสืบค้นวิทยำนิพนธ์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบ
เว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และคิวอำร์โค้ด โดยระบบสำมำรถสืบค้นข้อมูลวิทยำนิพนธ์เพิ่มเติมจำก
คิวอำร์โค้ดที่มีอยู่บนวิทยำนิพนธ์ในชั้นหนังสือ และแสดงรำยละเอียดของวิทยำนิพนธ์ ลิงค์ฐำนข้อมูล
วิทยำพนธ์เพื่อดำว์นโหลด ซึ่งสำมำรถดำว์นโหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยัง
สำมำรถสร้ำงบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรได้อัตโนมัติ
ภิญญำพัชญ์ ญำนะคำ (2557) ได้พัฒนำกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
สำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุด ดิจิทัลที่ทันสมัยและกำรเป็นห้องสมุดสนับสนุนวิจัยที่มีเนื้อหำ
(Content) และกำรจัดบริกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็น Digital University
สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำกำรจัดกำรและกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี
กำรออกแบบระบบกำรเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations ฐำนข้อมูล CMUL
e-Books ซึ่งฐำนข้อมูลนี้เชื่อมกับ CMUL OPAC นั้นแสดงผลแบบ Responsive website
ด้วย Google material design framework ที่รองรับกำรทำงำนบน Smart device
สุรักษ์ สิมคำน (2558) ได้พัฒนำกำรระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนต่ำง ๆ ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ โดยสำนักวิทยำบริกำรได้จัดทำระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นเพื่อเป็นกำรรวบรวม วำรสำร วิทยำนิพนธ์และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย
นครพนม ร่วมกับเว็บไซต์ issuu.com ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบจัดกำรฐำนข้อมูลใช้มำยเอส
คิวแอล (MySQL) Dreamweaver CS5 โดยใช้รูปแบบของภำษำพีเอชพี (PHP) ระบบปฏิบัติกำร
FreeBSD ใช้เป็นระบบปฏิบัติกำรในกำรทำงำนของระบบทำกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรขึ้นสู่เว็บ
issuu.com แล้วนำลิงค์มำเพิ่มลงฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ต่อไป
เว็บไซต์ที่ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลำยเว็บไซต์ ยกตัวอย่ำงเช่น เว็บไซต์
Gooreads (goodreads.com) ซึ่งให้บริกำรค้นหำหนังสือ รีวิวหนังสือ กำรแสดงสถำนะหนังสือ
เช่น อยำกอ่ำนหนังสืออะไร กำลังอ่ำนหนังสืออะไร และอ่ำนหนังสือเล่มใดจบไปแล้วบ้ำง ซึ่งสำมำรถ
เชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ได้ ทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกหนังสือตำมควำมสนใจ
จำกกำรให้บริกำรด้ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย มีให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำกบริษัทต่ำง ๆ
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link แต่นอกจำกนั้นยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกที่ต้องกำรเผยแพร่และให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ วำรสำร คู่มือ รำยงำน
เป็นต้น ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงมีแนวคิดในกำรนำเทคโนโลยีกำรพัฒนำเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ มำช่วย
เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้งำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรในศูนย์วิทยบิกำรให้มีผู้ใช้งำน
เพิ่มมำกขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักกำรพัฒนำระบบ SDLC มีขั้นตอน
และวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ (Requirement analysis)
ปัจจุบันกำรให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เป็นกำรให้บริกำรจำกบริษัทหนังสือต่ำงประเทศ
เช่น EBSCO, Gale, IG, Springer Link เป็นต้น แต่ศูนย์วิทยบริกำรฯ ยังไม่มีระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนำขึ้นมำให้บริกำร รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนจำกหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำน เช่น หนังสือ
วำรสำร คู่มือ รำยงำน เป็นต้น จำกข้อมูลควำมต้องกำรผู้พัฒนำระบบจึงได้พัฒนำระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมำ ด้วยกำรออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ และกำรแสดงหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์
ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค
2. ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ (Design)
2.1 กำรออกแบบระบบได้พิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ และปัญหำ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรใช้งำนระบบ 2 ส่วน คือ
2.1.1 ผู้ใช้งำน (User) ประกอบด้วย นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.1.1.1 สำมำรถสมัครสมำชิกได้
2.1.1.2 สำมำรถค้นหำหนังสือได้
2.1.1.3 สำมำรถอ่ำนหนังสือแบบฟลิ๊บบุ๊คได้
2.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.1.2.1 สำมำรถจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนได้
2.1.2.2 สำมำรถจัดกำรข้อมูลหนังสือได้
2.1.2.3 สำมำรถจัดกำรข้อมูลหมวดหนังสือได้
2.1.2.4 สำมำรถเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสือได้
2.2 กระบวนกำรดำเนินงำนของระบบ ผู้พัฒนำได้ออกแบบระบบให้มีกำรลงชื่อเข้ำใช้
งำนเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งำนระบบและสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้ำใช้
งำนระบบแล้ว ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำมชื่อหรือหมวดหมู่ สำมำรถเข้ำไปดู
รำยละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังภำพที่ 1
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ลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ

ค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่แนะนำ

อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เล่มอื่น

เก็บประวัติกำรอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
อ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำกประวัติกำรอ่ำน

]
ลงชื่อออกจำกระบบ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรดำเนินงำนของระบบ
3. ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ (Implementation)
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ประกอบด้วย
3.1.1 โปรแกรม Xampp เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
Web Server
3.1.2 โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
3.1.3 โปรแกรม Sublime เป็น Editor ในกำรเขียน
3.1.4 Bootstrap (Front-end Framework) เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้สำมำรถ
รองรับกำรแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์
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3.2 ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ
3.2.1 ภำษำพีเอชพี (PHP Language) ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์
3.2.2 ภำษำ HTML5 เป็นภำษำมำร์กอัปที่ใช้สำหรับเขียนเว็บไซต์
3.2.3 ภำษำ CSS เป็นภำษำที่ใช้เป็นส่วนของกำรจัดรูปแบบกำรแสดงผลเอกสำร
HTML
3.2.4 ภำษำ JavaScript เป็นภำษำที่ใช้ในกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บไซต์ร่วมกับ
HTML เพื่อให้เว็บไซต์ มีกำรเคลื่อนไหว สำมำรถตอบสนองผู้ใช้งำนได้มำกขึ้น
3.2.5 jQuery Mobile คือ Framework ที่ช่วยให้เรำสำมำรถ Mobile Website
ได้ง่ำยและสะดวกขึ้นโดยที่เรำไม่ต้องเสียเวลำออกแบบ User Interface (UI)
4. ขั้นตอนกำรทดสอบโปรแกรม (Testing and Setting)
จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมได้ประเมินควำมพึงพอใจจำกกำรใช้งำน
ผู้ใช้งำนมีควำม พึงพอใจอยู่ในระดับ “มำก” และยังมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรพัฒนำ เช่น
เพิ่มจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น เป็นต้น
5. ขั้นตอนกำรบำรุงรักษำ ประเมินผล และปรับปรุงระบบ (Evolution)
5.1 กำรนำระบบเข้ำสู่ระบบศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย (Server) ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ผู้ใช้งำนได้ใช้บริกำรทั่วไป
พร้อมทั้งเก็บสถิติ คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำน
5.2 ฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำที่
5.3 วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติจำกกำรใช้งำนเพื่อนำมำปรับปรุงโปรแกรมต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
กำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลกำรศึกษำดังนี้
1. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำสู่ระบบ ระบบจะแสดงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งหมด โดยผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำกชื่อที่ต้องกำร

ภำพที่ 2 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
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2. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค เมื่อผู้ใช้งำนเลือกหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงรำยละเอียดของหนังสือและแสดงหนังสือในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค

ภำพที่ 3 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟลิ๊บบุ๊ค
3. กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเก็บจำนวนกำรเข้ำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเลือกอ่ำน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งำนคนอื่น และเป็นข้อมูลกำรใช้งำนระบบแก่ผู้ดูแลระบบต่อไป

ภำพที่ 4 กำรเก็บสถิติในกำรเข้ำมำอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
4. กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำแก่ผู้อ่ำน เมื่อผู้ใช้งำนอ่ำนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะมีกำรแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอื่นให้แก่ผู้ใช้งำนโดยเลือกจำก
หมวดหมู่เดียวกัน
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ภำพที่ 5 กำรแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำแก่ผู้อ่ำน
5. กำรเพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบที่สำมำรถ
เพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ำไปในระบบโดยไฟล์ที่เพิ่มเป็นไฟล์รูปภำพที่มีกำรเรียงลำดับ
ทำกำรบีบอัดในรูปแบบ zip และเพิ่มครั้งละ 1 รำยกำร

ภำพที่ 6 กำรเพิ่มข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6. กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนกำรทำงำนของผู้ดูแลระบบในกำรค้นหำ
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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ภำพที่ 7 กำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กำรประเมินกำรใช้งำนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book system) ผู้พัฒนำ
ได้ทำแบบสำรวจกำรประเมินกำรใช้งำนผ่ำนระบบ Google Form และให้ผู้ใช้งำนทดสอบกำรใช้งำน
และทำกำรประเมิน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวนทั้งหมด 64 คน แบ่งเป็นเพศชำย 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และผู้ใช้งำนแบ่งเป็นนักศึกษำ
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 อำจำรย์และบุคลำกร จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13
และบุคลำกรภำยนอก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยมีผลกำรประเมินกำรใช้งำน ดังนี้
รายการ
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)
1. ควำมสำมำรถในกำรเรียกใช้งำนในระบบฐำนข้อมูล
2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิป๊ บุ๊ค
3. ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้องครบถ้วน
รวม
ด้านความสามารถทางานได้ตามหน้าที่ (Function)
5. ควำมถูกต้องของระบบในกำรเรียกใช้งำนในระบบฐำนข้อมูล
6. ควำมถูกต้องของระบบในกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟลิป๊ บุ๊ค
7. ควำมถูกต้องของระบบในกำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
8. ภำพรวมในกำรทำงำนของระบบ
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลการประเมิน

4.33
4.30
4.31
4.36
4.32

0.51
0.52
0.50
0.52
0.51

มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.31
4.39

0.53
0.55

มำก
มำก

4.38
4.33
4.35

0.55
0.54
0.54

มำก
มำก
มาก
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ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)
9. ควำมง่ำยต่อกำรเรียกใช้ระบบ
10. ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบหน้ำจอโดยรวม
11. ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอภำพ
12. จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในกำรนำเสนอของระบบ
13. กำรจัดวำงระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
14. กำรจัดวำงข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่ำย
15. กำรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมำะสม อ่ำนง่ำย
16. กำรใช้ขนำดตัวอักษรที่เหมำะสม
17. กำรเลือกใช้สีที่เหมำะสม สบำยตำ
18. ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ระบบ
19. ควำมเสถียรในกำรใช้งำนของระบบ
20. กำรใช้งำนที่งำ่ ย ไม่ซับซ้อน
21. มีคู่มือแนะนำที่ชัดเจนใช้งำนง่ำย
22. ภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ
รวม
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)
23. ควำมเร็วในกำรแสดงผลจำกกำรเชื่อมโยงระบบ
24. ควำมเร็วในกำรติดต่อฐำนข้อมูล
25. ควำมเร็วในกำรบันทึก กำรปรับปรุงข้อมูล
26. ควำมเร็วในกำรนำเสนอข้อมูล
27. ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูล
28. ควำมเร็วในกำรทำงำนของระบบในภำพรวม
รวม
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security)
29. กำรกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบ
30. ควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยข้อมูล
31. ควำมปลอดภัยของกำรเข้ำถึงข้อมูล
32. กำรควบคุมให้ใช้งำนได้ตำมสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
33. กำรตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งำนของผู้ใช้ระบบในระดับต่ำง ๆ
34.มีระบบป้องกันภัยจำกไวรัส,ผู้บุกรุก
35.มีระบบรองรับข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำรนำไปใช้ประโยชน์ได้
36.กำรให้คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำสำหรับกำรใช้งำน
รวม
รวมทั้งหมด

4.34
4.39
4.36
4.38
4.34
4.33
4.36
4.39
4.38
4.34
4.36
4.34
4.33
4.36
4.36

0.48
0.49
0.55
0.55
0.54
0.54
0.52
0.58
0.58
0.54
0.57
0.60
0.56
0.63
0.55

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.34
4.42
4.41
4.36
4.39
4.38
4.38

0.57
0.59
0.58
0.57
0.58
0.58
0.58

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก

4.31
4.41
4.39
4.34
4.33
4.42
4.38
4.36
4.37
4.36

0.53
0.58
0.55
0.57
0.54
0.59
0.55
0.57
0.56
0.55

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
มาก
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อภิปรายผล
ในกำรพัฒนำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย และบุคคลภำยนอก ซึ่งได้มีกำรนำกำรออกแบบเว็บไซต์
แบบรีสปอนซีฟ (Responsive web design: RWD) และกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิ๊บบุ๊ค
(Flip book) ทำให้เกิดควำมสะดวกสบำย รวดเร็วต่อกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง
เสียเวลำในกำรยืม-คืนหนังสือ และเป็นกำรส่งเสริมกำรเข้ำใช้บริกำรของศูนย์วิทยบริกำร รวมทั้ง
เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล (International databases)
สู่ฐำนข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบบ
เชื่อมโยงที่สำมำรถดึงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่
ในฐำนข้อมูลสำกล ให้บันทึกลงในคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) แบบอัตโนมัติ
ระบบนี้ พัฒนำขึ้นจำกเฟรมเวิร์ค Angular โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ International Database API
และ DSpace API นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลของหน่วยงำนอื่นที่พัฒนำ
คลังข้อมูลโดยใช้ DSpace จำกกำรทดสอบระบบด้วยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) กับฐำนข้อมูลสำกล พบว่ำ ข้อมูลมีควำมถูกต้องในอัตรำร้อยละ
100 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว สำมำรถลดภำระงำน และลดขั้นตอนกำรสร้ำง
ระเบียนบรรณำนุกรมในคลังปัญญำ CMU IR ได้เป็นอย่ำงดี

คาสาคัญ:
กำรเชื่อมโยงข้อมูล, คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่, DSpace, API, ฐำนข้อมูลสำกล,
กำรพัฒนำโปรแกรม

Abstract
The automatic synchronization system for bibliographic data from the
international databases to the one under DSpace program has been created with
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the aim to develop the synchronization system that could extract bibliographic
databases of Chiang Mai University’s academic publications published in international
databases and automatically enter the data in Chiang Mai University Intellectual
Repository (CMU IR). This system has been developed from Angular framework by
synchronizing the databases with International Database API and DSpace API. Besides,
the system could also synchronize the databases with repository of other
organizations that developed the databases by applying DSpace. After testing the
system by synchronizing the databases between CMU IR and international databases,
it was found that the accuracy of the data was 100%. Thus, the benefit from
developing this system could help decreasing the amount of work load and also
perfectly help reducing the number of steps in creating bibliographic records in
CMU IR.

Keywords:
Data Synchronization, Chiang Mai University Intellectual Repository
(CMU IR), DSpace, API, International Databases, Program Development
บทนา
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้พัฒนำคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Intellectual
Repository: CMU IR) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคลังผลงำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึง่ กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรทำงำนในรูปคณะกรรมกำร
ซึ่งมีคณะกรรมกำรมำจำก 4 ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย และศูนย์บริหำรกำรวิจัย
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในฐำนะส่วนงำนที่รับผิดชอบกำรจัดหำและจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย จึงได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และนำเข้ำสู่
คลังปัญญำ CMU IR ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยใช้โปรแกรม DSpace ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีมำตรฐำนกำรจัดเก็บ
ในระดับสำกล และมีมหำวิทยำลัยในประเทศไทยหลำยแห่งนำไปใช้พัฒนำฐำนข้อมูล เช่น คลังปัญญำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository-CUIR),
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University
Institutional Repository Database-Mahidol-IR) และคลังปัญญำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(PSU Knowledge Bank) โดยขอบเขตของข้อมูลที่สำนักหอสมุดได้รับมอบหมำยให้ทำกำรรวบรวม
มีดังนี้
1. งำนวิจัย (Technical reports)
2. วิทยำนิพนธ์ (Theses) และกำรค้นคว้ำแบบอิสระ (Independent study)
3. บทควำมวิชำกำร (Journal articles)
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4. Conference papers
5. Working papers
6. Official report or Project
7. วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
8. สิทธิบัตร (Patents)
9. Book or book chapter
จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำ สำมำรถแยกข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มี
กำรจัดเก็บอยู่แล้วในสำนักหอสมุด เช่น วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำแบบอิสระ และข้อมูลผลงำนวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลสำกล ซึ่งข้อมูลที่สำนักหอสมุดไม่ได้จัดเก็บนี้
สำนักหอสมุดไม่สำมำรถคัดลอกข้อมูลบรรณำนุกรมไปยังคลังปัญญำแบบอัตโนมัติได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
กำรลดภำระงำนและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักหอสมุด จึงจำเป็นจะต้องพัฒนำ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล สู่ระบบคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนำระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลสำกล ให้สำมำรถนำเข้ำข้อมูลทำงบรรณำนุกรม
ของผลงำนวิชำกำรสู่คลังปัญญำ (Intellectual repository) ซึ่งพัฒนำโดยใช้โปรแกรม DSpace
ได้แบบอัตโนมัติ
2. เพื่อพัฒนำระบบเชื่อมโยงที่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล
ที่มีอยู่ในโปรแกรม DSpace
3. เพื่อจัดทำ Cloud Platform ให้หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูล ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบเชื่อมโยงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลนั้น ผู้พัฒนำ
ได้เลือกใช้วิธีกำรพัฒนำแบบ Agile ซึ่งมีกำรกำหนดรอบอำยุของระบบในรูปแบบ Sprint ทีท่ ำให้
ระบบถูกปรับปรุงให้สนับสนุนควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอยู่เสมอ โดยในแต่ละรอบอำยุของระบบ
สำมำรถแบ่งออกเป็นกระบวนกำรย่อย ดังนี้
1. วิเครำะห์และออกแบบ (System analysis and design)
ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบมีวัตถุประสงค์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบ
โดยดูจำกกลุ่มผู้ใช้งำน (Stakeholder) ระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ และนำมำ
ร้อยเรียงเป็นขั้นตอนและกระบวนกำรทำงำนของระบบที่พัฒนำ ซึ่งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถออกแบบกำรทำงำนออกมำได้เป็นกระบวนกำร ดังนี้

2-240

Repository 1

Repository 2

Repository 3

Repository 4

Users

CMUL Scholarly Sync.

International Database
International
Database
API
AP

ภำพที่ 1 กระบวนกำรทำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล
จำกกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก
ฐำนข้อมูลสำกล จะเห็นว่ำระบบถูกออกแบบให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำได้หลำยแห่ง
ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับในกำรแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งำน โดยไม่จำกัดว่ำจะต้องสำมำรถเชื่อมโยงกับ
คลังปัญญำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เท่ำนั้น โดยเมื่อผู้ใช้งำนตั้งค่ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งำน (User interface) ระบบจะทำกำรเชื่อมโยงข้อมูลตำมที่ตั้งค่ำไว้กับฐำนข้อมูลปลำยทำง
ทันที
2. พัฒนำระบบ (System development)
จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบทำให้ผู้พัฒนำสำมำรถกำหนดขอบเขตของกำรพัฒนำ
ระบบ ผังกระบวนกำรทำงำนของระบบ จะพบว่ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก
ฐำนข้อมูลสำกลนั้น มีส่วนเชื่อมต่อ (Interface) อยู่ทั้งหมด 3 จุด คือ
2.1 ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน
2.2 ส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล
2.3 ส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ
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โดยส่วนเชื่อมต่อทั้ง 3 จุดจะทำงำนตำมลำดับคือ ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนจะรับข้อมูล
กำรตั้งค่ำกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ใช้งำน จำกนั้นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก
ฐำนข้อมูลสำกล จะทำกำรร้องขอ (Request) ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลตำมที่ผู้ใช้งำนได้ตั้งค่ำไว้
และทำกำรบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ลงฐำนข้อมูลคลังปัญญำผ่ำนส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ ดังนั้น
ในกำรพัฒนำระบบ ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำจำกกำรเชื่อมต่อทั้ง 3 ของระบบดังนี้
1. Angular สำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนในกำรสร้ำงระบบในส่วนของ
Front-end ผ่ำนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยในทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์สื่อสำร
2. International database API สำหรับพัฒนำระบบในส่วนเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลสำกล
ในกำรรวบรวมข้อมูล (Data harvesting) เมทำดำทำของระเบียนบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลตำม
มำตรฐำน PRISM Dublin Core Metadata Specification (PRISMDCMS) ในรูปแบบโครงสร้ำง
ข้อมูลแบบ JSON (JavaScript Object Notation)
3. DSpace API สำหรับพัฒนำในส่วนเชื่อมต่อกับคลังปัญญำ เพื่อเป็นช่องทำงใน
กำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของข้อมูลที่รวบรวมมำ และบันทึกข้อมูลลงในคลังปัญญำ
กำรพัฒนำระบบโดยแบ่งส่วนเชื่อมต่อออกเป็น 3 จุดนี้ ยังมีข้อดีในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง
กับฐำนข้อมูลสำกลได้ทุกฐำนที่มีกำรเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลด้วย API โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนำ
โปรแกรมใหม่ทั้งหมด
เมื่อผู้พัฒนำได้พัฒนำระบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นำระบบอัพโหลดขึ้นไปยังเครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรวิพำกษ์ระบบในขั้นตอนถัดไป
3. วิพำกษ์ระบบ (System review)
หลังจำกพัฒนำระบบเสร็จสิ้นผู้พัฒนำได้นำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำก
ฐำนข้อมูลสำกลมำนำเสนอภำยในงำนวันนวัตกรรม สำนักหอสมุด 2561 (CMUL Innovation Day
2018) ให้ผู้เข้ำร่วมงำน ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลำกร
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคลกรจำกสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
และบุคลำกรจำกสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยพำยัพ เข้ำร่วมกำรวิพำกษ์ระบบ จำนวน 105 คน
เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบ และประเมินควำมพึงพอใจในระบบเป็นครั้งสุดท้ำย
ก่อนนำระบบไปใช้งำนจริง ซึ่งจำกกำรวิพำกษ์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูล
สำกล ได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด (4.30) และมีข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้กับหน่วยงำนภำยนอก
3.2 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำง
บรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำถึงได้
4. กำรใช้งำนจริง (Launch)
เมื่อทำกำรแก้ไขระบบตำมกำรวิพำกษ์ผู้พัฒนำจึงได้อัพโหลดระบบขึ้นบนเครื่องแม่ข่ำย
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้
4.1 ระบบปฏิบัตกำร Windows 2016 Server
4.3 หน่วยประมวลผลกลำง 2 แกนประมวลผลแบบเสมือน (2 vCore)
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4.4 หน่วยควำมจำหลัก 4 GB
4.5 ฮำร์ดดิสก์ 200 GB SSD
จำกนั้น ทำกำรเชื่อมต่อกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรปรับปรุงคลังปัญญำ เพื่อใช้งำนจริงต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนาไปใชประโยชน
สรุปผล
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลสำกล
(International databases) สู่ฐำนข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ ถูกพัฒนำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงสู่
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU IR) ได้แบบอัตโนมัติ โดยระบบถูกออกแบบมำให้สำมำรถ
ใช้งำนร่วมกับฐำนข้อมูลที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace ดังนั้น จึงสำมำรถใช้งำนได้กับฐำนข้อมูล
ของทุกหน่วยงำน ที่พัฒนำด้วยโปรแกรม DSpace นอกเหนือจำกคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ซึง่ ขึ้นอยู่กับ URL ปลำยทำงที่ผู้ใช้งำนตั้งค่ำที่หน้ำโปรแกรม

ภำพที่ 2 หน้ำหลักระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สู่ฐำนข้อมูลที่พัฒนำ
โดยใช้โปรแกรม DSpace
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล ถูกพัฒนำขึ้นให้ใช้งำนง่ำย
(User friendly) โดยผู้ใช้งำนตั้งค่ำในกำรเชื่อมโยงเพียงแค่ 3 ขั้นตอน คือ
1. ตั้งค่ำ URL ของฐำนข้อมูลปลำยทำง
2. ระบุ Collection ปลำยทำงที่จะนำข้อมูลเข้ำ
3. กำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะนำเข้ำและกำรยืนยันตนเอง
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จำกกำรทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับฐำนข้อมูลสำกล และรวบรวมระเบียน
บรรณำนุกรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 พบว่ำ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถรวบรวมระเบียนบรรณำนุกรม
ลงคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้จำนวน 11,003 ระเบียน ซึ่งมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อมูล
ในฐำนข้อมูลสำกล ร้อยละ 0 ภำยในระยะเวลำ 1 ชั่วโมง

ภำพที่ 3 กำรเปรียบเทียบจำนวนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลสำกลกับจำนวนข้อมูลที่ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทำงบรรณำนุกรมฯสำมำรถรวบรวมได้
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จำกกำรทดสอบระบบโดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พบว่ำ
ระบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกล สำมำรถใช้งำนได้ดี มีควำมแม่นยำ
ในระดับ 100% แต่เมื่อนำระบบมำทดสอบกับฐำนข้อมูลอื่น ทีพ่ ัฒนำขึ้นจำกโปรแกรม DSpace
กลับพบปัญหำ ไม่สำมำรถบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงในเขตข้อมูลของฐำนข้อมูลที่มีกำรแก้ไข
เมทำดำทำ (Metadata) เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่โปรแกรม DSpace มีให้ เนื่องจำกระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมฯ และฐำนข้อมูลสำกลที่ใช้ทดสอบกำรเชื่อมโยง ใช้มำตรฐำน PRISMDCMS
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถรองรับเขตข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจำกมำตรฐำนได้
จำกปัญหำที่พบผู้พัฒนำจึงมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบในรุ่นถัดไป ให้มีกำรตั้งค่ำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเขตข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงเขต
ขึ้นมำใหม่เพื่อให้รองรับกับเมทำดำทำที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มเขตข้อมูลในโปรแกรม DSpace
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การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ที่มีต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
หลังจำกพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมจำกฐำนข้อมูลสำกลเสร็จสิ้นแล้ว
สำนักหอสมุดได้เปิดระบบให้กับบุคคลภำยนอกใช้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบ
คลังปัญญำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่รับทรำบ ซึ่งวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ระบบดังกล่ำวได้รวบรวม
ผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บันทึกลงในคลังปัญญำแล้ว จำนวน 12,955 ระเบียน
กำรพัฒนำระบบดังกล่ำว ช่วยให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถลดจำนวนบุคลำกร
ในกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูลสำกล จำนวน 2 คน
2. ประโยชน์ที่มีต่อหน่วยงำนอื่น
หน่วยงำนอื่นที่ใช้โปรแกรม DSpace ในกำรพัฒนำระบบคลังปัญญำหรือฐำนข้อมูลผลงำน
วิชำกำร สำมำรถใช้ Cloud platform รวบรวมข้อมูล เพื่อบันทึกระเบียนบรรณำนุกรมลงคลัง
ปัญญำแบบอัตโนมัติได้
รายการอางอิง
Highsmith, J. (2004). Agile project management: Creating innovative products
(Agile software development series). Boston: Addison-Wesley.
PRISM: Publishing requirements for industry standard metadata. (2012).
Retrieved from. http://www.prismstandard.org/specifications/3.0/
PRISM_Dublin_Core_Metadata_3.0.pdf
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การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุม่ เมฆ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Development of Chiang Mai University in the Library
Academic Repository by Cloud Repository
แพรวนภา ศรีวรรณตัน, อรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
e-mail: praewnapa.s@cmu.ac.th, arunrat.w@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) พัฒนำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
หลัก “ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้เครื่องมือสืบค้น” ตำมแผนยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว ใช้เป็นระบบกลำง
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดบันทึก
ข้อมูลและจัดเก็บระเบียนข้อมูลลงในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รองรับ
กำรทำงำนของบุคลำกรที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม หรือกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลได้ 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือ บทควำมวิชำกำร
รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม โดยนำระบบ MEAN Stack มำพัฒนำเพื่อกำรจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลด้วย
คำค้นทั้งแบบหลำยเงื่อนไข แบบจำกัดเงื่อนไข และแบบบูรณำกำรระหว่ำงฐำนข้อมูล ฝ่ำยห้องสมุด
และสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ได้ทดลองนำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้
ในกำรจัดทำคลังข้อมูลองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic
Repository) ขึ้น พบว่ำ สำมำรถจัดเก็บระเบียนข้อมูลและให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ ซึ่งเป็นผลงำน
วิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจ
กำรใช้งำนระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ อยู่ในระดับมำก

คาสาคัญ:
องค์ควำมรู้สถำบัน, คลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ, ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำสังคมศำสตร์,
ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์, สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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Abstract
Cloud Repository has developed to be consistent with the strategic plan
of the Library of Chiang Mai University for 5 Years (1960-2021). It is a central system
for creating a library database without skill requirement in developing or installing
computer program from library staff. This cloud repository stores 4 types of data
including books, articles, images, and multi-Media. The system was developed with
“MEAN Stack” which the library user retrieve the database by using multi keyword
search, limit search, and single search. The Library and Information Department of
the Social Sciences and Humanities has brought the cloud repository system to
create the “CMU Library Academic Repository” which purpose to collect, store,
and provide information service, including scholarly works of academic personnel.
The result of survey found that the user satisfaction was at high level.

Keywords:
Academic Repository, Cloud Computing, Information Resources on Social
Science, Information Resources on Humanities, Chiang Mai University Library
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้กำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และมีพันธกิจในกำรจัดหำ จัดระบบ อนุรักษ์ บำรุงรักษำ และ
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ดังนั้น
กำรแสวงหำสำรสนเทศและสร้ำงคอลเลคชั่น (Collection) จึงถือเป็นภำรกิจสำคัญของสำนักหอสมุด
และห้องสมุดจำกฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย
ห้องสมุดคณะ 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดคณะบริหำรธุรกิจ ห้องสมุดคณะมนุษยศำสตร์ ห้องสมุด
คณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศำสตร์ และห้องสมุด
คณะสังคมศำสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งจัดหำ รวบรวม และจัดเก็บผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ในปัจจุบันผู้ใช้บริกำรจำนวนมำกนิยมใช้งำนคอลเลคชั่นผ่ำนฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรทำง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึง่ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้จำกทุกที่ทุกเวลำ
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะนั้น มีควำมจำเป็นต้องใช้ทักษะและควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลำและทรัพยำกรในกำรพัฒนำมำก ดังนั้น ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศ
สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์จึงมีแนวคิด ในกำรพัฒนำระบบกลำงเพื่อสร้ำงและจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบระบบคลังข้อมูล (Repository) เพื่อลดข้อจำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และด้วย
คุณลักษณะของระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว มีกำรทำงำนในรูปแบบกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
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(Cloud computing) เพื่อให้ผู้ใช้งำนไม่ว่ำจะเป็นบุคคลภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำมำรถนำระบบนี้ไปสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรพัฒนำโปรแกรม
โดยระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (CMUL cloud repository) นั้น ออกแบบมำให้รองรับกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม (Multi-Media) และ
ฐำนข้อมูลแต่ละฐำนสำมำรถกำหนดให้บูรณำกำรทำงำนร่วมกันในรูปแบบ Single Search (Lown,
Sierra, & Boyer, 2013) นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่สนใจนำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้งำน
ยังสำมำรถนำฐำนข้อมูลที่ตนเองสร้ำงไปติดตั้งบนโดเมนเนม (Domain name) ของหน่วยงำนตนเอง
พร้อมปรับแต่งส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร
ในระยะทดลอง (Case study) ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ ได้นำเอำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้ในกำรดำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic Repository) โดยให้ห้องสมุดภำยใน
ฝ่ำยฯ รวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร ได้แก่ อำจำรย์และนักวิจัย บุคลำกร
สำยสนับสนุน และนักศึกษำ ตลอดจนทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โดยคลังข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และสำมำรถค้นคืนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำได้ตรงกับควำมต้องกำร เพื่อนำไป
ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และนำไปต่อยอดสร้ำงสรรค์ผลงำนสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบคลังข้อมูลที่มีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)
2. เพื่อพัฒนำคลังข้อมูลกำรรวบรวมองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(CMU Library Academic Repository)
3. เพื่อรวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน
และนักศึกษำ สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ กำหนดขอบเขต
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1. วำงแผนและกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.1 รวบรวมผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของบุคลำกรสำยวิชำกำร
บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
1.2 กำหนดประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะนำเข้ำคลังข้อมูล แบ่งเป็น
2 ประเภทประกอบด้วย
1.2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ รำยงำนกำรวิจัย รำยงำนนักศึกษำ บทควำม
วำรสำร รูปภำพ
1.2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไฟล์สื่อผสม และไฟล์ข้อมูล (pdf.)
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1.3 กำหนดเขตข้อมูลแต่ละประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้ Dublin Core
Metadata เป็นมำตรฐำน ซึ่งประกอบด้วยชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย (Elements) และ
ได้ปรับปรุงให้เหมำะสมกับ CMU Library Academic Repository โดยกำหนดแบบฟอร์มกำรบันทึก
ข้อมูลตำมชนิดของเอกสำรออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ หนังสือ บทควำมวำรสำร รูปภำพ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4 กำหนดรูปแบบกำรสืบค้นเฉพำะคลังข้อมูล โดยสืบค้นได้จำกชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อผู้แต่ง (Author) คำสำคัญ (Keyword) เลขเรียกหนังสือ (Call number) และหมำยเลขควบคุม
เอกสำร (Control number) นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถเลือก ปีพิมพ์ (Year) ประเภทเอกสำร
(Type) และหัวเรื่อง (Subject) ได้อีกด้วย
1.5 กำหนดให้บริกำรเฉพำะเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. ออกแบบคลังข้อมูลและกำรแสดงผลของคลังข้อมูล
3. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์พัฒนำโปรแกรมเพื่อสร้ำงคลังข้อมูลตำมรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
3.1 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนำโปรแกรมเลือกระบบคลังข้อมูลแบบ
กลุ่มเมฆ ทีม่ ีกำรทำงำนแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วยผู้สร้ำงฐำนข้อมูลหลำยคน และผู้สร้ำงฐำนข้อมูล
แต่ละคนสำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลได้คนละหลำยฐำนข้อมูล โดยแต่ละฐำนข้อมูลจะมีกำรทำงำนเป็น
เอกเทศ นอกจำกนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกำรใช้งำน ผู้พัฒนำมีควำมประสงค์ให้หน่วยงำนที่สนใจ
สำมำรถนำระบบ CMUL Cloud Repository ไปใช้งำนภำยใต้โดเมนเนมของหน่วยงำนตนเองหรือ
บูรณำกำรพัฒนำโปรแกรม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงออกแบบระบบให้แยกเป็น
2 ส่วนอย่ำงชัดเจน คือ (1) กำรออกแบบระบบส่วนหน้ำ (Front-end Framework) มีหน้ำที่ติดต่อ
กับผู้ใช้งำนโดยตรง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งำนปลำยทำง สำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์เพื่อเรียกดู สืบค้น และบริหำรจัดกำรข้อมูลได้ผ่ำนระบบส่วนนี้ และ (2) กำรออกแบบระบบ
ส่วนหลัง (Back-end Framework) เป็นระบบส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับผู้ใช้งำนโดยตรง แต่มีหน้ำที่
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลตำมที่ระบบส่วนหน้ำร้องขอ มีกำรทำงำนในลักษณะ Web Service API’s
โดยดำเนินกำรตำมคำสั่ง GET POST PUT DELETE ที่ได้รับมำจำกระบบส่วนหน้ำ และ Platform อื่นที่
ต้องกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CMUL Cloud Repository
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ภำพที่ 1 ผังกำรทำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository Platform
3.2 กำรพัฒนำระบบ จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบในขั้นตอนที่ผ่ำนมำทำให้
ผู้พัฒนำโปรแกรมทรำบถึงภำพรวม กำรทำงำนของระบบ ซึ่งมีกำรทำงำนแยกออกจำกกันระหว่ำงระบบ
ส่วนหน้ำ (Front-end) และระบบส่วนหลัง (Back-end) อย่ำงชัดเจน โดยทั้ง 2 ส่วนเชื่อมโยงข้อมูลกัน
ผ่ำน Web Service ดังนั้น กำรพัฒนำระบบจะต้องพัฒนำทั้งในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน (User Interface)
และส่วนเชื่อมโยงระบบ (System interface) ประกอบกับข้อมูลที่จัดเก็บลงฐำนข้อมูลมีอยู่ 4 รูปแบบคือ
หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม ดังนั้น จึงไม่สำมำรถจัดเก็บลงระบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational database) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบมีเขตข้อมูล (Fields) ของ
บรรณำนุกรมที่ไม่เหมือนกัน ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลประเภท NO-SQL ที่มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลระเบียนเป็นโครงร่ำงฐำนข้อมูล (Database schema) ไม่ได้เก็บข้อมูลลงในตำรำง (Table)
แบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรทำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository ผู้พัฒนำ
เลือกใช้ MEAN Stack เป็น Framework โดยหลักในกำรพัฒนำโปรแกรม MEAN Stack นั้น
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ประกอบด้วยเครื่องมือจำนวน 4 ชุด ซึ่งมีระบบกำรทำงำนต่ำงกัน ดังนี้ (Zhuang, Yang, Lee, &
Wang, 2018)
3.2.1 M ย่อมำจำก MogoDB สำหรับใช้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแบบ NO-SQL
3.2.2 E ย่อมำจำก Express สำหรับพัฒนำ Web Service API’s
3.2.2 A ย่อมำจำก Angular สำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Front-end
3.2.3 N ย่อมำจำก NodeJS สำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Back-end
4. ทดลองใช้งำนคลังข้อมูล กำรลงรำยกำรเมทำดำทำ (Metadata) ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล 4 รูปแบบ และสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จำก
กำรทดลองใช้มำปรับปรุงและพัฒนำคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5. กำรนำข้อมูลเข้ำคลัง CMU Library Academic Repository มี 2 วิธี ดังนี้
5.1 รวบรวมผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMUL OPAC) โดยกำร Create list รำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม Innovative Millennium โมดูล Cataloging
จำกนั้น Export ข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่ำว
ส่งให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเข้ำข้อมูลในคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository
5.2 กำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำร ในฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ
โดยเลือกแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ จำกนั้น ให้ลงรำยกำร
เมทำดำทำ (Metadata) ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูล
6. เชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแต่ละคณะด้วยระบบ Single Search เป็นคลังข้อมูล
CMU Library Academic Repository ดังรูป

ฐำนข้อมูลคณะบริหำรธุรกิจ
ฐำนข้อมูลคณะมนุษยศำสตร์
ฐำนข้อมูลคณะวิจิตรศิลป์
ฐำนข้อมูลคณะสังคมศำสตร์
CMUL Cloud Repository

ฐำนข้อมูลคณะศึกษำศำสตร์
ฐำนข้อมูลคณะเศรษฐศำสตร์

ภำพที่ 2 กำรสร้ำง CMU Library Academic Repository ด้วย CMUL Cloud Repository
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7. ทำกำรวิพำกษ์ระบบ โดยคณะทำงำนได้นำระบบ CMUL Cloud Repository
และคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่พัฒนำแล้วมำนำเสนอในวันนวัตกรรม
สำนักหอสมุด 2017 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้พัฒนำคลังข้อมูล ผู้ใช้งำนระบบ ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จำนวน 67 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรวิพำกษ์ระบบและให้
ข้อเสนอแนะในมุมมองที่หลำกหลำยในกำรนำไปปรับแก้ระบบเป็นครั้งสุดท้ำยก่อนนำระบบ
ไปใช้งำนจริง
จำกกำรวิพำกษ์ระบบ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในตัวระบบในระดับ
มำกที่สุดโดยคิดเป็นคะแนน 4/5 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
7.1 ระบบควรจะสำมำรถกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มจำกระบบเครือข่ำย
ได้
7.2 ระบบควรมีกำรบันทึกข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในเขตข้อมูล (Field) Creator,
Author, Subject และ Affiliation
7.3 ระบบควรสำมำรถตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่เพิ่มในฐำนข้อมูลได้ เพื่อป้องกันกำรเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
8. ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ได้เปิดระบบให้
ใช้งำนจริง โดยเริ่มจำกประชำสัมพันธ์และแนะนำวิธีกำรใช้ระบบ CMUL Cloud Repository และ
คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่ได้พัฒนำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แก่บุคลำกร
สำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผ่ำนทำงโปสเตอร์แนะนำ
บริกำรห้องสมุด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
9. กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรพัฒนำระบบ CMUL Cloud Repository ทำให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ สำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ทำให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สำนักหอสมุดสำมำรถใช้ระบบ CMUL Cloud Repository ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐำนข้อมูลที่สร้ำงด้วยระบบ CMUL
Cloud Repository จะมีกำรทำงำนในรูปแบบ Cloud Computing ซึ่งมีส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน
เป็นไฟล์ HTML ทำให้สำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์โดยนำไปติดตั้งไว้ที่โดเมนเนมของ
หน่วยงำนใดก็ได้ระบบ CMUL Cloud Repository สำมำรถรองรับกำรสร้ำงระเบียนข้อมูลของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 4 ประเภท คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์มัลติมีเดีย โดยใช้ Dublin
Core Metadata เป็นมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูลลงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MongoDB ซึ่งใช้
เทคโนโลยี NO-SQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนระบบ CMUL Cloud
Repository ถูกออกแบบมำให้ผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ 3 รูปแบบ คือ
1. สืบค้นแบบระบุคำค้นหลำยเงื่อนไข (Multi keyword search) ผู้ใช้สำมำรถระบุคำค้น
และเขตข้อมูลที่ต้องกำรสืบค้นได้พร้อมกับหลำยเงื่อนไข

2-252

2. สืบค้นแบบจำกัด (Limit search) ที่ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจำกัดข้อมูล เช่น ปีที่พิมพ์
ประเภทเอกสำร ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เป็นต้น ได้ตำมที่ต้องกำร โดยระบบจะทำกำรจำแนกกลุ่ม
ในกำรสืบค้นแบบจำกัดแบบอัตโนมัติ
3. สืบค้นแบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล (Single search) ซึ่งเป็นกำรสืบค้นโดยนำระเบียน
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลอื่นตำมที่ผู้สร้ำงฐำนข้อมูลระบุมำแสดงผลในกำรสืบค้นด้วย
โดยหน้ำแสดงผลกำรสืบค้น และหน้ำระเบียนบรรณำนุกรมถูกออกแบบตำมหลัก Search
Engine Optimization (SEO) ที่มีโครงสร้ำงข้อมูลในหน้ำเว็บเพจเป็นมิตรกับ Search Engine
ตำมโครงสร้ำงข้อมูล JSON-LD มำตรฐำนจำก Schema.org
Keyword
Search
Single
Search

Li
mi
t
Se
ar

ภำพที่ 3 หน้ำกำรสืบค้นฐำนข้อมูล CMU Library Academic Repository
อภิปรายผล
จำกกำรเปิดให้ใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำนวน 50 รำย ได้รับ
ผลกำรสำรวจ จำนวน 20 รำย ซึ่งจำแนกตำมสถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำมได้ ดังนี้ นักศึกษำ
ปริญญำตรี จำนวน 16 รำย และอำจำรย์ จำนวน 4 รำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
คลังข้อมูล สำมำรถจำแนกตำมประเด็นต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนเนื้อหำ
และควำมถูกต้อง ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.01 ควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรประมวลผลและประสิทธิภำพข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.17 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดรูปแบบ
คลังข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 3.96 และควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนประโยชน์และกำรนำไปใช้ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.12 และ ควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.07
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ข้อเสนอแนะ
จำกกำรใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะ
ในด้ำนกำรออกแบบและรูปแบบกำรแสดงผล ดังนี้
1. ฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ ควรมีกำรออกแบบสีที่เป็นอัตลักษณ์
2. ควรจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับกำรเพิ่มปริมำณของข้อมูล
3. ควรพัฒนำกำรสืบค้นข้อมูลให้มีลักษณะเป็น Single Search ซึง่ สำมำรถสืบค้นข้อมูล
จำกทุกฐำนข้อมูลในครั้งเดียว
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ
1.2 มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำของแต่ละคณะ ในฝ่ำยสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ก่อให้เกิดควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์มำกยิ่งขึ้น
1.3 มีเครื่องมือช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.4 สำมำรถเผยแพร่คลังข้อมูลให้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน
และนักศึกษำ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทรำบว่ำ
มีแหล่งจัดเก็บผลงำนทำงวิชำกำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและค้นคืนได้ง่ำย เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและกำรวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ต่อไป
1.5 ห้องสมุดได้ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เนื่องด้วยกำรสร้ำงคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository เป็นกำรรวบรวมผลงำนทำง
วิชำของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ ที่มีคุณภำพของมหำวิทยำลัยไว้ใน
แหล่งเดียวกัน
1.6 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถใช้ระบบ CMU Cloud Repository
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐำนข้อมูลวำรสำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฐำนข้อมูลทรัพยำกรใหม่
และฐำนข้อมูลภำพยนตร์ใหม่ เป็นต้น
2. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบ CMU Cloud Repository ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่หลำกหลำย
ในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository
ประกอบด้วยฐำนข้อมูลย่อยจำนวน 6 ฐำนข้อมูล ได้แก่
2.1 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.2 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรอำจำรย์และนักวิจัย คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.3 ฐำนข้อมูลบทควำมทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ
2.4 ฐำนข้อมูลบทควำมวำรสำรของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.5 ฐำนข้อมูลภำพยนตร์ต่ำงประเทศห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
2.6 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์
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กำรดูแลระบบ มีห้องสมุดคณะในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล จำกกำรสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลำคม
2561 พบว่ำ มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ลงรำยกำรแล้วรวมทั้งสิ้น 1,808 รำยกำร แบ่งเป็น หนังสือ
1,278 รำยกำร บทควำมวำรสำร 399 รำยกำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 131 รำยกำร
3. ประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศภายนอก
ห้องสมุดและสถำบันสำรสนเทศภำยนอกสำมำรถนำระบบ CMUL Cloud Repository
มำพัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนนั้น ๆ อำทิ
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ กำรสร้ำงฐำนข้อมูลท้องถิ่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุ
เป็นต้น
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี (OAR Smart Office: งำนพัสดุ) พัฒนำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนพัสดุ
ให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุอยู่ในระบบเดียวกัน สำมำรถประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศนำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัสดุและงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทำให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถดำเนินงำนพัสดุได้ถูกต้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบประกอบด้วย วิเครำะห์ปัญหำ
วิเครำะห์ควำมต้องกำร ออกแบบกระบวนงำน พัฒนำระบบ ทดสอบระบบ ประเมินและปรับปรุง
ระบบ
ผลกำรพัฒนำระบบสำมำรถจัดเก็บและรำยงำยข้อมูลสำรสนเทศ เช่น รำยกำรรำยจ่ำย
งบประมำณคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย และข้อมูลสินทรัพย์ของสำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้ถูกต้องและอยู่ในฐำนข้อมูลเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุ ผู้บริหำร และบุคลำกร สำมำรถเรียกดูข้อมูลสำรสนเทศได้ตลอดเวลำและสำมำรถดำเนินงำน
พัสดุตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่ำนระบบได้ ประกอบด้วย 1) เจ้ำหน้ำที่พัสดุดำเนินกำรซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำพัสดุ สั่งซื้อสั่งจ้ำง ตรวจรับ เบิกจ่ำยเงิน จัดทำทะเบียนพัสดุ เบิกจ่ำยพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ
กำรบำรุงรักษำ และจำหน่ำยพัสดุ 2) บุคลำกรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ
และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่ งำนนโยบำยและแผนบันทึกข้อมูล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งำนกำรเงินและบัญชีตรวจทำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนธุรกำร
ดำเนินกำรลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร 4) ผู้บริหำร ดำเนินกำรพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำพัสดุ
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Abstrct
The Supplies Management Database System of Office of Academic
Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The purpose of this study
are for increasing operations efficiency and develop to single system, included data
processing and data analysis for supplied managing improvement.
The process consist of, Problem analysis, Need assessment, Process design,
System development, System trial, System evaluation and System improvement.
As a result of this system development, the system is developed to
correctly archive and report information in the single system. Hence, all staffs are
able to responsively browse informative data and are able to proceed, regarding to
rules and obligations, concerning 1) The Supplied Officer to actuate the purchase/
hire/ rent 2) All personnel 3) Other relevant 4) The executive

Keywords:
Supplies system, The Supplies Management Database System, Office of
Academic Resources
บทนา
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อช่วยในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของงำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถนำข้อมูล
มำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมถูกต้องครบถ้วน รวมถึงกำรอำนวย
ควำมสะดวก ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมผิดพลำด
เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมเป็นมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำน ปัจจุบันสำนักวิทยบริกำรได้มีกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลมำใช้ในงำนต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งงำนด้ำนกำรบริกำรสื่อสำรสนเทศ และงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสำนักวิทยบริกำร
งำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร เป็นงำนหนึ่งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักวิทยบริกำร
เป็นงำนที่มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่สลับซับซ้อนภำยใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำกมำยที่ต้องใช้
ในกำรปฏิบัติงำน และมีข้อมูลทีจ่ ำเป็นต้องจัดเก็บ จัดกำรอย่ำงเป็นระบบให้สำมำรถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน อันเป็นกำรปฏิบัติงำนพัสดุที่สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 8 (4) คือกำรตรวจสอบได้ โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุอย่ำงเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ ซึ่งข้อมูล
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ทีส่ ำคัญของงำนพัสดุ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทะเบียนพัสดุ ข้อมูลด้ำนกำรใช้จ่ำยเงิน
กำรใช้ จัดเก็บ กำรควบคุม และบำรุงรักษำพัสดุ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งที่จะต้องนำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ กำหนดงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
สำนักวิทยบริกำรจึงได้คิดพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุขึ้น ให้ครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
และสำมำรถจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญต่อกำรดำเนินงำนพัสดุที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้อย่ำงครบถ้วน
ในระบบเดียว อันเป็นกำรแก้ปัญหำเดิมที่นำระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ มำใช้
ในงำนพัสดุหลำยระบบทำให้ต้องบันทึกข้อมูลเดียวกันในหลำยครั้ง เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และบุคลำกรที่มีส่วนงำนเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลใช้ในกำรดำเนินงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ภำพที่ 1 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ
ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเดิมของเจ้ำหน้ำที่พัสดุซึ่งเป็น
ผู้ใช้งำนระบบโดยตรง ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ
(ครุภัณฑ์) และระบบจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ พบปัญหำกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ
สำนักวิทยบริกำร ดังนี้
1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบคลังพัสดุ ระบบกำรเงินสำมมิติ (ครุภัณฑ์) และระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ เป็นระบบที่แยกกันอย่ำงสิ้นเชิง ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและใช้งำนข้อมูล
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ร่วมกันได้ มีควำมซ้ำซ้อน ยุ่งยำก และสิ้นเปลืองเวลำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัสดุในกำรบันทึก
จัดเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลหลำยครั้ง
1.2 ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่ครอบคลุมภำระงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร ได้แก่
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุทุกประเภทและทุกงบรำยจ่ำย งำนด้ำนทะเบียนคุมพัสดุ กำรบำรุงรักษำพัสดุ
ซึ่งทำให้เกิดควำมยุ่งยำกสับสนในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ กำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล
1.3 ระบบฐำนข้อมูลเดิมไม่สำมำรถรำยงำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงบประมำณของ
สำนักวิทยบริกำรได้ครบถ้วนทุกหมวดรำยจ่ำย เช่น ข้อมูลรำยกำรรำยจ่ำย ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงิน
อนุมัติค้ำงจ่ำย ทำผู้บริหำรไม่มีข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.4 ระบบฐำนข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่สอดคล้องตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลพัสดุ สำนักวิทยบริกำรจำกผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร ผลกำรศึกษำ
ควำมต้องกำร พบว่ำ
2.1 ผู้บริหำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ ที่สำมำรถแสดงรำยงำนรำยจ่ำย
ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้ำงจ่ำย เพื่อประกอบกำรตัดสินใจพิจำรณำอนุมัติกำรขอซื้อจ้ำงพัสดุ
2.2 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
พัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำมำรถจัดเก็บ
และรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนพัสดุด้ำนกำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรจัดทำทะเบียน กำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และกำรจำหน่ำยพัสดุได้
2.3 บุคลำกร สำนักวิทยบริกำร ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ
แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ ได้แก่
1) นักวิชำกำรงำนกำรเงินและบัญชีต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
ส่งต่อข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุมำยังงำนกำรเงินและบัญชีเพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำพัสดุต่อไป
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
2) ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร (ธุรกำร) ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
ส่งต่อข้อมูลเพื่อกำรบันทึกทะเบียนรับ-ส่งรำยงำนขออนุมัติซื้อจ้ำง ขออนุมัติเบิกจ่ำยพัสดุ และ
หนังสืออื่น ๆ ได้
3) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ต้องกำรระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุที่สำมำรถ
รำยงำนข้อมูลพัสดุ รำยรับ-รำยจ่ำยค่ำพัสดุของสำนักวิทยบริกำรได้
3. กำรออกแบบกระบวนงำน
ออกแบบกระบวนโดยกำรศึกษำพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
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พ.ศ. 2560 ประกำศ หนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
สำนักวิทยบริกำร ได้กระบวนงำนพัสดุเพื่อกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ดังนี้

ภำพที่ 2 กระบวนงำนระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(สำนักวิทยบริกำร, 2560; พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560, 2560; ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560, 2560)
4. กำรพัฒนำระบบ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้ภำษำ PHP, JAVA Scrip, JQuery และบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้วยระบบ MySQL (คชำ ชำญศิลป์, 2553)
5. กำรทดสอบระบบ
ทดสอบกำรใช้งำนโดยผู้พัฒนำระบบ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหำรและบุคลำกร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
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6. กำรประเมินผล
ดำเนินกำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกผู้ใช้งำนระบบโดยกำรประชุมกลุ่ม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และใช้แบบสอบถำม
7. กำรพัฒนำปรับปรุง
นำผลกำรทดสอบและกำรประเมินผลกำรใช้งำนมำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (OAR Smart
Office) สำมำรถใช้ดำเนินงำนได้ครอบคลุมกระบวนงำนพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และ
กำรจำหน่ำยพัสดุ โดยสำมำรถจัดทำเอกสำร ตรวจสอบเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งสถำนะ
กำรดำเนินงำนได้โดยระบบ ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดเก็บและแสดงรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรพัสดุได้ถูกต้อง เช่น รำยงำนรำยจ่ำย และรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อำนวยควำมสะดวก
แก่บุคลำกรในกำรแจ้งขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ และตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรพัสดุ

ภำพที่ 3 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1. ผลกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ ระบบประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ส่วนบุคลำกร
ส่วนระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ และส่วนรำยงำนสำรสนเทศ ดังนี้
1.1 ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุใช้งำนผ่ำนเมนู “งำนพัสดุ”
ประกอบด้วย เมนูกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนงำนพัสดุ ดังนี้
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1) ข้อมูลพื้นฐำนของระบบ ประกอบด้วย ประเภทพัสดุ รำยกำรพัสดุ วิธีกำรจัดซื้อ
ร้ำนค้ำ สถำนที่ใช้พัสดุ และระเบียบพัสดุ
2) กำรขอซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติซื้อ/ จ้ำง กำรสั่งซื้อ/ จ้ำง
กำรส่งมอบ/ ตรวจรับ/ เบิกจ่ำยเงิน และรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
3) กำรเช่ำพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติเช่ำ สั่งเช่ำพัสดุ เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ และ
รำยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ
4) แจ้งซ้อม ประกอบด้วย รำยกำรแจ้งซ่อม และ ประวัติกำรซ่อม
5) ทะเบียนพัสดุ ประกอบด้วย กำรเพิ่มครุภัณฑ์ เพิ่มที่ดินสิ่งก่อสร้ำง จัดทำ
ทะเบียนพัสดุ และรำยกำรพัสดุ
6) ประกำศผลเสนอรำคำ ประกอบด้วย กำรประกำศผลเสนอรำคำ และ รำยกำร
ประกำศผลเสนอรำคำ
7) จำหน่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรขออนุมัติจำหน่ำยพัสดุ รำยกำรขออนุมัติ
จำหน่ำย ผลกำรตรวจสอบพัสดุ จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุ
8) เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ และ รำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์
9) ทะเบียนหนังสือ ประกอบด้วย กำรลงเลขที่หนังสือ มอ 182/ รำยกำรหนังสือ
มอ 182/ และค้นหำหนังสือส่ง
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ภำพที่ 4 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ”
1.2 ส่วนบุคลำกร เป็นส่วนที่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์ใช้งำนระบบได้ ประกอบด้วย
1) ขอซื้อขอจ้ำงพัสดุ ประกอบด้วย กำรขอซื้อขอจ้ำง และ รำยกำรขอซื้อขอจ้ำง
2) ขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด ประกอบด้วย กำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด
และรำยกำรขอซื้อ/ จ้ำง/ เช่ำพัสดุรำยงวด
3) เบิกจ่ำยพัสดุ ประกอบด้วย กำรเบิกจ่ำยวัสดุ, รำยกำรเบิกจ่ำยวัสดุ, เบิกจ่ำย
ครุภัณฑ์ และรำยกำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์
4) ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประกอบด้วย กำรตรวจสอบครุภัณฑ์, รำยงำนผล และ
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์
5) แจ้งซ่อม ประกอบด้วย กำรแจ้งซ่อม รำยกำรแจ้งซ่อม และประวัติกำรซ่อม
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ภำพที่ 5 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนบุคลำกร”
1.3 ส่วนระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ
1) งำนนโยบำยและแผน กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนนโยบำยและแผนบันทึก
ข้อมูลเงินงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้รับในทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ประเภทงบประมำณ
แผนงบประมำณ ผลผลิต/ งำน รำยจ่ำย งบรำยจ่ำย ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณ และรำยกำร
งบประมำณ

ภำพที่ 6 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนนโยบำยและแผน”
2) งำนกำรเงินและบัญชี กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงิน
ทุกงบประมำณและทุกหมวดรำยจ่ำย ประกอบด้วย ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำงพัสดุ ขอเบิกเงินซื้อ/ จ้ำง/
เช่ำรำยงวด และขอเบิกเงินอื่น ๆ
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ภำพที่ 7 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนกำรเงินและบัญชี”
3) งำนธุรกำร กำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำรลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือก่อน
กำรนำเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ และดำเนินกำรลงสถำนกำรณ์อนุมัติ/ ไม่อนุมัติเรื่องต่ำง ๆ
ประกอบด้วย ทะเบียนรับภำยใน ทะเบียนรับภำยนอก ทะเบียนส่ง มอ 181 ทะเบียนส่ง มอ 180
ทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.09 และทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.0901

ภำพที่ 8 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนงำนธุรกำร”
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1.4 ส่วนรำยงำนสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุและส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ดังนี้
1) ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ประกอบด้วย ทะเบียนครุภัณฑ์
ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมที่ดินสิ่งก่อสร้ำง วัสดุคงเหลือ บัญชีวัสดุ ตรวจสอบเอกสำร ค้นหำ
รำยกำรซื้อ/ จ้ำง QR Code และรำยกำรครุภัณฑ์

ภำพที่ 9 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ”
2) ส่วนที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหำรและบุคลำกร แสดงรำยงำนผ่ำนเมนู “รำยงำน”
ประกอบด้วย รำยงำนรำยจ่ำย และรำยกำรรำยจ่ำย

ภำพที่ 10 ระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ “ส่วนรำยงำนสำรสนเทศของผู้บริหำรและบุคลำกร”
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2. กำรทดสอบกำรใช้งำนระบบ
ตำรำงที่ 1 กำรทดสอบระบบฐำนข้อมูลงำนพัสดุ สำนักวิทยบริกำร

2.1 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้พัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ 2559
2.2 ทดสอบกำรใช้งำนโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุในปีงบประมำณ 2559-2560
2.3 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่ของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งำนนโยบำย
และแผนงำนกำรเงินและบัญชี และงำนธุรกำร ในปีงบประมำณ 2559 นำเสนอระบบแก่
เจ้ำหน้ำทีง่ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำ และนำเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติม
2.4 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ปีงบประมำณ 2560 ทดลองใช้งำน
ระบบกับกำรปฏิบัติงำนพัสดุจริงทั้งปีงบประมำณควบคู่กับระบบที่ใช่อยู่เดิม รวบรวมปัญหำและ
ควำมถูกต้องครบถ้วนในกำรใช้งำนระบบและสำรสนเทศที่ต้องกำร
2.5 ทดสอบกำรใช้งำนระบบโดยผู้บริหำรและบุคลำกร ปีงบประมำณ 2560 นำเสนอ
ระบบแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร ทดสอบใช้งำน จัดประชุมสรุปปัญหำและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำระบบ
3. ผลประเมินกำรใช้งำนระบบ
3.1 กำรประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนที่เกี่ยวข้อง
และบุคลำกร ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอควำมต้องกำร ปัญหำ ข้อเสนอแนะจำก
กำรใช้งำน โดยระบบสำมำรถใช้งำนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ครอบคลุม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำร สำมำรถรำยงำนสำรสนเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ช่วยในกำรตัดสินใจได้ ข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดทำรำยงำนสำรสนเทศเชิงวิเครำะห์
3.2 กำรสังเกตและสัมภำษณ์บุคลำกรสำนักวิทยบริกำร บุคลำกรสำมำรถใช้งำนระบบ
ด้วยตนเองได้ ข้อเสนอแนะควรจัดทำคู่มือกำรใช้งำนโดยเฉพำะในส่วนงำนบุคลำกรซึ่งอำจไม่ได้ใช้งำน
ต่อเนื่อง
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3.3 กำรใช้แบบสอบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ ผลกำรประเมินพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (𝑥̅ =4.44) เมื่อพิจำรณำ รำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ตำมลำดับ
ด้ำนคุณภำพกำรใช้งำน (𝑥̅ =4.53) ด้ำนประสิทธิภำพควำมปลอดภัย (𝑥̅ =4.49) ด้ำนเนื้อหำ
(𝑥̅ =4.43) และด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน (𝑥̅ =4.38) ข้อเสนอแนะควรจัดทำคู่มือกำรใช้งำน
3.4 กำรนำเสนอระบบในที่ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี (CoP พัสดุ) ระบบมีควำมครอบคลุมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยงำนพัสดุกลำง วิทยำเขตปัตตำนีได้ทำหนังสือ
แจ้งขอนำระบบไปใช้งำน
3.5 กำรขอศึกษำดูงำนกำรใช้งำนระบบของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ตรัง ผู้ศึกษำดูงำนมีควำมพึงพอใจ เข้ำใจกำรใช้งำนระบบ และต้องกำรนำระบบไปใช้งำนจริง
4. กำรพัฒนำปรับปรุง ได้นำผลกำรทดสอบ ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบของผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำร งำนนโยบำยและแผน งำนกำรเงินและบัญชี บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุคณะหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี และผู้บริหำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตตรัง มำพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. กำรนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดเก็บ รำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศ และดำเนินงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ได้ เช่น กำรขอซื้อขอจ้ำง กำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง กำรตรวจรับ กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดทำ
ทะเบียน กำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และกำรจำหน่ำยพัสดุ
6. ข้อจำกัดของระบบ คือ รองรับกำรใช้งำน บน Chrome และ Firefox ได้ดีกว่ำ
Internet Explorer
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การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล องค์ความรูส้ ู่สงั คม
Digital Archives Management: Knowledge to the Community
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
e-mail: phatchar33@gmail.com

บทคัดย่อ
ในปี 2561 สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้จัดทำโครงกำร
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชนตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร ก่อนจะเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุ
ให้เป็นระบบและมีมำตรฐำนที่ดี เพรำะเอกสำรหำกไม่ได้รับกำรรวบรวมและจัดเก็บเป็นอย่ำงดีแล้ว
อำจสูญหำยหรือถูกทำลำยไป โดยเฉพำะปัจจุบันในยุคสังคมดิจิทัลที่มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กระบวนกำรจัดทำ เก็บรักษำ ส่งผ่ำนข้อมูลและติดต่อสื่อสำร จนทำให้มีจดหมำยเหตุดิจิทัลเกิดขึ้น
มำกมำย ทั้งจดหมำยเหตุดิจิทัลตัง้ แต่เกิด (Born-digital) หรือจำกกำรแปลงรูป (Digitization)
จำกเอกสำรแอนะล็อกเป็นจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic archives) ยิ่งทำให้มีควำมเสี่ยง
ในกำรสูญหำยและเสื่อมสลำยได้ง่ำยขึ้น ส่วนหนึ่งเพรำะยังไม่มีหลักกำรและทฤษฎีในกำรจัดกำร
จดหมำยเหตุดิจิทัลที่รับรองจำกวงวิชำกำรวิชำชีพ โครงกำรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล โดยได้นำกระบวนกำร PDCA มำใช้ใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และผลกำรดำเนินงำนคือ ได้หนังสือเรื่องหลักและแนวปฏิบัติ
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทั้งในรูปแบบเอกสำรฉบับพิมพ์และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัด
สัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เอกสำรสำคัญของ
องค์กร เพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้สู่บุคลำกร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนคณำจำรย์
นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้ได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

คาสาคัญ:
เอกสำรจดหมำยเหตุ, กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ, จดหมำยเหตุดิจิทัล,
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล, จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat
Open University proposed the university archives project in the year 2018.
The objective was to promote the value and importance of the systematic and
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standardized digital archives management because without professional standard
about digital archives management. This project has the PDCA process and provided
academic seminar and published a guide book titled “the principle and guideline for
digital archives management” to enhance the knowledge of the staffs in government
and company office, including lecturers, students, general public people on the base
of life-long learning.

Keywords:
Archives, Archives management, Digital archives, Digital archives
management, Electronic Archives
บทนา
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นห้องสมุดมหำวิทยำลัย
ในระบบกำรศึกษำทำงไกลที่แสวงหำ พัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจและนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยจัดให้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศแก่นักศึกษำ
คณำจำรย์ และบุคลำกร ผู้เรียนในระบบกำรศึกษำทำงไกลและกลุ่มเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยของคณำจำรย์
บุคลำกร นักศึกษำของมหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไป และยังจัดบริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติ พัฒนำกำร และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
จำกพันธกิจในกำรเป็นห้องสมุดของมหำวิทยำลัยในระบบกำรศึกษำทำงไกล จำกนโยบำย
และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลที่ให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์
ทำให้สำนักมุ่งนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศแก่ผู้รับบริกำร
มำโดยตลอด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักได้จัดทำโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ในยุคสังคมดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคลำกร
ในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญ
ในกำรจัดกำรเอกสำรตั้งแต่ต้นทำงก่อนจะมำเป็นเอกสำรดิจิทัล เพรำะเอกสำรเป็นทรัพยำกรพื้นฐำน
ที่มีคุณค่ำและมีควำมสำคัญต่อกำรบริหำรองค์กร และเอกสำรที่ผ่ำนกำรประเมินคุณค่ำจะได้รับ
กำรจัดเก็บเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุ (Archives) แต่ด้วยปัจจุบันที่เป็นยุคสังคมดิจิทัลทำให้เกิด
แรงผลักดันให้ทุกหน่วยงำนต้องมีกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ รวมถึงกำรจัดกำรเอกสำร
ตั้งแต่กำรจัดทำ กำรเก็บรักษำ กำรส่งข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ดังนั้น
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทและหน้ำที่สำคัญในกำรเก็บรักษำ
เอกสำรอันทรงคุณค่ำขององค์กรให้คงอยู่ตลอดไปและสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไม่มีข้อจำกัด
เรื่องเวลำและสถำนที่ จึงเกิดควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรกับเอกสำรที่เกิดจำกกำรแปลงรูป
(Digitization) จำกเอกสำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิมที่เป็นแอนะล็อกให้เป็นจดหมำยเหตุ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic archives) และจดหมำยเหตุดิจิทัล (Digital archives) ที่เป็น
จดหมำยเหตุตั้งแต่เกิด (Born-digital) ซึง่ ทั้งจดหมำยเหตุดิจิทัลและจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์
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ถ้ำไม่ได้รับกำรจัดกำรที่ดีอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องจะยิ่งส่งผลให้สูญหำยได้โดยง่ำย ด้วยกำรถูกลบ
ทำลำยหรือกำรจัดเก็บไม่ถูกวิธี อย่ำงไรก็ดีในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่ที่
ไม่สำมำรถใช้เทคนิคและวิธีกำรแบบเดิมที่เคยใช้ในกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ รวมทั้ง
ยังไม่มีหลักกำรและทฤษฎีกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลที่รับรองจำกวงวิชำชีพ สำนักจึงจัดทำ
โครงกำรนี้ขึ้นเพื่อจัดทำและเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลสำหรับ
บุคลำกร คณำจำรย์ นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปให้ได้รับองค์ควำมรู้และนำไปใช้ในกำรจัดกำร
และกำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ
ได้ตรงกับควำมต้องกำรได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และเพื่อร่วมกันขยำยผลองค์ควำมรู้นี้ไปสู่
สำธำรณชนให้ได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกสำร ตลอดจนประชำชนทั่วไป
ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร และเอกสำรดิจิทัลตั้งแต่ต้นทำงจนเกิด
ควำมมุ่งมั่นในกำรจัดเก็บเอกสำรของหน่วยงำนเพื่อเตรียมเข้ำสู่กำรเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลอย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนำต้นแบบคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล สำหรับบุคลำกรทีป่ ฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนต่ำง ๆ คณำจำรย์ นักศึกษำและประชำชนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลแก่บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ตลอดจนคณำจำรย์ นักศึกษำ และประชำชนที่สนใจทั่วไปให้ได้รับทั้งควำมรู้
ประสบกำรณ์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกำรดำเนินงำนจดหมำยเหตุดิจิทัลต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชดำเนินกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัล ด้วยกระบวนกำร PDCA โดยแบ่งขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ
1) กำรจัดทำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 2) กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำร
จดหมำยเหตุดิจิทัล รำยละเอียดมีดังนี้
1. ขั้นดำเนินกำรวำงแผน (Plan)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เรื่อง จดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนไว้ ดังนี้
1) จัดทำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
1.1) ศึกษำ ค้นคว้ำ ประมวลและเรียบเรียงเนื้อหำคู่มือปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยในสังคมยุคดิจิทัล
1.2) บรรณำธิกรต้นฉบับเนื้อหำและจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยในสังคมยุคดิจิทัล
1.3) จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคดิจิทัล
2) เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลโดยกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร
2.1) จัดสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล
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2.2) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง จดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล
2. ขั้นดำเนินกำรปฏิบัติ (Do)
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลสัมฤทธิ์ผลตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
จึงปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยของ 2 กิจกรรม คือ จัดทำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลโดยกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร รำยละเอียดมีดังนี้
1) กำรจัดทำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
เป็นกระบวนกำรในกำรกำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัล กำรแสวงหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัล กำรประมวลและพัฒนำเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล รวมถึงกำรเรียบเรียง
เนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล กระบวนกำรดังกล่ำวมีขั้นตอนดังนี้
1.1) กำรกำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำและแสวงหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
1.1.1) กำหนดกรอบกำรพัฒนำเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
สำนักกำหนด กรอบกำรพัฒนำเนื้อหำครอบคลุมเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรปูพื้นฐำนในกำรจัดกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุแบบเดิมที่เน้นกำรจัดกำรกับเอกสำรกระดำษเป็นหลัก เช่น แฟ้มเอกสำร สิ่งพิมพ์ แผนที่
แบบแปลน ภำพวำด เป็นต้น โดยจะรวบรวมทั้งเทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
2) ด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เป็นเทคนิคและวิธีกำรจัดกำรกับจดหมำยเหตุแบบใหม่ สำหรับ
ประเภทจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และจดหมำยเหตุดิจิทัล 3) ด้ำนแนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร
สื่อดิจิทัล เป็นกำรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมเอกสำรดิจิทัลให้มีคุณภำพตั้งแต่ต้นทำง
ก่อนที่จะนำมำเก็บรักษำเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลหรือจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป และ
4) ด้ำนสำระสำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจดหมำยเหตุ
1.1.2) แสวงหำผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัล ซึง่ ในที่นี้ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ จำกสำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำ
สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ จำกสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ซึ่งมีควำมรู้ในด้ำนจดหมำยเหตุ
และจำกสำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เอกสำรและจดหมำยเหตุ
1.2) กำรประมวลและพัฒนำเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
สำนักได้มีกำรร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ หลำยครั้ง ทั้งเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพื่อร่วมกันกำหนดเค้ำโครงเนื้อหำหลักและเนื้อหำย่อย ประมวลและ
รวบรวมเนื้อหำ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขเนื้อหำในประเด็นต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
1.3) กำรเรียบเรียงเนื้อหำหนังสือคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
เป็นขั้นตอนที่บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำรของสำนักได้ดำเนินกำรตำม
กระบวนงำนบรรณำธิกรหนังสือคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนกำรกำหนดคุณสมบัติทำงกำรพิมพ์
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กำรบรรณำธิกำรเนื้อหำ กำรจัดหำ คัดเลือกภำพ กำรติดต่อประสำนงำน กำรให้แนวคิด
ด้ำนกำรออกแบบศิลปะรูปเล่ม กำรตรวจพิสูจน์อักษร กำรตรวจตำแหน่งจัดวำงภำพประกอบ
และกำรจัดทำข้อมูลส่วนนำและส่วนท้ำยของหนังสือ เช่น คำนำของมหำวิทยำลัย คำนำของ
สำนักบรรณสำรสนเทศ สำรบัญเนื้อหำ ข้อมูลบัตรรำยกำร หมำยเลข ISBN บรรณำนุกรมของหนังสือ
เป็นต้น
2) กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล โดยกำรจัดสัมมนำทำง
วิชำกำร
เป็นกระบวนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดทำหนังสือคู่มือกำรจัดกำร
จดหมำยเหตุดิจิทัล โดยจัดในรูปแบบกำรสัมมนำทำงวิชำกำร รวมทั้งกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
นิทรรศกำร สำธิต และแนะนำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ได้ประยุกต์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ ซึง่ กระบวนกำรดังกล่ำว
มีขั้นตอน ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
กำรเตรียมกำรก่อน
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร

กิจกรรมการดาเนินงาน
เป็นกำรกำหนดหัวข้อและรูปแบบกำรสัมมนำทำงวิชำ กำรคัดเลือกและทำบทำม
วิทยำกรทีม่ ีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องกับเนื้อหำในหนังสือ กำรจัดทำหนังสือ
เชิญวิทยำกรและผูม้ ำร่วมสัมมนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
สมำคมและเครือข่ำยทำงวิชำชีพ และประชำชนทั่วไป จัดทำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์
และเชิญผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนร่วมงำนสัมมนำ จัดทำนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จัดทำ
มัลติมีเดีย จัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่และแนะนำ เตรียมกำรสำธิตระบบและฐำนข้อมูล
ที่ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 2
กำรดำเนินกำรระหว่ำง
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร

เป็นกำรรับลงทะเบียนผู้มำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ จัดพิธีเปิดกำรสัมมนำ กำรฉำย
มัลติมีเดีย กำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแนะนำนิทรรศกำรเคลื่อนที่
กำรสำธิตและแนะนำฐำนข้อมูลที่นำควำมรู้เกีย่ วกับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทลั
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน ได้แก่ ระเบียนรำยกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบทะเบียนและสืบค้นจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศดิจิทลั ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติ ร ศรีสอ้ำน กำรแนะนำสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์งำนจดหมำยเหตุ รวมถึงปิดกำรสัมมนำ

ขั้นตอนที่ 3
กำรดำเนินกำรหลัง
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร

เป็นกิจกรรมกำรรวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรสัมมนำ และกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำรจัดส่งมหำวิทยำลัย

3. ขั้นดำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผล (Check)
3.1 กำรตรวจสอบ ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เรื่อง จดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยสำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
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ทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ จำนวน 344 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับกำรนำไปพัฒนำและปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
3.2 กำรรำยงำนผล โดยจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม เรื่อง โครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้บริหำรสำนักบรรณสำรสนเทศ และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ตำมลำดับ
4. ขั้นดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุง (Act)
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้นำผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำพัฒนำและปรับปรุง ได้แก่ ข้อเสนอแนะให้สำนัก
บรรณสำรสนเทศ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำนัก
มีนโยบำยที่จะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรจัดกำรเอกสำรดิจิทัลให้แก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจำกกำรดำเนินโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัล ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ส่งผลให้สำนักบรรณสำรสนเทศได้องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และได้
เผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวในรูปแบบกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร นอกจำกนี้ยังได้สำระควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกปฏิบัติงำนในส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญได้เครือข่ำยบุคคลและหน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลพอสังเขป ดังนี้
1. จัดทำหนังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
เป็นต้นแบบคู่มือกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลที่สำนักบรรณสำรสนเทศได้
ร่วมกับฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จัดพิมพ์ จำนวนทั้งหมด
6,000 เล่ม ทั้งในรูปแบบเอกสำรสิ่งพิมพ์และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด https://library.stou.ac.th/digitalarchive/ ซึ่งนำเสนอเนื้อหำที่สำคัญ คือ
ตอนที่ 1 จดหมำยเหตุ เอกสำรจดหมำยเหตุ ประกอบด้วย 1) หลักกำร
แนวคิด และกระบวนกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ และ 2) กรณีตัวอย่ำง กำรจัดกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้
ตอนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ประกอบด้วย 1) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 2) มำตรฐำนเมตำดำตำสำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เป็นเมตำดำต้ำ
เอกสำรจดหมำยเหตุและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล 3) มำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ 4) กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนระหว่ำง
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ประเทศสำหรับคำอธิบำยจดหมำยเหตุ (ISAD (G)) ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรสื่อดิจิทัล
ประกอบด้วย 1) กำรบริหำรจัดกำรโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสำรดิจิทัล 2) กำรสร้ำงเอกสำรงำนพิมพ์ที่มี
คุณภำพ 3) กำรสร้ำงสื่อนำเสนอที่มีคุณภำพ 4) กำรจัดกำรเอกสำร PDF 5) กำรเตรียมภำพดิจิทัล
6) ข้อกำหนดกำรพัฒนำเอกสำรเว็บไซต์ ตอนที่ 4 สำระสำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรสรุปสำระสำคัญของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2561)
ทั้งนีห้ นังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทำให้ได้องค์ควำมรู้
ที่เป็นเหมือน บทเรียน (Lesson-learned) ที่ถอดจำกผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
โดยตรง แล้วสกัดออกมำเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกันในระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำน
ซึ่งองค์ควำมรู้ที่ได้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
ระหว่ำงกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิม และกำรจัดกำรจดหมำยเหตุแบบใหม่ ดังตำรำงนี้
ตำรำงที่ 2 กำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุและกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
1) กำรจัดหำและกำรประเมินคุณค่ำ เป็นกำรกำหนด
นโยบำย กำรประเมินคุณค่ำ กำรจัดหำ และกำรจัดทำ
หลักฐำนและลงทะเบียนเอกสำรจดหมำยเหตุ
2) กำรจัดเรียงและจัดทำคำอธิบำย เป็นกำรจัด
ระเบียบเอกสำรตำมแหล่งที่มำและระเบียบเดิม
ทำคำอธิบำยรำยกำรข้อมูลสำคัญตำมมำตรฐำน
วิชำกำรวิชำชีพจดหมำยเหตุ
3) กำรจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
ในลักษณะต่ำง ๆ ที่มีรำยละเอียดข้อมูลหรือเมทำดำ
ของเอกสำร เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำหำหรือเข้ำถึง
เอกสำร
4) กำรสงวนรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุ
4.1) กำรสงวนรักษำ เป็นวิธีกำรป้องกันก่อนเอกสำร
จะชำรุด และ 4.2) กำรอนุรักษ์ เป็นแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น
แล้วบนเอกสำร โดยกำรกำจัดและทำให้กลับคืนสู่
สภำพเดิม
5) กำรบริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกำรอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึงและค้นคืนเอกสำร
จดหมำยเหตุได้ รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ให้คำปรึกษำ แนะนำ รวมทั้งกำรจัดทำสำเนำเอกสำร

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
1) กำรตรวจสอบ (Quarantine) จดหมำยเหตุดิจิทัล
ก่อนนำเข้ำระบบ เป็นกำรนำจดหมำยเหตุดิจิทลั ที่
คัดเลือกและจัดทำรำยกำรข้อมูลเรียบร้อยแล้วมำตรวจ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และสิ่งแปลกปลอม ตรวจสอบ
คุณภำพด้ำนควำมครบถ้วนสมบูรณ์ เมทำดำ เงื่อนไข
กำรใช้และลิขสิทธิ์ เพื่อนำมำดำเนินกำรในขั้นต่อไป
2) กำรนำจดหมำยเหตุดิจิทัลมำเก็บรักษำในระบบ
(Preservation) เป็นกำรนำเอกสำรดิจิทลั ที่ผ่ำน
กำรตรวจสอบในขั้นที่ 1 มำเข้ำระบบกำรจัดเก็บและ
สงวนรักษำด้วยเทคนิควิธีกำรที่เหมำะสม เช่น กำรทำ
ให้เป็นบรรทัดฐำนตำมที่กำหนด (Normalized) หรือ
กำรเปลีย่ นแปลง (Converted) ด้วยซอฟต์แวร์ที่สงวน
รักษำเอกสำรดิจิทลั ให้อยู่ยำวนำน
3) กำรจัดเก็บรักษำ (Storage) จดหมำยเหตุดิจิทัลเข้ำ
คลัง เป็นกำรนำจดหมำยเหตุดิจิทลั ที่ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่ 2 มำเก็บไว้ในระบบ โดยคำนึงถึงกำรเก็บ
รักษำในระยะยำว สำมำรถจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
ตำมกำหนด สำมำรถเข้ำถึงและค้นคืนได้

2. กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ เรื่อง กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
เอกสำรสำคัญขององค์กร ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรพิทยพัฒน์
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มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำถึง 344 คน จำกกว่ำ 170 หน่วยงำน ภำยในงำน
เป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และหนังสือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล และ
ยังจัดให้มกี ิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้มำร่วมงำนตระหนักถึงคุณค่ำ และควำมสำคัญในกำรจัดกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุและจดหมำยเหตุดิจิทัล มีผลงำนที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ปำฐกถำพิเศษและบรรยำย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ที่มำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่ำง ๆ ได้แก่
1) มุมมองกำรจัดกำรจดหมำยเหตุ 2) ควำมคำดหวังและ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุในยุคไทยแลนด์
4.0 3) ปฏิบัติกำรเอกสำรสำคัญในยุคดิจิทัล และ
4) ก้ำวคนละก้ำว เพื่อขับเคลื่อนเอกสำร จดหมำยเหตุดิจิทัล
2.2 จัดทำเว็บไซต์กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อเป็น
ช่องทำงเป็นเผยแพร่องค์ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์กำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำร ให้ผู้สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ในเว็บไซต์ห้องสมุด
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://library.stou.ac.th/digitalarchive/
2.3 จัดทำนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ จำนวน 4 เรื่อง เพื่อแนะนำเอกสำรจดหมำยเหตุ
และงำนจดหมำยเหตุ รวมถึงหนังสือหลักและแนวปฏิบัติ
กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
2.4 จัดทำสื่อมัลติมีเดียงำนจดหมำยเหตุ
เพื่อแนะนำโครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในยุคสังคมดิจิทัลและ
หนังสือหลักและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
2.5 จัดทำสมุดบันทึกแนะนำหน่วยงำนจดหมำยเหตุและห้องสมุด มสธ.
เพื่อแนะนำงำนจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยและห้องสมุดมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2.6 แนะนำหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง คือ
1) แรกมี ใน มสธ. 2) แรกริ เริ่มมี
ที่ มสธ. 3) บรรณำนุกรม ผลงำนวิชำกำร
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และ
4) มสธ. ใต้ร่มพระบำรมี พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
2.7 สำธิตและแนะนำฐำนข้อมูลที่ประยุกต์ควำมรู้ในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
มำใช้ในงำนจดหมำยเหตุ จำนวน 3 ฐำนข้อมูล ดังนี้
1) จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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เป็นกำรนำคัดเลือกกลุ่มเอกสำรจดหมำยเหตุเพื่อนำมำ
จัดทำระเบียนรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
โดยพรรณนำเอกสำรตำมมำตรฐำนกำรจัดทำคำอธิบำย
จดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ ISAD (G) ตำมหลักเกณฑ์
กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
แก้ไขเพิ่มเติม (AACR2R) และใช้รูปแบบกำรลงรำยกำรที่
เครื่องอ่ำนได้รูปแบบมำร์ค (Marc21) เพื่อให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงรำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (นันทพร
ธนะกูลบริภัณฑ์ และพัชรี ทองแขก, 2555)
2) ฐำนข้อมูลลงทะเบียนและสืบค้นจดหมำยเหตุดิจิทัล/ อิเล็กทรอนิกส์
เป็นฐำนข้อมูลที่พัฒนำขึ้นเพื่อกำรปฏิบัติงำน และ
กำรให้บริกำร ในส่วนกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรลงทะเบียน
และจัดเก็บจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์โดยกำรแปลงจำก
เอกสำรต้นฉบับ พร้อมทั้งพัฒนำในส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface) ให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเรียกดู
เอกสำรจดหมำยเหตุฉบับเต็ม (Full text) ได้ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ห้องสมุด (http://library.stou.ac.th/) ได้ตลอด
24 ชั่วโมง
3) ฐำนข้อมูลสำรสนเทศดิจิทัลศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน
เป็นฐำนข้อมูลที่คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรในรูปดิจิทัลของศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน
โดยจัดทำเมตำดำตำ Dublin Core ในระบบ TCU Globe
ให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกรวดเร็วโดยกำรสืบค้นผ่ำนทำง
เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th/ (ยวิญฐำกรณ์
ทองแขก, 2556)
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกโครงกำรได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จในสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีนี้
สำนักบรรณสำรสนเทศอยู่ระหว่ำงกำรนำองค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่ได้มำปฏิบัติใช้ในหน่วยงำน
เพื่อเป็นกรณีศึกษำและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) สำหรับหน่วยงำนอื่น อย่ำงไรก็ดี
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับองค์ควำมรู้หรือบทเรียนนี้ไปแล้ว ควรนำไปปฏิบัติใช้ในหน่วยงำนของตน
อย่ำงเหมำะสมต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
สิ่งที่สำคัญที่สุดในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล คือกำรทำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้รับบริกำรให้ได้รับสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วอย่ำงไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลำและสถำนที่ และเป็น
สำรสนเทศที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งเรียกดูเอกสำรฉบับเต็ม
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(Full text) ได้ทันที เพื่อควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร รวมทั้งเป็นภำพลักษณ์ที่ดีของงำนห้องสมุด
2. ประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสังคม
หน่วยงำนได้รับองค์ควำมรู้หรือบทเรียนในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องใหม่
ที่ไม่เคยมีมำก่อน ทำให้มีต้นแบบหรือแนวทำงสำหรับกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล
ในหน่วยงำนของตนและในส่วนสำนักบรรณสำรสนเทศ ทำให้มีองค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่จะใช้
ถ่ำยทอด เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังส่งผลให้
เกิดมีควำมร่วมมือในวงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนงำนจดหมำยเหตุให้มีควำมเข้มแข็งและมีเครือข่ำย
ที่กว้ำงขวำงออกไปไม่เฉพำะจดหมำยเหตุ แต่ยังรวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ทำให้เกิดกำรพัฒนำและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป
3. ประโยชน์ต่อตัวผู้ให้บริกำร
บุคลำกรได้พัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้ทันต่อกระแสของกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี จนเกิดกำรปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและกำรปฎิบัติงำนจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ ในแบบ
ดั้งเดิมสู่กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล อันจะยังประโยชน์ต่อหน่วยงำน
ให้เกิดกำรสร้ำงคุณค่ำทั้งต่อตนเอง หน่วยงำน และสังคมต่อไป
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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้นำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์คำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบน
ระบบโอแพค ของสำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่ำงเดือนมกรำคม
ถึง เดือนมีนำคม 2561 โดยกำรนำเทคนิคกำรทำเหมืองข้อควำม (Text mining) ) ในรูปแบบ Word
cloud มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถี่ของคำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ Visualization
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ก่อนดำเนินกำร ประกอบด้วย กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรเลือกข้อมูล และกำรทำควำมสะอำดข้อมูล 2) กำลังดำเนินกำร ประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R และ 3) หลังดำเนินกำร ประกอบด้วย
กำรแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลคำค้น ในรูปแบบของ Word cloud และควำมถี่ของคำ
ผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ทำให้ทรำบถึงแนวโน้ม
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
ช่วยสนับสนุนกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถนำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือและ
แนวทำงในกำรช่วยพัฒนำห้องสมุดเชิงรุกในอนำคตต่อไป

คาสาคัญ:
คีย์เวิร์ด, เวิร์ดคลำวด์, เหมืองข้อควำม

Abstract
The purpose of this study was to analyze English keywords which users
searches from OPAC of Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
during January to March 2018 by using text mining techniques in Word Cloud. The
data was analyzing the frequency of keywords and display in the Visualization. The
process consists of three main steps: 1) Before Pre-processing step consists of data
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collection, data selection and data cleaning 2) Processing step consists of a text
Analysis using the R program, and 3) Post-processing step consists of displaying,
analyzing, and summarizing word data in the form of Word Cloud and word
frequency.
The results of this Research will be useful to both users and library staff.
Know the trends, needs and interests of users to find library information resources.
Supports planning, library activities and acquiring information resources to meet the
needs and interests of users. The results of this Research can be applied to be the
tools and guidelines to develop libraries in the future.

Keyword:
Keyword, Word Cloud, Text Mining
บทนา
ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ “ข้อมูล” เป็นสิ่งสำคัญมำกในทุก ๆ วงกำรไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน
ธุรกิจ ทำงกำรแพทย์ และทำงกำรศึกษำ ถือเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำมหำศำล อีกทั้งยังมี
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ทุก ๆ หน่วยงำนจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้ำงเป็นฐำนข้อมูล
ไว้ โดยข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถนำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เป็นสำรสนเทศที่ใช้ในกำรตัดสินใจ หรือ
วำงแผนในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรจัดซื้อ กำรจัดบริกำร กำรแนะนำสินค้ำ เป็นต้น
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในฐำนะเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูล สำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ มีข้อมูลที่ได้
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นระบบจำนวนมำก อำทิเช่น ข้อมูลผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ข้อมูล
กำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรใช้อุปกรณ์หรือ
ห้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง ข้อมูลกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรจำเป็นจะต้องบอกควำมต้องกำรของตัวเอง
ผ่ำนกำรใช้คำค้นหรือที่เรียกว่ำ คียเ์ วิร์ด เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรคนนั้น ต้องกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศเรื่องใด คำค้นที่ผู้ใช้บริกำรใช้ เป็นเหมือนตัวแทนของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุด ในแต่ละวัน แต่ละ
ช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นข้อมูลผ่ำนกำรใช้คำค้นจำนวนมำก บนระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด ทำให้มคี ำค้นจำนวนมหำศำลถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในฐำนข้อมูล ทั้งคำค้นที่เหมือนและ
แตกต่ำงกันจำกผู้ใช้บริกำร แต่คำค้นที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ก็ไม่ได้ถูกนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้
ไม่ทรำบว่ำคำค้นใดบ้ำงที่มีกำรใช้บ่อย เนื้อหำประเภทใดที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือต้องกำรในแต่ละ
ช่วงเวลำ ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือทรำบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้
ข้อมูลคำค้น เป็นข้อมูลจริงที่มีประโยชน์ มีปริมำณกำรเพิ่มขึ้นและแตกต่ำงกันในทุกขณะ
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในกำรนำข้อมูลคำค้นมำวิเครำะห์และสรุปให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ทรำบถึงแนวโน้ม
ควำมต้องกำรและตระหนักถึงควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีในห้องสมุด
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ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร ทำให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม
เป็นไปในทิศทำงใด สนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทใด เพื่อจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรใช้คำค้น และสำมำรถนำไปสู่แนวทำงกำรสร้ำงสรรบริกำร หรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพื่อกำรบริกำรในเชิงรุกต่อไป ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเทคนิคกำรทำเหมืองข้อควำม
(Text mining) มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถี่ของคำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ
Visualization เช่น Word clouds และควำมถี่ เพื่อสำมำรถทำควำมเข้ำใจกับข้อมูลสรุปได้ง่ำยขึ้น
(จักรพันธ์ จำรุภูมิ, 2554)
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเครำะห์คำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบนระบบโอแพคในรูปแบบ
Word cloud
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ

Data Collection

กาลังดาเนินการ

หลังดาเนินการ

Remove number

Frequency calculating

Remove punctuation
Modify the word from
upper case to lower case

Draw the
histogram

Draw the
word cloud

Data Selection
Remove stop words

Data Cleaning

Remove specified
words if needed

ภำพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
โดยขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (Castro, 2015)
1. ก่อนดำเนินกำร ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
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1.1 ขั้นตอน Data collection คือ ระบบจะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคำค้น
โดยกำรดึงข้อมูลคำค้นจำกฐำนข้อมูลโอแพค และจัดเก็บข้อมูลเหล่ำนั้นไว้ในรูปแบบของไฟล์ข้อควำม
(Text file)
1.2 ขั้นตอน Data selection เมื่อทำกำรดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะทำกำรเลือก
ข้อมูลที่ต้องกำรนำมำวิเครำะห์ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เลือกเฉพำะข้อมูลคำค้นที่มีกำรค้นด้วยเขตข้อมูล
ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) ชื่อเรื่อง (คำขึ้นต้น) หัวเรื่อง (คำสำคัญ) และ หัวเรื่อง (คำขึ้นต้น) เนื่องจำก
เป็นเขตข้อมูลที่มีกำรใช้บ่อย และฐำนข้อมูลโอแพคของห้องสมุด มีกำรตั้งค่ำเริ่มต้นไว้ที่ ชื่อเรื่อง
(คำสำคัญ) เป็นอันดับแรก
1.3 ขั้นตอน Data cleaning คือ กำรทำควำมสะอำดข้อมูลที่ต้องกำรนำมำวิเครำะห์
เช่น ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลภำษำไทย และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
2. กำลังดำเนินกำร เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีกำรเรียกใช้แพ็คเกจ จำกโปรแกรม R ที่ชื่อว่ำแพ็คเกจ TM (Text Mining
Package) เป็นแพ็คเกจหลักในกำรใช้วิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกระบวนกำรย่อย ๆ ดังนี้
2.1 โหลดข้อมูลคำค้นเข้ำไปในคลังข้อมูล (Corpus)
2.2 จัดเตรียมแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร โดยในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้
ฟังก์ชัน tm_map จำกแพ็คเกจ tm จำกนั้นระบบจะทำกำรลบตัวเลข กำจัดช่องว่ำง เครื่องหมำย
วรรคตอน เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดจำกอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก ลบคำหยุด เช่น คำที่ทำ
หน้ำที่เป็นบุพบท คำสันธำน คำสรรพนำม และคำภำษำอังกฤษที่ใช้ทั่วไป (เช่น the, a และ an)
เป็นต้น (Jo, Kim, & Shin, 2017)
3. หลังดำเนินกำร เป็นขั้นตอนแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลคำค้น ในรูปของ
กำรแสดงควำมถี่ของคำ ในรูปแบบของ Word cloud เพื่อเป็นกำรสรุปข้อมูลคำค้นที่มีกำรใช้บ่อย
และผู้ใช้มีกำรค้นถี่ที่สุดในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้ฟังก์ชันในแพ็คเกจที่ชื่อว่ำ
Word cloud และ ggplot2 เพื่อกำรแสดงผลข้อมูล ดังกล่ำว
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์

ภำพที่ 1 ข้อมูลคำค้น
เดือน ม.ค. 61

ภำพที่ 2 ข้อมูลคำค้น
เดือน ก.พ. 61

ภำพที่ 3 ข้อมูลคำค้น
เดือน มี.ค. 61
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลแสดงควำมถี่ของข้อมูลคำค้นเดือน ม.ค.-มี.ค.61
Words
Toeic
Research
Nursing
Thailand
Chemistry
Cell
Engineering
Analysis
Health
Management
Mechanics
Computer
Biology
Language
Physiology

Frequency
215
194
150
146
124
115
114
108
104
104
103
101
93
84
84

Words
Toeic
Research
Thailand
Computer
Chemistry
Engineering
Language
Lelts
Health
Nursing
English
Design
Plant
Food
Biology

Frequency
235
210
134
122
107
105
93
85
83
80
75
72
70
66
64

Words
Research
Thailand
Computer
Nursing
Analysis
Toeic
Management
Language
English
Health
Chemistry
Community
United
Food
Biology

Frequency
245
214
139
122
121
106
105
96
91
90
83
83
77
66
64

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลคำค้นทั้งหมดในรูปของ Word cloud ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561
ถึงเดือนมีนำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ว่ำ คำค้นใดมีขนำดใหญ่แสดงว่ำมีควำมถี่มำกในกำรค้นหำ
แสดงว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหรือสนใจในเรื่องนั้น ๆ โดยในเดือนมกรำคม 2561 คำค้นที่มี
ควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกที่สุด 5 อันดับแรกเรียงตำมลำดับควำมถี่ ได้แก่ Toeic
มีควำมถี่ 215 ครั้ง Research มีควำมถี่ 194 ครั้ง Nursing มีควำมถี่ 150 ครั้ง Thailand มีควำมถี่
146 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถี่ 124 ครั้ง
เดือนกุมภำพันธ์ 2561 คำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกที่สุด
5 อันดับแรกเรียงตำมลำดับควำมถี่ ได้แก่ Toeic มีควำมถี่ 235 ครั้ง Research มีควำมถี่ 210 ครั้ง
Thailand มีควำมถี่ 134 ครั้ง Computer มีควำมถี่ 122 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถี่ 107 ครั้ง
และในเดือนมีนำคม 2561 คำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกที่สุด
5 อันดับแรกเรียงตำมลำดับควำมถี่ ได้แก่ Research มีควำมถี่ 245 ครั้ง Thailand มีควำมถี่
214 ครั้ง Computer มีควำมถี่ 139 ครั้ง Nursing มีควำมถี่ 122 ครั้ง และ Analysis มีควำมถี่
121 ครั้ง
คำค้นทั้งหมดที่ปรำกฎเป็นคำค้นทีม่ ีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรใช้ในกำรค้นหำมำกที่สุด
ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม 2561 จะเห็นได้ว่ำทัง้ สำมเดือนนั้น มีคำค้นบำงคำที่ผู้ใช้บริกำร
ยังมีควำมสนใจและต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น คำว่ำ Toeic Thailand และ Chemistry ซึ่งในช่วง
ดังกล่ำวนั้น อำจจะอยู่ในช่วงที่มีกำรสอบภำษำอังกฤษ Toeic จึงทำให้มคี วำมถี่ของคำค้น Toeic
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สูงเป็นอันดับแรก และยังคงต้องกำรในเดือนถัด ๆ ไป และที่สำคัญจำกกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูล
คำค้นในครั้งนี้ ทำให้ทรำบว่ำควำมถี่ของคำค้นจะเปลี่ยนแปลงไปตำมช่วงเวลำ แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนไปด้วย
อภิปรายผล
กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลคำค้นในรูปของ Word cloud และกำรแสดงข้อมูลควำมถี่
เพื่อสนับสนุนงำนบริกำรสำรสนเทศของห้องสมุดนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
ห้องสมุด ดังนี้ โดยผู้ใช้บริกำร สำมำรถทรำบถึงสิ่งที่กำลังได้รับควำมนิยมหรือค้นหำบ่อยในแต่ละ
ช่วงเวลำ จึงควรแสดงผลคำค้นที่มีผู้ใช้บริกำรค้นหำบ่อยบนเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอและนำทำงไปยังเรื่อง
ที่สนใจได้ และในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดนั้น จะทำให้ทรำบแนวโน้มควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรว่ำ
มีควำมสนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเรื่องใด หรือสำมำรถนำข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำว
เชื่อมโยงกับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพื่อจัดหำได้ตรงกับควำมต้องกำรที่สุด
ตัวอย่ำงเช่น คำค้น Toeic ที่ได้รับควำมสนใจเยอะในกำรค้น ทำงห้องสมุดสำมำรถตรวจสอบหรือ
เช็คได้ว่ำหนังสือเกี่ยวกับ Toeic เล่มไหนมีกำรยืมหรือใช้เยอะ โดยสำมำรถทำกำรจัดหำหนังสือ
เกี่ยวกับ Toeic ที่มีควำมทันสมัย เป็นที่นิยมมำให้บริกำรได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นกำรอัพเดทข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลคำค้นได้ หรือสำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์
ไปสร้ำงกำรวำงแผนเพื่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร เช่น จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคำค้น
ที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือมีคำค้นที่มีควำมถี่เยอะ หรือนำข้อมูลสรุปคำค้นที่ได้ไปตกแต่งเว็บโอแพคหรือ
เว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อแสดงให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นหรือ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลคำค้นภำษำไทยในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อให้ทรำบถึง
คำค้นภำษำไทยที่ผู้ใช้บริกำรใช้เยอะจำกระบบโอแพค เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกร
ภำษำไทยที่ตรงกับควำมต้องกำรและสนใจของผู้ใช้บริกำร
2. กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลคำค้นในรูปของ Word cloud นั้น หำกมีกำรแสดงให้
ผู้ใช้ทรำบผ่ำนหน้ำเว็บโอแพค และสำมำรถเชื่อมโยงไปยังหนังสือที่มีกำรใช้เยอะที่เกี่ยวข้องกับ
คำค้นนั้น ๆ ได้ ก็จะทำให้เว็บโอแพคมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรด้วย
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลคำค้นเป็นคำ ๆ เท่ำนั้น ยังไม่
สำมำรถวิเครำะห์คำค้นที่เป็นวลี หรือประโยคได้
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ทำให้ทรำบถึงแนวโน้มควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูล
ทรัพยำกรของห้องสมุดว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจทรัพยำกรประเภทใดมำก
โดยห้องสมุดสำมำรถนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและ
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรได้
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้ สำมำรถเป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรช่วยพัฒนำ
ห้องสมุดในเชิงรุก เช่น กำรจัดแสดงนิทรรศกำรหนังสือตำมคำค้นที่มีกำรใช้เยอะ กำรจัดบรรยำยเรื่อง
ที่ผู้ใช้บริกำรสนใจผ่ำนคำค้น ที่มีกำรใช้เยอะในแต่ละช่วงเวลำ เป็นต้น
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ไม่มีเวลา go to library มาใช้ MSU LibraryGo. App
No time to go to library use MSU LibraryGo. App
วงศ์นรินทร์ สุขวิชัย, จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
email: wongnarin.s@msu.ac.th

บทคัดย่อ
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศ
เพื่อสนองควำมต้องกำร ของผู้ใช้บริกำรด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้พัฒนำ
แอปพลิเคชัน MSU LibraryGO. App เพื่อพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันสำหรับสมำชิกห้องสมุด
จำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรให้มีระบบแจ้งเตือนก่อนวันกำหนดส่งเพื่อป้องกัน
กำรเกิดค่ำปรับ และกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง ผู้พัฒนำ
จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยี ionic Framework นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถ
ตรวจสอบรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน WebOPAC,
ใช้บริกำร One Stop Service Online และติดตำมหนังสือแนะนำใหม่ ๆ ที่สำนักวิทยบริกำรได้จัดซื้อ
ไว้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
ผลกำรประเมินหลังใช้งำนแอปพลิเคชัน พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวมเฉลี่ย
ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.18) และมีควำมเห็นว่ำจะแนะนำผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่นติดตั้งด้วยเช่นกัน
เพรำะแอปพลิเคชันใช้งำนง่ำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ห้องสมุดยุคใหม่ได้เป็นอย่ำงดี
เสมือนย่อห้องสมุดไว้ในสมำร์ทโฟนของผู้ใช้บริกำรเอง และยังสำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำและ
ทุกอุปกรณ์

คาสาคัญ:
แอพลิเคชัน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบแจ้งเตือน

Abstract
Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU) to be
an excellent in information services which is responded by conscious mind and
modern technology to the needs of user. The MSU LibraryGO. App was developed
for user library. It has many functions. Such as, alert system before due date.
Announce information, library news or Special Events to users. Users can check
the books they borrowed. They can search Information resources on WebOPAC,
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Use One Stop Service Online and follow up new books.
The results users evaluation is average satisfaction high level of all users
was ( X = 4.18). They will recommend other users to install as well. The application
is easy to use and suitable for modern users. And can be accessed anytime, anywhere.

Keywords:
Mobile application, Library automation system, Notification
บทนา
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงและก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมของคน
ในยุคสมัยก็แปรเปลี่ยนวิถีกำรเรียนรู้ไปจำกเดิม สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ตลอดเวลำด้วยอุปกรณ์
พกพำที่สะดวก ห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัลจำเป็นต้องตื่นตัวในกำรสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำบริกำร
เพื่อสำมำรถเข้ำถึงคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้ กำรหำข้อมูลที่ต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว
สำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ แนวโน้มของคนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดลดลงอย่ำงต่อเนื่องเพรำะสำมำรถ
เข้ำถึงสำรสนเทศและควำมรู้จำกกำรค้นหำผ่ำนระบบออนไลน์ ควำมท้ำทำยในกำรเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบ
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้บริกำรรุ่นใหม่ คือห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ำกับควำมเพื่อรองรับวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้พัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อให้เข้ำถึง
คนรุ่นใหม่ผ่ำนอุปกรณ์มือถือ เป็นช่องทำงเชื่อมต่อผู้ใช้บริกำรและเพื่อรองรับกำรนำเสนอสำรสนเทศ
ให้กับผู้ใช้บริกำรโดยตรงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำโมบำยแอพลิเคชันสำหรับสมำชิกห้องสมุด
2. เพื่อพัฒนำระบบแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือสมำชิก
3. เพื่อพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจปัญหำและควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรยืม-คืน ของสำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พบว่ำปัญหำของกำรให้บริกำร ยืม-คืน ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ คือ ผู้ใช้บริกำร
จำวันกำหนดส่งหนังสือไม่ได้ทำให้เกิดค่ำปรับจำนวนมำก หำกมีบริกำรกำรแจ้งเตือนก่อนวันกำหนด
ส่งคืนหนังสือผ่ำนแอปพลิเคชัน จะถือเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร
ที่เหมำะสมกับพฤติกรรมกำรใช้สมำร์ทโฟนให้ปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำกำรทำงำนและควำมสัมพันธ์ของฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Sierra สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และศึกษำกระบวนกำรทำงำนของ Ionic
Framework (ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชำญเดช, 2561) เพื่อนำมำพัฒนำแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต โดย Ionic Framework เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ประเภท ไฮบริดจ์แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) ซึ่งถูกออกแบบมำเพื่อให้รองรับกำรใช้งำน
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กับทุกระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในกำรพัฒนำแค่ครั้งเดียว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรพัฒนำ และยังสำมำรถเรียกใช้งำนทรัพยำกรของเครื่องสมำร์ทโฟนได้ เช่น รำยชื่อผู้ติดต่อ
จีพีเอส กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์และออกแบบระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยสมพงษ์ เจริญศิริ 2) นำงจีรกำญจน์ เต็มพรสิน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ชำนำญกำรพิเศษ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และจัดทำแผนพัฒนำเว็บไซต์
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรบนแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำแอปพลิเคชัน MSU Library GO. App โดยใช้ Ionic Framework
เพรำะเป็นเครื่องมือที่สำมำรถพัฒนำแอปพลิเคชันให้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร iOS
และ Android และใช้ Laravel Framework ในกำรพัฒนำเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน MSU
Library GO. App ให้กับบุคลำกร ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จำนวน 60 คน
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกำรดำวน์โหลดโดยประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน
ทุกช่องทำงได้แก่ เว็บไซต์ Facebook, Youtube, LINE และ เคำน์เตอร์บริกำรทุกจุด
ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมแบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน
MSU Library GO. App จำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 กันยำยน
พ.ศ. 2561 จำนวน 60 คน จำกนั้นนำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจและ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1. ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 และ ระบบปฏิบัติกำร MacOS
2. Ionic Framework และ Laravel Framework
3. โปรแกรม Visual Studio Code, โปรแกรม XCode และ โปรแกรม Android Studio
PHP, Mysql, HTML, CSS, Javascript และ AngularJS
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, iMac, iPad, iPhone และ Samsung
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การทางานของแอปพลิเคชัน

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรทำงำนของแอปพลิชัน MSU Library GO. App
1. เมื่อทำกำร Login เข้ำสู่แอปพลิเคชัน ระบบจะทำกำรร้องขอข้อมูลจำกเครื่องแม่ข่ำย
โดยผ่ำน Web service api ที่ทำงผู้พัฒนำได้ทำกำรสร้ำงไว้
2. กรณีที่ผู้ใช้ทำกำรเข้ำสู่ระบบผ่ำน Facebook ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลอีเมล์ของ
ผู้ใช้งำนจำกแอปพลิเคชัน Facebook บนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้บริกำร จำกนั้นนำอีเมล์
มำเปรียบเทียบกับอีเมล์ในฐำนข้อมูลสมัครสมำชิกออนไลน์ ระบบจะทำกำรดึงข้อมูลบำร์โค้ด
และคืนค่ำไปยังแอปพลิเคชัน
3. เมื่อผู้ใช้ทำกำรเข้ำสู่ระบบสำเร็จ ฟังก์ชัน OneSignal จะทำกำรสร้ำงรหัสระบุตัวตน
เฉพำะของอุปกรณ์นั้น ๆ รหัสจะถูกบันทึกไปยังเว็บไซต์ OneSignal และเครื่องแม่ข่ำย เพื่อใช้
ในกำรแจ้งเตือนวันกำหนดส่งและแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์

2-289

ตัวอย่างการทางานของแอปพลิเคชัน

ภำพที่ 2 ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ (User interface) ของแอปพลิเคชัน
หมายเลข 1 ส่วนของกำรนำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสไลด์
หมายเลข 2 เมนูทั่วไปที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้โดยไม่ต้องเข้ำสู่ระบบ ประกอบไปด้วย
เมนูสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, เมนูประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร/ กิจกรรม และเมนู
Library, GO
หมายเลข 3 ส่วนกำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ 2 ช่องทำง คือ 1) กรอกรหัส
บำร์โค้ดสมำชิกหรือแสกนรหัสบำร์โค้ดรหัสสมำชิก 2) Facebook
หมายเลข 4 ข้อมูลของผู้เข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน
หมายเลข 5 เมนูทั่วไป (General) ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรยืมหนังสือ
สำมำรถสืบค้นสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศบน Web OPAC, และประวัติกำรแจ้งเตือนจำกระบบ
หมายเลข 6 เมนูประชำสัมพันธ์ (News/ Event) แสดงข่ำวประชำสัมพันธ์และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำร
หมายเลข 7 เมนูแนะนำหนังสือใหม่ (New Books) แสดงรำยกำรหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ
ทีส่ ำนักวิทยบริกำรได้ทำกำรจัดซื้อเข้ำมำเพื่อให้บริกำร
หมายเลข 8 ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้ใช้บริกำรยืมออกไปใช้งำน ประกอบด้วย
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ, วันที่ยืม, วันกำหนดส่ง, สำมำรถคำนวณวันกำหนดส่งแบบถอยหลัง
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรทรำบจำนวนวันที่สำมำรถใช้หนังสือได้ ในกรณีที่ทรัพยำกรเกินกำหนดส่งระบบ
จะแสดงข้อควำม Overdue และแสดงจำนวนค่ำปรับ
หมายเลข 9 รำยกำรแจ้งเตือนจำกระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนก่อนวันกำหนดส่ง 2 วัน
และแจ้งซ้ำอีกครั้งภำยในวันกำหนดส่งทรัพยำกร
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App สำมำรถทำงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ ได้แก่
1.1 สมำชิกห้องสมุดที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน สำมำรถ login ใช้ระบบได้ง่ำย ไม่จำเป็นต้อง
สมัครสมำชิกในระบบใหม่ เพียงแค่กรอกบำร์โค้ด/ สแกนบำร์โค้ด หรือ ใช้บัญชี Facebook ที่มีอีเมล์
เดียวกันกับที่ระบุไว้ในระบบสมัครสมำชิกก็สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที
1.2 สมำชิกห้องสมุดที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปแล้ว สำมำรถตรวจสอบรำยกำรที่ยืมไป
และระบบคำนวณวันกำหนดส่งแบบถอยหลังได้
1.3 สมำชิกที่ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปจะได้รับกำรแจ้งเตือน ก่อนวันกำหนดส่ง 2 วัน
และภำยในวันกำหนดส่ง
1.4 ระบบสำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้ติดตั้งแอปพลิเคชันได้พร้อมกัน
ทั้งหมด
2. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำกกำรทดสอบใช้ แอปพลิเคชัน MSU Library
GO. App พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลกรสำยสนับสนุนมำกที่สุด จำนวน 32 คน (ร้อยละ 53.3)
เพรำะแอปพลิชันได้ใช้ทดสอบกับบุคคลำกรของสำนักวิทยบริกำรก่อน เพื่อทดสอบกำรใช้งำน
ก่อนนำไปให้บริกำรจริง รองลงมำคือ นิสิตปริญญำตรี จำนวน 13 คน (ร้อยละ 21.7) นิสิตปริญญำโท
จำนวน 9 คน (ร้อยละ 15) บุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 4 คน (ร้อยละ 6.7) นักเรียน จำนวน 2 คน
(ร้อยละ 3.3) ตำมลำดับ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรพบว่ำ เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของจำนวน
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน พบว่ำเข้ำใช้งำนเพื่อตรวจสอบวันกำหนดส่งและทรัพยำกรสำรสนเทศที่ยืมไป

ภำพที่ 3 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม
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ภำพที่ 4 จำนวนร้อยละวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรหลังได้ใช้งำนแอปพลิเคชัน ด้ำนกำรทำงำน
ของระบบ (System) อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) รองลงมำคือ ด้ำนกำรออกแบบและ
กำรจัดรูปแบบ (Design) และด้ำนภำพรวมของแอปพลิเคชันมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ระดับมำก
เท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.17) และผู้ใช้บริกำรจำนวน 54 คน (ร้อยละ 93.3) ที่ได้ทดลองใช้งำนแอปพลิเคชัน
มีควำมเห็นว่ำจะแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่นใช้งำนต่อไป สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กนกวรรณ
ครินชัย (2555) และ ธนัชพร จินดำมณีโรจน์ (2556) พบว่ำปัจจัยที่คนใช้แอปพลิเคชันเพรำะรับรู้ถึง
ควำมสะดวกและประโยชน์ที่ได้จำกแอปพลิเคชันนั้น ๆ และส่วนใหญ่ต้องกำรใช้แอปพลิเคชันฟรีไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย ดำวน์โหลดและใช้งำนง่ำย
ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชัน MSU Library GO. App มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก
เพรำะใช้งำนง่ำยสะดวกเหมำะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน และผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำ
แอปพลิเคชันนี้จะต้องมีกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรบริกำรและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น อำทิ 1) ระบบแนะนำหนังสือ (Recommendation System)
2) กำร Migrate LMS 3) ระบบยืมหนังสือ/ ต่ออำยุกำรยืมผ่ำนแอปพลิเคชัน 4) ระบบชำระค่ำปรับ
ผ่ำนแอปพลิเคชัน 5) ระบบสนทนำอัตโนมัติ (Chat Bot) เป็นต้น
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
กำรศึกษำเชิงวิจัยและพัฒนำเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรำยชื่อวำรสำรวิชำกำร
สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ และเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำม
วำรสำรระดับนำนำชำติ จำกฐำนข้อมูล 2 แหล่งคือ ISI Web of Science และ SCOPUS สำหรับ
ให้บริกำรแก่อำจำรย์ บุคลำกร นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษำ มีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้ 1) วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้และศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและเว็บไซต์ห้องสมุดต่ำงประเทศ 2) วำงแผน
กำรดำเนินงำนระหว่ำงบรรณำรักษ์และนักคอมพิวเตอร์ 3) ออกแบบและพัฒนำระบบ โดยใช้
เครื่องมือพัฒนำระบบประกอบด้วย ภำษำ HTML, PHP, Javascript และใช้ SQL Database
เป็นฐำนข้อมูล 4) ทดสอบระบบและเตรียมข้อมูล ซึ่งมำจำกค่ำ Journal Impact Factor
ในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile ของ SCOPUS
5) เปิดให้บริกำรใช้งำน สำหรับส่วนประกอบของฐำนข้อมูล มี 2 ส่วนคือ ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป และ
ระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงำน ทั้งสองส่วนสำมำรถสืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร อำทิ ชื่อวำรสำร ข้อมูลค่ำ
Journal Impact Factor ค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile และข้อมูลส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์
สำหรับผู้ใช้ ผลกำรศึกษำครั้งนี้ ทำให้ห้องสมุดได้นวัตกรรมสำหรับให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งผู้ใช้
สำมำรถสืบค้นได้ด้วยตนเองและช่วยในกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ ทำให้กำรให้บริกำรผู้ใช้มี
ควำมสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น, แหล่งตีพิมพ์บทควำมวำรสำรระดับนำนำชำติ,

Abstract
The purpose of this research and development study were to collect list of
academic journals for international publications and to develop the database system
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which was searchable source for publishing in the ISI Web of Science and SCOPUS
database will be used to provide services to lecturers, researchers and graduate
students. There were steps of study 1) Feasibility analysis and study of information
from documents and international library websites. 2) Planning the operation
between librarian and computer officer. 3) Design and development of systems.
4) Test the system and prepare the data from the Journal Impact Factor and Quartile
ISI in ISI Web of Science database and SJR Quartile of SCOPUS. 5) Implementation
the database. There were two parts to the database: the general user system and
the system for the staff. The results included the journal title, Impact Factor, Quartile
ISI and SJR Quartile, and other useful information for users. The results of this study
led to the innovation for research support services. The user could search on
database by manually and it was useful tool for research librarians, was convenient,
faster and more efficient.

Keywords:
SCOPUS, ISI Web of Science, Journal Impact Factor, NU Academic Journal
Finder
บทนา
สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศแก่นิสิตและอำจำรย์ ตอบสนองพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรทำวิจัย โดยเฉพำะด้ำนกำรทำวิจัยต้องอำศัย
กำรค้นคว้ำสำรสนเทศ เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้บริกำรที่เป็นอำจำรย์และนักวิจัย
รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ทรำบแหล่งข้อมูลและวิธีกำรค้นหำแหล่งสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนบทควำม วิชำกำร แม้ว่ำสำนักหอสมุดจะมีกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย โดยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ที่สำมำรถขอรับข้อมูลได้ตลอดเวลำก็ตำม แต่กำรให้บริกำรยังมีอุปสรรคในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรทันท่วงที และควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำรเองที่อำจต้องกำรค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง
ดังนั้นในฐำนะที่ห้องสมุดมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนแหล่งค้นข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถ
จัดทำเครื่องมือค้นข้อมูลสำหรับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรทีม่ ีประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้ง่ำย
สำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มดำเนินกำร รวบรวมข้อมูลและพัฒนำฐำนข้อมูลสำหรับกำรค้นหำ
แหล่งตีพิมพ์ผลงำนในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ทั้งวำรสำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล ISI Web of
Science และฐำนข้อมูล SCOPUS เพื่อให้บริกำรแก่ อำจำรย์ บุคลำกรด้ำนวิจัยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตำมเป้ำหมำยที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนส่งเสริมกำรทำวิจัยต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรวิชำกำรสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติ
จำกฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS พร้อมด้วยข้อมูลแสดงมำตรฐำนคุณภำพ
ของวำรสำรที่เป็นสำกล
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติ ทั้งในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS สำหรับบริกำรแก่ผู้ใช้ให้เข้ำถึง
ได้สะดวก รวดเร็วทันกับควำมต้องกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวำรสำรระดับนำนำชำติของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร พัฒนำระบบขึ้นตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2561 มีขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ โดยศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ
ช่วยค้นแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ทั้งจำกเว็บไซต์ของห้องสมุดในต่ำงประเทศและของ
บริษัทเอกชน เช่น Journal Finder ของบริษัท Elsevier, ระบบ Journal Selecter ของบริษัท
Edanz เป็นต้น
2. วำงแผนกำรทำงำนร่วมกับนักคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นจำกกำรปรึกษำและทำควำม
เข้ำใจเบื้องต้นในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และหลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกข้อมูลมำดำเนินกำร ซึ่งข้อมูลที่นำมำจัดทำฐำนข้อมูล คัดเลือกมำจำกแหล่งข้อมูลที่ระบุ
ไว้ในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนที่มหำวิทยำลัยนเรศวรได้กำหนดขึ้น (กองบริหำร
กำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2560; กองบริหำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2561; Clarivate
Analytics Co., Ltd., 2018; RELX Group, 2018; Scimago Lab & SCOPUS, 2018) ดังต่อไปนี้
2.1 หลักเกณฑ์กำรรับทุนสนับสนุนค่ำตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์บทควำม
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ระบุว่ำผลงำนของผู้รับทุนสนับสนุนและขอรับรำงวัลตีพิมพ์
บทควำมวิชำกำรนั้น ต้องมีค่ำ Quartile ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ Scimago
Journal & Country Rank เท่ำนั้น ซึ่งมีค่ำ Quartile ตั้งแต่ Quratile 1-Quartile 4
2.2 หลักเกณฑ์ที่อ้ำงอิงจำกค่ำ Impact Factor เดิมมหำวิทยำลัยระบุว่ำผลงำน
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และมีค่ำ Impact Factor
ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์ผลงำนได้ แต่ปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยได้กำหนดให้ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภำพจำกค่ำ Quartile เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมในกำรพิจำรณำ
คุณภำพผลงำนของหลักสูตรและคณะวิชำต่ำง ๆ บำงคณะยังมีกำรใช้ค่ำ Journal Impact Factor
มำประกอบกำรเลือกแหล่งตีพิมพ์และพิจำรณำคุณภำพผลงำนเพื่อกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
รวมถึงนำมำประกอบกำรขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของหลักสูตรหรือสำขำ ดังนั้น
บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรจึงเลือกข้อมูลจำกทั้งค่ำ Journal Impact Factor/ ค่ำ Quartile ของ
ISI Web of Science และค่ำ Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank มำดำเนินกำร
เพื่อให้ข้อมูลมีควำมครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้มำกที่สุด
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2.3 กำรเตรียมข้อมูล ดำวน์โหลดข้อมูลไฟล์ Excel ของวำรสำรจำกทั้ง 2 แหล่ง ดังนี้
2.3.1 ข้อมูลที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank นำมำแยกกลุ่มข้อมูล
ของวำรสำรตำม Quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง Q4 จำนวน 24,624 รำยกำร จำแนกตำม Quartile ดังนี้
Quartile1 จำนวน 7,101 ระเบียน
Quartile2 จำนวน 6,031 ระเบียน
Quartile3 จำนวน 5,862 ระเบียน
Quartile4 จำนวน 5,630 ระเบียน

ภำพที่ 1 ข้อมูลดิบที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank

ภำพที่ 2 ข้อมูลที่ได้จำก Scimago แล้วนำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์สำหรับนำเข้ำระบบ
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2.3.2 ข้อมูลจำก Journal Citation Reports บนฐำนข้อมูล ISI Web of Science
ประกอบด้วยข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ปี 2017 ซึ่งเป็นข้อมูลล่ำสุด และนำมำแยก
ไฟล์ข้อมูลตำมค่ำ Quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง Q4 รวมทั้งหมดทุกสำขำ ข้อมูลจำกแหล่งที่ 2 นี้
ประกอบด้วย
JCR2017 Q1 จำนวน 3,158 ระเบียน
JCR2017 Q2 จำนวน 3,629 ระเบียน
JCR2017 Q3 จำนวน 3,653 ระเบียน
JCR2017 Q4 จำนวน 3,589 ระเบียน

ภำพที่ 3 ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ที่ได้จำก Journal Citation Reports

ภำพที่ 4 ข้อมูลที่ได้จำก JCR แล้วนำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์สำหรับนำเข้ำระบบ
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3. ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ ดำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์
3.1 วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของบรรณำรักษ์ผู้ใช้งำนระบบ
3.2 เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ โดยใช้เครื่องมือ
ประกอบด้วย
3.2.1 ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript และ SQL
3.2.2 ระบบฐำนข้อมูล ใช้ Mysql Database
3.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ
3.2.3.1 โปรแกรม Notepad++
3.2.3.2 โปรแกรม MySQL-Font
3.2.3.3 Frontend Framework Bootstrap
3.2.3.4 JavaScript Framework AngularJS
3.3 ออกแบบฐำนข้อมูล
ดำเนินกำรออกแบบฐำนข้อมูล โดยประกอบด้วย 3 ตำรำง ได้แก่ ตำรำงเก็บข้อมูล
วำรสำร ตำรำงเก็บข้อมูลประเภทของวำรสำร และ ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ
3.3.1 ตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บข้อมูล
ของวำรสำร ได้แก่ ID, เลข ISSN, คำสำคัญ, ชื่อสำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI
Quartile (จำก Clarivate Analysis), ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking
ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address
ของวำรสำร
3.3.2 ตำรำงเก็บประเภทของวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล ในกำรเก็บข้อมูลของ
แหล่งวำรสำร ได้แก่ ID, ชื่อแหล่งข้อมูลวำรสำร และเชื่อมโยงกับตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำรในข้อ 3.3.1
3.3.3 ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บ
ข้อมูล ID, ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ
3.4 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ขั้นตอนกำรออกแบบได้แบ่งหน้ำเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป
และส่วนผู้ดูแลระบบ
3.4.1 ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป ประกอบด้วยฟังก์ชั่นค้นหำข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถ
ค้นข้อมูลจำกชื่อวำรสำร, คำค้น (Keyword) หรือจำกเลข ISSN ในหน้ำสืบค้นหน้ำแรก จำกนั้นข้อมูล
จะถูกนำไปตรวจสอบในฐำนข้อมูล จำกเขตข้อมูลชื่อวำรสำร, เลข ISSN, คำสำคัญ, ชื่อต้นแหล่ง,
สำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ Quartile (จำก ISI Web of science) ข้อมูลค่ำ
SJR Quartile (จำก Scimago Journal & Country Rank ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร
(Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address ของวำรสำร
3.4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีฟังก์ชั่นในกำรค้นหำข้อมูลเหมือนส่วนของผู้ใช้งำน
ทั่วไป และมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ คือ เพิ่มข้อมูลชื่อวำรสำร แก้ไขข้อมูล
วำรสำร และลบข้อมูลวำรสำร โดยมีกำรป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ
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4. ทดสอบระบบ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่ำงทีด่ ำเนินกำรโดยบรรณำรักษ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
4.1 บรรณำรักษ์นำข้อมูลตัวอย่ำงบำงส่วน และรำยละเอียดของเขตข้อมูลที่ต้องกำร
ให้แสดงผล ทั้งแบบย่อ และแบบละเอียด ส่งให้นักคอมพิวเตอร์นำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล
ที่แสดงผลบนระบบ จะประกอบไปด้วย
4.1.1 ชื่อวำรสำร
4.2.2 เลข ISSN
4.2.3 คำสำคัญ
4.2.4 ชื่อสำนักพิมพ์
4.2.5 ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI Quartile (จำก Thompson Reuter)
4.2.6 ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking ของ SCOPUS)
4.2.7 ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated)
4.2.8 กลุ่มสำขำ (Categories)
4.2.9 URL Address ของวำรสำร
ส่วนประกอบของฐำนข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้สำมำรถค้นข้อมูลชื่อวำรสำรที่ต้องกำรเผยแพร่ผลงำน
จำกชื่อวำรสำร คำค้น เลข ISSN และเมื่อพบผลลัพธ์จะแสดงผลค่ำ Quartile ค่ำ Impact Factor
และแหล่งข้อมูล (Source) ซึ่งหมำยถึงข้อมูลจำก 2 แหล่งคือ ค่ำ Quartile จำก SCOPUS หรือ
ค่ำQuartile จำก ISI รวมถึงชื่อสำขำวิชำ นอกจำกนี้ยังมีส่วนของอธิบำยวิธีกำรใช้ และควำมหมำย
ของข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนคุณภำพของผลงำนให้ด้วย

ภำพที่ 5 หน้ำจอผลลัพธ์เมื่อสืบค้นจำกส่วนผู้ใช้งำนทั่วไป
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ส่วนที่ 2 ระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำนบนระบบสำมำรถค้นข้อมูล แก้ไข
เพิ่ม หรือลบข้อมูลในแต่ละรำยกำรได้

ภำพที่ 6 หน้ำจอส่วนกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน

ภำพที่ 7 หน้ำจอแก้ไขข้อมูล สำหรับส่วนกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน

2-300

4.2 กำรทดสอบส่วนกำรสืบค้นของผู้ปฏิบัติงำน และส่วนกำรสืบค้นของผู้ใช้บริกำร
พบข้อบกพร่องบำงส่วน อำทิ กำรค้นด้วยเลข ISSN ที่มี - คั่น และที่เป็นตัวเลขเรียงกัน 4 ตัว
ได้ผลลัพธ์ต่ำงกัน กำรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กในชื่อวำรสำรจำกต้นแหล่ง ซึ่งพิมพ์ต่ำงกัน
ทำให้ส่วนกำรแสดงผลได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ต่ำงกัน สำหรับกำรทดสอบครั้งที่ 2 และ 3 ได้เพิ่มเติม
ส่วนของกำรเรียงข้อมูล (Sort by) ให้จัดเรียงตำมลำดับ Quartile และค่ำ Impact Factor รวมถึง
เพิ่มเติมส่วนคำอธิบำยวิธีกำรใช้และข้อมูลของที่มำเกณฑ์พิจำรณำคุณภำพของวำรสำรในหน้ำเพจ
ของฐำนข้อมูล
4.3 นำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่งฐำนข้อมูล
ยังมีข้อมูลบำงส่วนที่ไม่ครบถ้วน เช่น URL address ของวำรสำร, ชื่อสำนักพิมพ์, ชื่อย่อวำรสำร
เนื่องจำกไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์จำกต้นแหล่ง ผู้ปฎิบัติงำนต้องใช้วิธีสืบค้นมำเพิ่มซึ่งจะทำกำรบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมภำยหลัง
5. นำระบบไปใช้งำน เมื่อทำกำรแก้ไขปรับปรุงส่วนต่ำง ๆ ของระบบแล้ว เริ่มกำรใช้งำน
จริงโดยเปิดให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด ในช่วงเดือนธันวำคม 2561
6. ประเมินผลกำรใช้ เมื่อเปิดให้บริกำรระยะหนึ่ง ทำกำรติดตำมผลกำรใช้งำนของผู้ใช้
จำกแบบสอบถำมประเมินผลกำรใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ เพื่อนำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสม
และสรุปผลโครงกำรในแต่ละไตรมำส และรอบปีงบประมำณ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติได้ผลบรรลุเป้ำหมำยในส่วนของกำรพัฒนำระบบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรในปีงบประมำณ
2560 และกำลังอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกำรใช้งำนในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งผลสรุปของ
กำรประเมินผลกำรใช้งำน และภำพรวมของระบบ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562
นอกจำกนี้ในระยะต่อไป ห้องสมุดมีเป้ำหมำยที่จะดำเนินกำรปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
อำทิ ส่วนของกำรออกรำยงำนสถิติและกำรวิเครำะห์ผลจำกสถิติ เพื่อนำข้อมูลมำใช้ประกอบใน
กำรตัดสินใจเลือกแหล่งตีพิมพ์ของอำจำรย์และนิสิต และนำมำใช้ในกำรนำเสนอรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลัย อีกทั้งผู้ใช้บริกำรโดยเฉพำะอำจำรย์สำมำรถนำผลข้อมูลไปใช้เป็นเอกสำรประกอบ
ในกำรขอรับรำงวัล หรือขอรับทุนสนับสนุนวิจัยได้
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ
เริ่มต้นมำจำกสภำพปัญหำกำรให้บริกำรที่ไม่สำมำรถให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำง
รวดเร็วทันท่วงทีในบำงช่วง ประกอบกับสถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรปรับ
ลดหลักเกณฑ์บำงประกำร เช่น จำนวนเงินรำงวัลและระดับของคุณภำพของผลงำนที่สำมำรถขอรับ
รำงวัลได้ ทำให้ห้องสมุดมีบทบำทในด้ำนตรวจเอกสำรขอรับรำงวัลลดน้อยลง จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์
กำรให้บริกำรและกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลดังกล่ำว ทำให้กำรทำงำนให้บริกำรสนับสนุนวิจัยของห้องสมุดมีควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งสำมำรถสรุปข้อแตกต่ำงจำกวิธีกำรทำงำนแบบเดิมได้ ดังนี้
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การทางานแบบเดิม

การทางานหลังจากมีระบบฐานข้อมูล
ช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์
1. รูปแบบกำรทำงำนแบบเดิม ต้องใช้เวลำ
1. หลังจำกมีฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์ ฯ
ค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ไม่ต่ำกว่ำ 4 แหล่ง บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ใช้เวลำในกำรค้นข้อมูล
ทำให้ใช้เวลำนำนในกำรค้นหำข้อมูล เพื่อ
น้อยลงโดยสำมำรถค้นได้จำกทั้ง 2 แหล่ง
ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำร
ในเว็บไซต์เดียว ทำให้ลดขั้นตอนกำรหำข้อมูล
และนำส่งข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น
2. กำรทำงำนแบบเดิม เป็นกำรให้บริกำร
2. หลังจำกมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ
ที่บรรณำรักษ์ดำเนินกำรให้แก่ผู้ใช้โดยตรง
ผู้ใช้บริกำร เช่น อำจำรย์ นิสิตบัณฑิตศึกษำ
และดำเนินกำรได้เฉพำะบรรณำรักษ์ผู้มีหน้ำที่ สำมำรถช่วยตัวเองในกำรค้นหำแหล่งตีพิมพ์
รับผิดชอบโดยตรง
ได้ตรงตำมต้องกำร และไม่ต้องเสียเวลำ
ในกำรรอคอยคำตอบกรณีเร่งด่วน หรือ
เมื่อบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนไม่อยู่ บรรณำรักษ์
ท่ำนอื่นสำมำรถดำเนินกำรแทนได้โดย
ใช้ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ เป็นเครื่องมือ
3. กำรทำงำนแบบเดิม เป็นกำรใช้งำนจำก
3. เมื่อมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ ผู้ให้บริกำร
แหล่งข้อมูลภำยนอก หำกเว็บไซต์ต้นแหล่ง
สำมำรถค้นข้อมูลวำรสำรสำหรับตีพิมพ์ให้แก่ผู้ใช้
มีปัญหำขัดข้อง ผู้ให้บริกำรจะไม่สำมำรถ
ได้ทันตำมต้องกำร ในเวลำใดก็ได้ เนื่องจำกระบบ
ค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ได้ทันตำมต้องกำร
จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ค้นด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ
จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวมำแล้ว จึงสำมำรถสรุปประโยชน์ที่ได้รับจำกระบบ
ฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ ดังต่อไปนี้
1. ช่วยปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่อำจำรย์และนักวิจัย ทำให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล
ได้ด้วยตนเองและรวดเร็วขึ้น จำกเดิมที่ผู้ใช้บริกำรต้องรอรับข้อมูลตอบกลับผ่ำนอีเมล์ ซึ่งอำจล่ำช้ำ
ไม่ทันกับควำมต้องกำรเร่งด่วน
2. สำมำรถช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องกำรค้นหำชื่อวำรสำรเฉพำะเจำะจง
แหล่งที่ต้องกำร สำมำรถจำกัดขอบเขตกำรค้นได้ด้วยตนเอง เช่น กำรเลือกวำรสำรสำหรับตีพิมพ์
ตำมระดับมำตรฐำนมำกหรือระดับน้อย กำรเลือกจำกเฉพำะที่มีค่ำ Impact Factor หรือค่ำ
Quartile ในระดับที่สูงหรือต่ำตำมต้องกำร หรือเลือกวำรสำรจำกกลุ่มสำขำที่ต่ำงกันได้ด้วยตนเอง
3. ระบบฐำนข้อมูล ฯ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำน
อื่น สำมำรถเรียนรู้เพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์คุณภำพของผลงำนวิชำกำรในระดับนำชำติ
รวมถึงได้รับองค์ควำมรู้เรื่องบรรณมิติ (Bibliometric) สำมำรถปฏิบัติงำนให้คำแนะนำข้อมูลแก่ผู้ใช้
หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนแทนกันได้
4. บุคลำกรหน่วยงำนอื่นที่รับผิดชอบด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย อำทิ กองบริหำร
กำรวิจัยหรือผู้ประสำนงำนด้ำนวิจัยของคณะต่ำง ๆ สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูลจำก
ระบบฐำนข้อมูล ฯ นี้ได้ เพื่อกำรให้บริกำรข้อมูลเบื้องต้นให้แก่อำจำรย์ นักวิจัย
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ข้อจากัดในการให้บริการ
1. กำรให้บริกำรด้วยเครื่องมือช่วยสืบค้นด้วยตนเองดังกล่ำว อำจไม่เหมำะสำหรับ
ผู้ใช้บริกำรที่มีเวลำจำกัด หรือต้องกำรข้อมูลเร่งด่วน หรือผู้ใช้บริกำรที่ไม่ถนัดในกำรสืบค้นด้วย
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่เข้ำใจเรื่องหลักเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพผลงำน
และต้องกำรข้อมูลคำอธิบำยเรื่องมำตรฐำนคุณภำพผลงำนจำกบรรณำรักษ์โดยตรง
2. ข้อมูลที่นำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลจำกต้นแหล่ง มีกำรปรับปรุงควำมทันสมัยทุกระยะ
1-2 ปี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำนจึงต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor
และข้อมูลค่ำ Quartile ของ SCOPUS และ ISI Web of Science ซึ่งปัจจุบันข้อมูลล่ำสุด คือข้อมูล
ปี 2017 ดังนั้น เมื่อใช้งำนระบบไประยะหนึ่งอำจต้องปรับข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรประเมินผลกำรใช้งำนจำกผู้ปฏิบัติงำน และจำกอำจำรย์ นักวิจัยและนิสิต
บัณฑิตศึกษำ เพื่อนำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น และควรมีกำรปรับเพิ่มเติม
ส่วนของรำยงำนผลสถิติกำรใช้งำน รวมถึงรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เช่น Graph, Infographic รวมถึงสถิติข้อมูลที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรดูแนวโน้มของกำรทำ
วิจัยในสำขำวิชำต่ำง ๆ และนำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำเครื่องมือสำหรับทำ Data Mining ต่อไป
ในอนำคตได้
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมสำคัญในกำรใช้มำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนสำกลเพื่อแลกเปลีย่ นและร่วมใช้รำยกำร
บรรณำนุกรมกับองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงได้นำมำตรฐำนต่ำง ๆ มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม อำทิ มำตรฐำน MARC21 หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2 ฯลฯ และกำหนดให้ใช้มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access) ในกำรบรรยำย
รำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ และรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อที่มกี ำรผลิตและเผยแพร่
ในรูปแบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์มำกขึ้น ตำมกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้ใช้กับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมของทรัพยำกรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศที่ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ
และในปี 2561 เห็นควรให้มีกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
โดยในระยะแรกกำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ซึ่งเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัย มีกำรจัดทำข้อกำหนดต่ำง ๆ ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม จัดทำแนวปฏิบัติใน
กำรลงรำยกำรภำยใต้ข้อกำหนด จัดทำแบบฟอร์มกำรลงรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิและรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ก่อนปฏิบัติงำนจริง และมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของระเบียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA เพือ่ ให้ระเบียนบรรณำนุกรมมีควำมสมบูรณ์ตำม
แนวปฏิบัติที่ได้กำหนดขึ้น

คาสาคัญ:
มำตรฐำน RDA, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
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Abstract
The Office of Document and Information, Sukhothai Thammathirat Open University focus on
the important of using standard bibliographic information resources to exchange and share
bibliographic information with other domestic and international organizations. Thus,
the office are standards for bibliographic describe; MARC21, AACR2, etc. and developing Resource
Descriptive and Access (RDA) standard to describe the information resources that are produced and
distributed in digital literacy and online media. According to the advance of the technology, this
standard has been applied to the bibliography for foreign resources that have been supplied to serve
since 2015. And recommended that the RDA should be applied to Thai publications
to be standardized in 2018. In the first phase, RDA standards is using for STOU’s textbooks, which are
the main materials for teaching and learning in the University. The library for forms the regulations for
listing bibliographics and guidelines to entry under the specification, create work sheets form in the
automatic library system. Make worksheet form in the automatic library system and organization
workshops trainning for practitioners to provide knowledge about
the principles and details of RDA standards before actual work. The quality and accuracy of
the records in particular the RDA standard are monitored.

Keywords:
Resource Description & Access (RDA), Descriptive Cataloging, STOU’s Textbook
บทนา
ปัจจุบันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกขึ้นทำให้ควำมต้องกำร
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้สมำร์ทโฟนในกำรค้นหำและเข้ำถึงในลักษณะเป็น web-based รวมทั้งระบบ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศตำมหลักเกณฑ์เดิมไม่สำมำรถทำได้
อย่ำงชัดเจนเพียงพอ จึงทำให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนสำกลสำหรับกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมแบบใหม่
ขึ้นมำกมำย และหนึ่งในมำตรฐำนที่สำคัญคือ มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access)
ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้ และยังสำมำรถใช้งำนร่วมกับมำตรฐำน MARC21
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่สำมำรถอธิบำยสำรสนเทศได้หลำกหลำยรูปแบบและสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลสำรสนเทศได้ครอบคลุมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้มำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
เพื่อกำรจัดเก็บและเป็นเครื่องมือในสืบค้นสำรสนเทศ อีกทั้งยังเป็นกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนรำยกำร
บรรณำนุกรมของสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรสำรสนเทศทั่วโลก จึงได้นำมำตรฐำน RDA มำใช้
ในลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศที่จัดหำมำเพื่อให้บริกำร
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ชุดวิชำหรือตำรำของ มสธ. เป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
ซึง่ ประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ
แนวกำรศึกษำ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุ
กระจำเสียงชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ)
นอกจำกนี้ยังมีสื่อออนไลน์ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชำ ฯลฯ สื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนมีควำมสำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ มสธ. คณำจำรย์
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรทั่วไปที่ต้องกำรใช้สื่อเพื่อศึกษำ ค้นคว้ำ ทำวิจัย ฯลฯ ปัจจุบัน
กำรผลิตและเผยแพร่สื่อของชุดวิชำมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรใช้มำตรฐำนในจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้น สำนักบรรณสำรสนเทศ ในฐำนะเป็น
ห้องสมุดได้ดำเนินกำรจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้นสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้ำงเครื่องมือ เพื่อรวบรวมสื่อต่ำง ๆ ประจำชุดวิชำหนึ่ง ๆ ไว้
ด้วยกันเพื่อช่วยในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงครอบคุม และมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรสืบค้นครั้งเดียว
ให้กับผู้ใช้บริกำร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของมำตรฐำน RDA ที่ถูกออกแบบมำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ
สำรสนเทศที่ต้องกำร (to find) เมื่อพบแล้วสำมำรถใช้ข้อมูลตำมที่บรรยำยไว้ในระเบียน (อำทิ
ฉบับพิมพ์ ภำษำ ผู้ผลิต ปีพิมพ์) บ่งชี้หรือแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรสนเทศได้ (to identify)
ยังสำมำรถตัดสินใจเลือกประเภทสำรสนเทศที่เหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน (to select)
จำกข้อมูลลักษณะรูปร่ำงของสำรสนเทศที่ระบุในระเบียน (อำทิ จำนวนหน้ำ ขนำด ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์) และใช้ข้อมูลเพื่อเข้ำถึงหรือเข้ำใช้สำรสนเทศได้ (to obtain) จึงกำหนดให้ดำเนินกำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศอื่น ๆ ของชุดวิชำ ทั้งนี้ในขั้นตอนกำรดำเนินงำนประยุกต์ใช้
มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. นั้น ได้นำวงจรของ PDCA
มำอธิบำยเพื่อให้เห็นถึงกระบวนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ/
ตำรำ มสธ. ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึง่ เป็นมำตรฐำนใหม่ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแทน
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2
2. เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศอื่น ๆ
ของสำนักบรรณสำรสนเทศที่ได้จัดหำมำเพื่อให้บริกำรและยังไม่ได้ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA พอสรุปได้ตำมภำพที่ 1 ดังนี้
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA ของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
วิธีการดาเนินการ
กำรวำงแผน (Plan) ได้มกี ำรวำงแผนเตรียมกำรดำเนินงำนประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอน/ ตำรำ มสธ. ของสำนักบรรณสำรสนเทศ ดังนี้
1. กำหนดประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะดำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
โดยได้กำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมดังกล่ำวกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ได้แก่ เอกสำรกำรสอน
แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ และแนวกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นอกจำกสื่อสิ่งพิมพ์แล้วในแต่ละชุดวิชำประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ
อำทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) และสื่อออนไลน์
ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชำ ฯลฯ ซึ่งหำกมี
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2. วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ
กำรดำเนินงำน กำหนดระยะเวลำของกำรดำเนินงำน กำหนดกิจกรรมและวิธีกำรดำเนินเพื่อให้บรรลุ
ตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้
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3. ศึกษำมำตรฐำน RDA เป็นกำรศึกษำ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน RDA จำกหนังสือ ตำรำและเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งสอบถำมจำกผู้รู้
4. ทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบเดิมตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบ AACR2 เป็นกำรทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมมำแล้ว เพื่อปรับปรุงรำยละเอียดของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ให้สมบูรณ์ในแต่ละหน่วยข้อมูลตำมมำตรฐำน RDA
การดาเนินการ (Do)
1. จัดทำข้อกำหนดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมมำตรฐำน RDA โดยในเบื้องต้นได้กำหนดข้อปฏิบัติและแหล่งข้อมูลสำคัญ ๆ ดังนี้
1.1 กำหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับหน่วยข้อมูลหลักและหน่วยข้อมูลที่ใช้เป็นหน่วยข้อมูลหลัก
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยข้อมูลหลัก ที่จำเป็นในกำรบรรยำยรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Title
proper), ชื่อเรื่องที่หมำะสมในภำษำอื่น (Parallel title proper), ชื่อเรื่องที่แตกต่ำง (Variant titles)
ชื่อเรื่องย่อย (Other title Information) กำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Statement of
responsibility relating to title proper) กำรแจ้งฉบับครั้งที่พิมพ์ (designation of edition)
กำรผลิตกำรพิมพ์ กำรจำหน่ำย กำรตีพิมพ์ และกำรแจ้งลิขสิทธิ์ (Production, Publication,
Distribution, Manufacture and copyright notice) จำนวน/ ขนำดของทรัพยำกร (Extent of
resource) ภำพประกอบเนื้อหำ (Illustrative content) กำรวัดขนำด (Dimensions) วัสดุประกอบ
(Accompanied materials) ประเภทของเนื้อหำ (Content type) ประเภทของสื่อ (Media type)
ประเภทของตัวบรรจุ (Carrier type) และหมำยเหตุ (Notes) สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
1.2 กำหนดแหล่งข้อมูลสำคัญของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ในกำรนำข้อมูล
ทำงบรรณำนุกรมมำลงรำยกำรฯ คือ หน้ำปกใน (Title pages) หำกไม่มีหน้ำปกใน ให้ใช้แหล่งที่มี
ชื่อเรื่อง ได้แก่ ปกหรือใบหุ้มปก ส่วนข้อมูลจั่วหัวก่อนเนื้อหำ และส่วนข้อมูลกำรพิมพ์ท้ำยเล่ม ตำมลำดับ
(RDA 2.2)
1.3 กำรคัดลอกข้อมูลเพื่อกำรบรรยำย (RDA 1.7) มำตรฐำน RDA กำหนดให้ต้องคัดลอก
ข้อมูลในหลำยหน่วยข้อมูล โดยให้คัดลอกมำให้ตรงตำมที่ปรำกฏในแหล่งข้อมูลนั้น
1.4 กำรเว้นระยะหลังตัวย่อหรืออักษรย่อ (Spacing of initials and letters) ถ้ำตัวย่อ
หรืออักษรย่อปรำกฏในแหล่งข้อมูล โดยไม่มีเครื่องหมำยมหัพภำค (.) กำกับอยู่ระหว่ำงตัวย่อหรืออักษรย่อ
1.5 กำรใช้วงเล็บเหลี่ยม เมื่อมีหน่วยข้อมูลที่อยู่ติดกันหรือต่อกัน ภำยในหนึ่งส่วนข้อมูล
ที่ต้องถูกกำกับด้วยวงเล็บเหลี่ยม ในมำตรฐำน RDA กำหนดให้กำกับวงเล็บเหลี่ยมแต่ละชุดให้
แต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ใช้แบบเอเอซีอำร์ทูที่กำกับโดยใช้วงเล็บเหลี่ยมชุดเดียว (RDA D.1.2.1)
1.6 กำหนดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับงำน กำรระบุควำมสัมพันธ์ใน
ระเบียนทำงบรรณำนุกรมโดยบันทึกคำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ในเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูลผู้สร้ำงงำน
(100, 110, 111) หรือผู้ร่วมสร้ำงงำน (700, 710) คำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ (Relationship designations)
1.7 อักขระหรือคำที่ตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง (Letters or words intended to be
read more than once) ถ้ำตัวอักษรหรือคำที่ปรำกฏเพียงครั้งเดียว แต่กำรออกแบบในแหล่งข้อมูล
ทำให้เห็นชัดเจนว่ำตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้ทำซ้ำตัวอักษรหรือคำนั้น
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1.8 กำหนดให้มหี น่วยข้อมูลที่ใช้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำตำมมำตรฐำน
RDA ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA ได้แก่
1.8.1 ส่วนนำระเบียนหรือลีดเดอร์ (leader) ซึ่งเป็นส่วนเขตข้อมูลควำมยำวคงที่
(ldr/ 00-23) โดยตำแหน่งที่ 18 Ffixed field: Leader/18) ในส่วนนำระเบียน ระบุค่ำเป็น “i”
(ค่ำ i = ISBD punctuation included)
1.8.2 ส่วนเขตข้อมูลไม่จำกัดควำมยำว (Variable data fields) (oxx-9xx)
ตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 เขตข้อมูลที่ไม่จำกับควำมยำวและข้อปฏิบัติที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนมำตรฐำน RDA
แท็ก
040
245

ชื่อเขตข้อมูล
Cataloging Source
Title Statement

246
130/240
264

Varying Form of Title
Uniform Title
Production, Publication,
Distribution, Manufacture,
and Copyright Notice

300
336
337
338
250

Physical description
Content type
Media type
Carrier type
กำรแจ้งฉบับพิมพ์
(edition statement)
รำยกำรเพิ่ม (Added entries)

7XX

ข้อปฏิบัติ
ใช้ subfield ‡e ระบุแบบแผนกำรลงรำยกำรที่ใช้ ‡e rda
คัดลอกชื่อเรื่องมำตำมที่พบในแหล่งข้อมูล (on the title page)
- ใน Subfield ‡a ไม่ต้องแก้ไขกำรสะกดคำผิดหรือพิมพ์ผิดในชื่อเรื่อง
- ไม่ใช้วำ่ [sic], i.e., [ที่ถกู ต้องคือ] และไม่ใช้ Subfield ‡h
ใช้ Subfield ‡i Title read: the correct spelling,
“Conventional title” + “Selections”
‡a No [S.l.] / [ม.ป.ท.]
‡a Might include [Place of publication not identified] / [ไม่ปรำกฏเมืองที่
พิมพ์]
‡b No [s.n.]/ [ม.ป.พ.] ‡b Might include [publisher not identified]
- Transcription ลอกตำมแหล่ง ไม่ละ ไม่ย่อคำ เช่น ใช้ Publishing, Company
- กำรหำข้อมูลให้ (Supplying) แก่ Place and Date of Publication
- กำรใช้ Indicators ตัวที่ 2
264 #1 Publisher
264 #2 Distributor
264 #3 Manufacturer
264 #4 Copyright Date
Subfield ‡a, ‡b ไม่ใช้คำย่อ เช่น หน้ำ, เล่ม เป็นต้น
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdacontent เสมอ
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdamedia เสมอ
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdacarrier เสมอ
คัดลอกกำรแจ้งฉบับพิมพ์ตำมที่พบในแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ โดยไม่มีกำรย่อคำ ยกเว้น
ที่แหล่งฯ เขียนแบบย่อ ไม่แปลงคำไปเป็นตัวเลขหรือตัวเลขไปเป็นคำ
บันทึกคำระบุควำมสัมพันธ์ตำ่ ง ๆ (relationship designators) ในเขตข้อมูล 7XX ใน
subfield ‡e or ‡i เช่น 700 ‡e relator term ; 711 ‡i relationship designator
(อำทิ author, composer, etc.)

2-309

2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA
ภำยใต้ข้อกำหนดในข้อ 1

ภำพที่ 2 คู่มือแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำตำมมำตรฐำน RDA
และ มำตรฐำน MARC21 ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
3. กำหนด work from สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหน่วยข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็นตำมข้อกำหนด
4. จัดฝึกอบรม/ ฝึกปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับผู้ปฏิบัติงำน
เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลำกรที่สนใจจำกฝ่ำย/ ศูนย์ต่ำง ๆ ของสำนักบรรณสำรสนเทศ
มสธ. และเพื่อประชำสัมพันธ์กำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ของสำนัก
5. สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นกำรนำควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมที่ได้ไปสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ที่ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน
2561 เป็นต้นไป
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การตรวจสอบ (Check)
1. ตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เป็นกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม และตรวจสอบควำมครบถ้วนของหน่วยข้อมูล
ที่บ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ให้เป็นระเบียนที่สมบูรณ์ตำมข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ได้จัดทำไว้
2. สอบถำมควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกที่ได้ปฏิบัติงำน
ดาเนินงานให้เหมาะสม (Action)
จำกกำรตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำน ได้นำผลมำวิเครำะห์เพื่อดำเนินกำรแก้ไข โดยกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกลไกในกำรดำเนินกำร เพื่อเอื้อให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีขึ้น ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค
ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำน RDA มำกเท่ำที่ควร เนื่องจำกเป็นมำตรฐำน
ใหม่ และเป็นกำรนำมำประยุกต์ใช้สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่เป็นเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ มสธ. ทำให้ไม่สำมำรถลงรำยกำรบรรณำนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เช่น กำรปรับเพิ่ม
ข้อมูลเพื่อบ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ได้แก่ กำรระบุค่ำ “i” ในส่วนของ Leader/18, กำรใส่ ‡e rda
ในเขตข้อมูล 040, กำรเพิ่มเขตข้อมูล 336 337 338 กำรระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ
การแก้ไขปัญหา
จัดให้มีกำรประชุมเพื่อพบปะ พูดคุยของผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจำกที่
ได้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA แล้ว เพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกัน และได้ทบทวน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมข้อกำหนด ฯ และแนวปฏิบัติ ฯ ที่จัดทำไว้ อีกทั้งพบปัญหำของควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร ฯ โดยได้มีกำรอธิบำยเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันและนำไปปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำระเบียนบรรณำนุกรมที่สร้ำงขึ้นในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
ขำดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสื่ออื่น ๆ ในแต่ละชุดวิชำเข้ำด้วยกัน จึงได้แก้ปัญหำดังกล่ำวด้วย
วิธีกำรปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มรำยกำรเชื่อมโยงโดยใช้ชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นชื่อเรื่องที่เลือกใช้ในเขตข้อมูล
130 ของระเบียนบรรณำนุกรมตำมโครงสร้ำงของ MARC21 โดยกำหนดให้ใช้ข้อควำมตั้งแต่คำว่ำ
“ชุดวิชำ...ไปจนถึงคำสุดท้ำยของชื่อเรื่อง” เช่น เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและ
กำรดำเนินงำน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรดำเนินงำน กำหนดใช้
“ชุดวิชำวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรดำเนินงำน” เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับที่เลือกใช้ ทั้งนีเ้ พื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้
อย่ำงสะดวก
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ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรศึกษำ พัฒนำ และปรับปรุงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
มำตรฐำน RDA ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริกำร คือ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
1. ได้แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ ที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อใช้สำหรับ
ลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะ
ทำงด้ำนวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน
2. ได้ระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และใช้เป็นระเบียนต้นแบบ
สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ และสื่ออื่น ๆ ที่ได้
จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักบรรณสำรสนเทศ โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนบริกำร
จำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำน RDA เพื่อจะได้แนะนำกำรสืบค้นเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้สำรสนเทศ
ที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
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ผู้ใช้บริกำร ทำให้กำรสืบค้นสำรสนเทศได้ครอบคลุมในสื่อที่หลำกหลำยมำกขึ้น และสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งช่วยในกำรตัดสินใจเลือกสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรสืบค้นด้วยชื่อ
เรื่องแบบฉบับที่กำหนดไว้เพื่อเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ ของชุดวิชำจะได้ผลกำรสืบค้น ดังภำพที่ 4

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงผลกำรสืบค้นเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ด้วยชื่อเรื่องแบบฉบับ
ในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงกำรลงรำยกำรบำงหน่วยข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญเท่ำนั้น
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงระเบียนบรรณำนุกรมให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรมีกำรศึกษำ พัฒนำและปรับปรุงกำรลงรำยละอียดของหน่วยข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำคัญและ
ส่งผลต่อกำรจัดเก็บและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว
2. ควรมีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับสำรสนเทศอื่น ๆ ที่ได้จัดหำ
เข้ำห้องสมุดเพื่อให้บริกำรผู้ใช้
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3. ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ระหว่ำง
ห้องสมุด และองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรลงรำยกำรร่วมกัน
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรดำเนินกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุด
วิชำ มสธ. ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นต้นแบบในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสำรสนเทศอื่น ๆ
ที่จัดหำเพื่อให้บริกำรของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เนื่องจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ถือเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ดังรำยละเอียดตำมภำพที่ 3
2. เพื่อรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ที่
ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ในอนำคต
3. เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศของ
ห้องสมุดและองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรจัดโดยข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่ให้บุคลำกรของห้องสมุดทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำร
ประชุมวิชำกำรคือกำรรับผลงำนและกำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถดำเนินกำร
ในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้นำเสนอผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับผู้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผล
งำนวิชำกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งเป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ
PULINET ครั้งที่ 9 ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรกำรรับผลงำนและกำรประเมิน
ผลงำนวิชำกำร จึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน
วิชำกำรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับผู้ร่วมนำเสนอผลงำน
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร โดยกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศดังกล่ำวเลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และใช้ CodeIgniter3 เป็น
Framework ในกำรพัฒนำ และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลและมี
กำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบเข้ำด้วยกัน ทำให้ประหยัดเวลำและสำมำรถประมวลผลแสดงรำยงำน
และติดตำมกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของแต่ละมิติได้ทุกขั้นตอนตำมเวลำจริง (Real time) ช่วยอำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ส่งผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลได้
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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คาสาคัญ:
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Abstract
PULINET National Conference is an academic conference that the library
staffs throughout the country use as an academic knowledge sharing forum of the
Library and Information Science. The key to holding academic conference is to
receive and evaluate the academic works which need to be able to conduct in parts
of receiving presenters’ work, academic work assessment by qualified committee,
informing the result of assessment to the presenters and conclusion of academic
work assessment. Burapha University Library has been hosting PULINET National
Conference (PULINET 2019). We realized the importance of presenters’ work
receiving management and academic work assessment, therefore we developed our
information system for information management of academic work assessment. The
purpose of this study is to facilitate the presenters, the committee of academic work
assessment and the committee of academic section of the host. We selected
Responsive Web Design technology and CodeIgniter3. They are frameworks that link
all data in the system together in order to save time, evaluate to report and follow
up each step in real time. Moreover, they can facilitate to the presenters, the
committee of academic work assessment and the committee of academic section of
the host well and manage the information of academic work assessment effectively.
Keyword:
Information System for Work Assessment, Work Checking System,
Information System for Academic Work Assessment
บทนา
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET เป็นกำรประชุมวิชำกำรที่ให้บุคลำกรห้องสมุด
ทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำบรรณรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ โดยงำนที่เป็นหัวใจหลักของกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรคือ กำรรับผลงำนและ
กำรประเมินผลงำนวิชำกำร ซึ่งจะต้องสำมำรถดำเนินกำรในส่วนของกำรรับผลงำนของผู้นำเสนอ
ผลงำน กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับ
ผู้เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน และกำรสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำ ซึง่ เป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 จึงมีแนวคิดใน
กำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำน
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วิชำกำรระดับชำติ PULINET ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับ
ผู้นำเสนอผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
โดยกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรประเมินผลงำนวิชำกำร เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนของกำรรับลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงำน กำรส่งเอกสำรผลงำนวิชำกำร กำรกำหนด
คณะกรรมกำรประเมินผล กำรประเมินผลงำนวิชำกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรดำเนินกำร
ในทุกขั้นตอน สำมำรถส่งกำรแจ้งเตือนต่ำง ๆ โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และ SMS ได้ รวมถึง
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรผ่ำนระบบ และสำมำรถส่งออกข้อมูลต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ของเอกสำร Excel และ PDF ได้ด้วย ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ PULINET ถูกออกแบบระบบให้มีลักษณะกำรทำงำนรูปแบบ Responsive Web
Design ทำให้สำมำรถเรียกใช้งำนจำก Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
บนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงสะดวก ซึ่งจำกกำรเปิดใช้ระบบตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 มีจำนวน
ผู้ลงทะเบียนเข้ำประเมินผลงำนวิชำกำรและส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำรับกำรประเมินแล้วกว่ำหนึ่งร้อย
ผลงำน ซึ่งระบบสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ในทุกขั้นตอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อนำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 9 โดยเริ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศตั้งแต่เดือน มกรำคม
พ.ศ. 2561 ถึง กรกฎำคม 2561 และใช้กำรออกแบบให้มีลักษณะกำรทำงำนแบบ Responsive
Web Design โดยใช้ Framework คือ CodeIgniter3 และใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL
จัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ และระบบสำรสนเทศดังกล่ำวทำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยเสมือนของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยขั้นตอนของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบฐานข้อมูล
กำรของกำรออกแบบระบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. การออกแบบใช้แผนภาพอีอาร์ (ER Diagram) ซึง่ จะต้องออกแบบให้สำมำรถจัดเก็บ
ข้อมูลของกำรดำเนินกำรได้ในทุกขั้นตอนดังภำพต่อไปนี้
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ภำพที่ 1 ER-Diagram ส่วนของกำรออกข้อมูลคณะกรรมกำรและข้อมูลกำรประเมินผล

ภำพที่ 2 ER-Diagram ส่วนของกำรออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรนำเสนอและเอกสำรกำรนำเสนอ
2. การเลือกเทคโนโลยีและเลือกกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้งำนในระบบนี้
เพื่อให้กำรพัฒนำระบบบำงส่วน สำมำรถทำงำนบนอุปกรณ์พกพำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทำงผู้พัฒนำได้เลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และได้เลือก CodeIgniter3 ซึ่งเป็น
Framework ที่สำมำรถพัฒนำงำนได้ง่ำย และมีเครื่องมือที่ช่วยให้สำมำรถพัฒนำระบบสำรสนเทศได้
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อย่ำงรวดเร็ว โดยใช้งำนร่วมกับ Bootstrap CSS และ JavaScript เพื่อให้รองรับกำรทำงำนบน
อุปกรณ์พกพำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบ ประกอบด้วยกำรแบ่งกลุ่มของ
ผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแสดงกำรทำงำนของแต่ละกลุ่มดังภำพต่อไปนี้

ภำพที่ 3 ขัน้ ตอนกำรทำงำนของผู้ใช้แต่ละกลุ่มในระบบกำรประเมินผลงำนวิชำกำร PUILNET 2019
1. ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ สำมำรถลงทะเบียนนำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้
2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สำมำรถจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนให้กับแต่ละ
ผลงำนที่ผู้นำเสนอส่งเข้ำระบบ สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงส่งผล
กำรประเมินให้กับผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร และสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่นำเสนอผลงำน
แยกตำมกลุ่มได้
3. คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สำมำรถประเมินผลงำนวิชำกำรและให้
ข้อเสนอแนะผ่ำนระบบได้
4. ผู้ดูแลระบบ มีหน้ำที่ควบคุมกำรเปิด-ปิดระบบ และกำรตั้งค่ำข้อมูลต่ำง ๆ ของระบบ
ขั้นตอนที่ 3 กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 ประกอบด้วยขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
1. ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร สำมำรถลงทะเบียนนำเสนอผลงำน อัพโหลดเอกสำรผลงำน
วิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word และดูผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้
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ภำพที่ 4 หน้ำจอเมนูกำรส่งผลงำน
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สำมำรถจัดคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับประเมินผล
งำนวิชำกำร กำรส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนกำรเข้ำใช้ระบบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินผลงำน ส่งผลกำรประเมินให้ผู้นำเสนอผลงำน และส่ง Email ยืนยันสิทธิ์
กำรนำเสนอผลงำน พร้อมลิ้งก์ลงทะเบียนเข้ำงำน
2.1 กำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรมีหน้ำที่
จัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรให้กับผลงำนวิชำกำรต่ำง ๆ โดยแยกตำมประเภทและ
หมวดหมู่ของผลงำน ดังภำพที่ 5 และ 6

ภำพที่ 5 หน้ำจอหลักของเมนูผลงำนวิชำกำร
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ภำพที่ 6 หน้ำจอกำรจัดคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
2.2 เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดคณะกรรมกำรเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินกำรส่ง
Email รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคณะกรรมกำรสำมำรถใช้รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบประเมินผลงำนวิชำกำร ดังภำพที่ 7

ภำพที่ 7 หน้ำจอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
2.3 เมื่อคณะกรรมกำรประเมินผลงำน ประเมินผลงำนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำร
ฝ่ำยวิชำกำรจะต้องรวบรวมหรือสรุปผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน เพื่อส่งให้กับ
ผู้ส่งผลงำนได้ทรำบผลเพื่อดำเนินกำรแก้ไขผลงำน โดยคลิกที่ปุ่มดังนี้
ปุ่ม “ตรวจสอบ” ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน โดยยังไม่ยืนยัน
ผลกำรประเมิน และยังสำมำรถแก้ไขผลกำรประเมินได้
ปุ่ม “ยืนยันกำรส่ง” ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน พร้อมยืนยัน
ผลกำรประเมิน โดยไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดังภำพที่ 8
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ภำพที่ 8 หน้ำจอบันทึกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
2.4 เมื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรยืนยันกำรส่งผลกำรประเมินเข้ำระบบแล้ว ระบบ
จะแสดงปุ่ม
เพื่อให้คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรส่งกำรประเมินให้กับผู้นำเสนอผลงำน
ได้ดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังภำพที่ 9

ภำพที่ 9 หน้ำจอยืนยันกำรส่ง Email ของคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
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2.5 เมื่อผลงำนได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเรียบร้อย
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถ ส่ง Email ยืนยันสิทธิ์กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร พร้อมส่ง URL
ของกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนให้กับผู้นำเสนอผลงำน เพื่อยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรนำเสนอ
อีกครั้ง ดังภำพที่ 10

ภำพที่ 10 หน้ำจอสำหรับส่ง Email ยืนยันสิทธิ์ในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร
2.6 คณะกรรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถดูรำยงำนกำรต่ำง ๆ ได้ดังนี้
2.6.1 รำยงำนจำนวนผลงำนวิชำกำร เป็นกำรสรุปจำนวนผลงำนที่ยังไม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลงำน รำยงำนจำนวนผลงำนวิชำกำรจะสรุปจำนวน
โดยจะแบ่งตำมกลุ่มกำรนำเสนอ ประเภทกำรนำเสนอ ผลงำนที่อยู่ในข่ำยงำน PULINET และไม่อยู่
ในข่ำยงำน PULINET
2.6.2 รำยงำนจำนวนผลงำนวิชำกำร จะแสดงข้อมูลจำนวนและรำยชื่อผลงำน
วิชำกำรแยกตำมประเภทกำรนำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 11

ภำพที่ 11 หน้ำจอรำยงำนจำนวนผลงำนวิชำกำรแยกตำมประเภทของกำรนำเสนอ
3. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเข้ำสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ได้รับทำง
Email จะแสดงหน้ำจอรำยชื่อผลงำนวิชำกำรที่คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรจัดไว้ให้คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำน แยกตำมหมวดหมู่และประเภทของกำรนำเสนอผลงำน ดังภำพที่ 12
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ภำพที่ 12 หน้ำจอหลักของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
3.1 เมื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคลิกที่ประเมินผลงำนวิชำกำร จะแสดงหน้ำจอ
ของแบบฟอร์มให้สำมำรถบันทึกข้อเสนอแนะ และเลือกประเมินผลงำนวิชำกำรได้ 3 ระดับ คือ
Strong Accept , Week Accept และ Reject ดังภำพที่ 13

ภำพที่ 13 หน้ำจอกำรบันทึกข้อเสนอแนะและประเมินผลงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ดูแลระบบ สำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
4.1 กำรจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำที่
4.2 กำรจัดกำรข้อมูลคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 กำรจัดกำรข้อมูลผู้นำเสนอผลงำน
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4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

กำรปลดล็อคกำรอัพโหลดผลงำนเพื่อเปิดระบบกำรส่งผลงำนใหม่เฉพำะรำยบุคคล
กำรควบคุมกำรส่ง Email
กำรควบคุมกำรเปิด-ปิด ระบบ
กำรส่ง SMS แจ้งผลกำรประเมิน
กำรเพิ่มผู้ใช้ฝ่ำยอื่นในระบบ

ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 และใช้ในกำรดำเนินงำนตั้งแต่เดือน ส.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61 ซึ่งมีผลงำน
วิชำกำรที่เข้ำรับกำรประเมินผ่ำนระบบแล้วกว่ำหนึ่งร้อยบทควำมนั้น ระบบสำรสนเทศดังกล่ำว
ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้นำเสนอผลงำนในกำรส่งผลงำนวิชำกำร คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรจัด
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และกำรสรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
ได้สะดวกมำกขึ้น และรวบรวมข้อมูลไว้ที่ระบบเดียว ทำให้ช่วยลดข้อผิดพลำดของกำรดำเนินกำร
ป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรแก้ไขข้อมูลและกำรใช้งำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้พัฒนำ
ได้ประเมินผลกำรใช้งำนระบบจำกกำรสอบถำมผู้ใช้ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำเสนอผลงำน คณะกรรมกำร
ฝ่ำยวิชำกำร คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร และผู้ดูแลระบบ โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้รวม
จำนวน 10 คน ในประเด็น ควำมยำกง่ำยและควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมรวดเร็วของกำรใช้งำน
ในเวลำจริง ควำมถูกต้องของกำรประมวลผลข้อมูล ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรใช้งำนระบบ
ซึ่งผลกำรประเมินได้ผล ดังนี้
1. ผู้นำเสนอผลงำน พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้นำเสนอผลงำนมีควำมพึงพอใจกำรใช้
งำนระบบดีมำก
2. คณะกรรมกำรวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถ
ตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำรวิชำกำร
มีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก
3. คณะกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็ว
และสำมำรถตอบสนองในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถประมวลผลได้ถูกต้อง คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนวิชำกำรมีควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบดีมำก และคณะกรรมกำรมีข้อเสนอแนะ
ในกำรพัฒนำต่อยอดให้สำมำรถใช้งำนกับกำรประชุมวิชำกำรที่มีลักษณะเดียวกันต่อไปได้
4. ผู้ดูแลระบบ พบว่ำ ระบบใช้งำนง่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วและสำมำรถตอบสนอง
ในเวลำจริงได้อย่ำงทันท่วงที และมีฟังก์ชันกำรใช้งำนของผู้ดูแลระบบค่อนข้ำงครบ สำมำรถ
ประมวลผลได้ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบดีมำก และมีข้อเสนอแนะ
ในส่วนของกำรจัดกลุ่มของเมนูกำรใช้งำนให้เป็นหมวดหมู่จะทำให้กำรใช้งำนสะดวกมำกขึ้น
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การนาไปใช้ประโยชน์
1. สำมำรถนำมำใช้ร่วมกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรประเมิน
ผลงำนให้กับผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร กำรสรุปผลประเมินผลงำนวิชำกำรเพื่อส่งผลประเมินให้กับ
ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร
2. เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประเมิน
ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งให้แก่กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนนี้ ซึ่งองค์กรอื่น
สำมำรถนำองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอื่นต่อไปได้
รายการอ้างอิง
British Columbia Institute of Technology. (n.d.). CodeIgniter. เข้ำถึงได้จำก
https://codeigniter.com
getbootstrap. Panel with heading. (n.d.). เข้ำถึงได้จำก
https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/
PHP. mysql_query. (n.d.). เข้ำถึงได้จำก
http://php.net/manual/en/function.mysql-query.php.
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การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage
บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation
Server Infrastructure Development of Burapha University Library
with Virtualization Technology by Using Proxmox and Ceph
Storage based-on Link Aggregation
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
e-mail: hemmarat@go.buu.ac.th

บทคัดย่อ
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้รูปแบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศของห้องสมุด
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น ห้องสมุดต่ำง ๆ จึงได้มีกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแบบดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้นด้วย และระบบสำรสนเทศที่
พัฒนำขึ้นนี้จะต้องทำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำย ดังนั้นกำรออกแบบและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของเครื่องแม่ข่ำยจึงควำมสำคัญอย่ำงมำก เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงและคงทนต่อควำมล้มเหลวของ
ระบบได้แม้ว่ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยหรือเครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้อง สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยบูรพำตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรออกแบบและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
เครื่องแม่ข่ำยให้มีควำมมั่นคงและคงทนต่อควำมล้มเหลวของระบบ ทำงผู้พัฒนำจึงได้ศึกษำและ
ทดสอบกำรทำงำนของซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหำรจัดกำรเครื่องเสมือนจำนวน 3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่
VMWare ESXi, Windows Server Hyper-V และ Proxmox ร่วมกับกำรออกแบบระบบเครือข่ำย
ส่วนกลำงโดยใช้เทคโนโลยีกำรวมลิงค์ (Link aggregation) และเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บข้อมูลและคุณลักษณะกำรใช้งำนของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 พบว่ำ ซอฟต์แวร์
Proxmox ที่ใช้กำรออกแบบให้รวมกลุ่มกำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำย(Cluster server) เมื่อใช้งำน
ร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph ทีม่ ีรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย จะทำให้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เครื่องแม่ข่ำยสำมำรถคงทนต่อควำมเสียหำยของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้อง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คาสาคัญ:
เทคโนโลยีเครื่องเสมือน, โครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำย, ซอฟต์แวร์เครื่องเสมือน

2-327

Abstract
The advancement of digital technology, the information services in the
library has been altered to have more digital formats. Many libraries have developed
the information system to support more digital services and the developed
information system must be running on the server. Therefore, the design and
development of server infrastructure is very important. The system will be secure
and durable even though the storage device is damaged or the server failed. Burapha
University Library has awareness to the importance of the design and development
of server infrastructure in order to make the system secure and durable. The
developer has studied and tested about the functionality of three virtual
management softwares: VMWare ESXi, Windows Server Hyper-V and Proxmox
together with the design of central network system by using Link Aggregation. After
that, the developer compared the work performance, storage efficiency and usage
feature among three softwares and it is found that if Proxmox software which is
designed to use as a cluster server is collaborative with Ceph software which has
distributed storage system, server infrastructure will be durable for the storage device
damage or server failure efficiently.

Keywords:
Virtualization Technology, Server Infrastructure, Virtualization Software
บทนา
โครงสร้ำงพื้นฐำนเครื่องแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยจัดเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรให้บริกำร
ระบบสำรสนเทศของสำนักหอสมุด ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเครื่องเสมือน (Virtualization
technology) มีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำก ทำให้มีผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
เครื่องเสมือนเป็นจำนวนมำก ทั้งในเชิงพำณิชย์และโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Opensource software)
ซึ่งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะทำงำนร่วมกับเทคโนโลยีเหรด (RAID Technology) เพื่อช่วยในกำรป้องกัน
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชำรุดเสียหำย และถึงแม้ว่ำเทคโนโลยีเหรดอำจช่วย
ป้องกันอุปกรณ์บำงส่วนเสียหำยได้ก็ตำม แต่ยังพบปัญหำว่ำหำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง
แม่ข่ำยเกิดกำรชำรุดเสียหำยพร้อมกันหลำยตัว ข้อมูลทั้งหมดอำจจะเกิดควำมเสียหำยและไม่สำมำรถ
กู้ข้อมูลนั้นกลับคืนมำได้ ซึ่งในกำรใช้งำนของระบบเดิม สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยบูรพำใช้กำรติดตั้ง
ระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องแม่ข่ำยโดยตรง ทำให้เกิดปัญหำเมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหำยมำกกว่ำ
1 ชุด ระบบจะไม่สำมำรถทำงำนได้ และถ้ำต้องกำรปรับปรุงเครื่องแม่ข่ำยจะต้องปิดระบบ ดังนั้นทำง
ผู้พัฒนำจึงได้ศึกษำซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหำรจัดกำรเครื่องเสมือนจำนวน 3 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ VMWare
ESXi, Windows Server Hyper-V, Proxmox โดยเริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ทั้ง 3 นี้ในช่วงเดือน
กันยำยน 2560 - พฤศจิกำยน 2560 และกำรทดสอบนี้ได้ควบคุมสภำพแวดล้อมของเครื่องแม่ข่ำย
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ให้มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเหมือนกันทั้ง 3 ระบบ กล่ำวคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบแต่ละ
ระบบมีจำนวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวน 3 ชุด และมีหน่วยควำมจำหลัก
(RAM) ขนำด 8GB ทำงำนอยู่บนเครือข่ำยที่มีควำมเร็ว 1Gbps แต่ละชุดของเครื่องแม่ข่ำยจะใช้
เทคโนโลยีกำรรวมลิงค์หรือ Link Aggregation ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบ และสร้ำงเป็นกลุ่ม
ของเครื่องแม่ข่ำยให้ทำงำนร่วมกันเป็นชุดเดียวกันเรียกว่ำคลัสเตอร์ (Cluster server) ทำงผู้พัฒนำ
ได้ออกแบบกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบโดยจำลองสถำนกำรณ์ที่ทำให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เสียหำยพร้อมกันจำนวน 3 ชุด และตรวจสอบว่ำเครื่องเสมือนที่ทำงำนอยู่บนเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์
ยังสำมำรถให้บริกำรต่อไปได้หรือไม่ และจำลองกำรหยุดทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยจำนวน 1 เครื่อง
จำกทั้งหมด 3 เครื่อง และตรวจสอบเครื่องเสมือนที่ทำงำนอยู่ในเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์ยังสำมำรถ
ให้บริกำรต่อไปได้หรือไม่ เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่ำซอฟต์แวร์ Proxmox ซึ่งเป็นโอเพ่น
ซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีควำมสำมำรถทำให้เครื่องแม่ข่ำยทำงำนเป็นแบบคลัสเตอร์ และมีระบบบริหำร
จัดกำรที่ง่ำยต่อกำรสร้ำงเครื่องเสมือน กำรย้ำยเครื่องเสมือนไปยังเครื่องแม่ข่ำยอื่นในคลัสเตอร์
เดียวกันในขณะที่เครื่องแม่ข่ำยเสมือนที่ทำงำนอยู่บนคลัสเตอร์ยังเปิดใช้งำน (Live migration)
และเมื่อทำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย
(Distributed storage) สำมำรถป้องกันควำมล้มเหลวจำกกำรชำรุดเสียหำยของอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลหรือควำมล้มเหลวที่เกิดจำกเครื่องแม่ข่ำยไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำยโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องเสมือนที่มี
ประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเครือข่ำยสำหรับเครื่องแม่ข่ำยโดยใช้เทคโนโลยี
กำรรวมลิงค์
3. เพื่อเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรของเครื่องแม่ข่ำยของ
สำนักหอสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์
ผู้พัฒนำได้ศึกษำคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์เพื่อนำมำใช้
ออกแบบโครงสร้ำงระบบพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำย โดยศึกษำคุณสมบัติต่ำง ๆ ในแง่ของกำรรองรับ
กำรทำงำนของฮำร์ดแวร์และคุณสมบัติของกำรนำไปใช้งำน ดังแสดงได้ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์
คุณลักษณะการรองรับทาง Hardware
จำนวน Logical Processors
จำนวนของ Physical Memory
จำนวน CPU เสมือนต่อเครื่องเสมือน
จำนวนหน่วยควำมจำต่อเครื่องเสมือน
กำรสร้ำงระบบคลัสเตอร์
ควำมสำมำรถในกำรทำ Live Migration
ควำมสำมำรถในกำรสำรองและกูค้ ืน
เครื่องเสมือน

Windows Server
2012 R2 Hyper-V
320
4TB
64
1 TB
รองรับ
รองรับ
รองรับ

VMWare ESXi
576
4TB
8
6128 GB
ไม่รองรับ
ไม่รองรับ
รองรับ

Proxmox
768
12TB
160
2 TB
รองรับ
รองรับ
รองรับ

จำกตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่ำวพบว่ำ ซอฟต์แวร์ Proxmox นั้น
มีควำมสำมำรถรองรับกำรทำงำนของฮำร์ดแวร์และรองรับฟังก์ชั่นกำรทำงำนที่ทำให้ผู้ดูแลระบบ
สำมำรถบริหำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยเสมือนได้ง่ำย เช่น กำรย้ำยเครื่องเสมือนไปยังเครื่องแม่ข่ำยอื่น
ขณะที่เครื่องเสมือนยังเปิดใช้งำนอยู่ (Live migration) กำรสำรองและกำรกู้คืนเครื่องเสมือน
กำรกลุ่มของเครื่องแม่ข่ำยให้สำมำรถทำงำนเป็นแบบคลัสเตอร์ ผู้พัฒนำได้ทดสอบกำรใช้งำนของ
ซอฟต์แวร์ทั้ง 3 โดยกำรติดตั้งและทดสอบกำรทำงำนของซอฟต์แวร์ตำมฟังก์ชั่นในตำรำงที่ 1 และ
เมื่อพิจำรณำจำกกำรทำงำนของซอฟต์แวร์ตำมฟังก์ชั่นต่ำง ๆ แล้ว จึงได้เลือกซอฟต์แวร์ Proxmox
ทำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์ Ceph เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับกำรออกแบบระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เครื่องแม่ข่ำย
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบ
กำรออกแบบระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1. การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องแม่ข่ายหลักและเครื่องแม่ข่ายสารอง
ในกำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำย จะออกแบบ 3 ส่วนคือส่วนของ
คลัสเตอร์หลัก (Primary cluster) ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจำนวน 3 เครื่องแต่ละเครื่องมีอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลชนิด SAS จำนวน 3 ชุด รวมเป็น 9 ชุด เชื่อมต่อให้ทำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน
และส่วนที่ 2 คือส่วนของคลัสเตอร์สำรอง (Secondary cluster) ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจำนวน
2 เครื่อง และมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAS จำนวนรวมทั้งหมด 6 ชุด เชื่อมต่อกันเป็นคลัสเตอร์
เดียวกัน ส่วนที่ 3 คือส่วนคือกำรพัฒนำระบบเครื่องแม่ข่ำยสำหรับให้บริกำรแฟ้มข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (Network file system) เพื่อใช้ในกำรสำรองข้อมูลจำกทั้งคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์
สำรอง ซึ่งจะทำให้ระบบมีควำมเสถียรเพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถสำรองข้อมูลได้ง่ำย และระบบ
คลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรองนี้จะเชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่ำยแบบรวมลิงค์ และแยก
กำรทำงำนของแต่ละส่วนออกจำกกัน โดยกำรออกแบบทั้งหมดแสดงได้ดังภำพที่ 1
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ภำพที่ 1 กำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย
2. การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายส่วนกลาง
ในกำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเครือข่ำยส่วนกลำง จะทำกำรติดตั้งค่ำของ
อุปกรณ์เครือข่ำยสวิตซ์ (Switch) โดยแยกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ Ceph สำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลแบบ
กระจำย
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนสำหรับกำรให้บริกำรข้อมูล
โดยกำรออกแบบแสดงได้ดังภำพต่อไปนี้

ภำพที่ 2 กำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเครือข่ำยส่วนกลำง
ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายให้ทางานแบบรวมลิงค์
ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของกำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์เครือข่ำยสวิตซ์ (Network switch)
ให้สำมำรถทำงำนแบบรวมลิงค์ โดยทำกำรติดตั้งค่ำของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
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1. กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง โดยกำรติดตั้งค่ำ
ของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จำนวน 2 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง
(Channel) ซึง่ ดำเนินกำรติดตัง้ ทัง้ หมด 6 ช่องทำง
2. กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับส่วนที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Ceph สำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบกระจำย โดยกำรติดตั้งค่ำของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จำนวน
2 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง (Channel) ซึง่ ดำเนินกำรติดตัง้ ทัง้ หมด 6 ช่องทำง
3. กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์ที่ใช้กับส่วนที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนสำหรับกำรให้บริกำร
ข้อมูล โดยกำรติดตั้งค่ำของสวิตซ์จะใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จำนวน 2 ช่องรวม
เป็น 1 ช่องทำง (Channel) ซึง่ ดำเนินกำรติดตั้งทัง้ หมด 6 ช่องทำง
4. ติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์สำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องข่ำยอินเทอร์เน็ต (Uplink)
โดยใช้กำรรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร (Port) จำนวน 4 ช่องรวมเป็น 1 ช่องทำง (Channel)
กำรติดตั้งค่ำของอุปกรณ์สวิตซ์แสดงได้ดังภำพต่อไปนี้

(a)

(b)

(c)

ภำพที่ 3 (a) กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์สำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนในกำรให้บริกำรข้อมูล
(b) กำรติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์สำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Ceph
(c) กำรติดตั้งค่ำอุปกรณ์สวิตซ์สำหรับส่วนที่เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง
ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายเสมือน Proxmox และซอฟต์แวร์
Ceph
ในขั้นตอนนี้จะเป็นกำรติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่ำยและติดตั้งค่ำกำรใช้งำนของ
ซอฟต์แวร์ Proxmox และ Ceph โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox และดำเนินกำรเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ำยหลักจำนวน 3 เครื่อง
ให้ทำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์หลัก และติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox และดำเนินกำรเชื่อมต่อเครื่อง
แม่ข่ำยสำรองจำนวน 2 เครื่องให้ทำงำนร่วมกันเป็นคลัสเตอร์สำรอง ดังแสดงในภำพที่ 4
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คลัสเตอร์หลัก

คลัสเตอร์สำรอง

ภำพที่ 4 กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox ให้ทำงำนเป็นคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง
2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง ดังแสดงในภำพที่ 5
และภำพที่ 6
2.1 คลัสเตอร์หลักประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจำนวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SAS จำนวน 3 ชุด รวมทัง้ สิ้น 9 ชุด ดังแสดงในภำพที่ 5

ภำพที่ 5 กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์หลัก
2.2 คลัสเตอร์สำรองประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ำยจำนวน 2 เครื่อง และมีอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลชนิด SAS รวมทั้งหมดจำนวน 6 ชุด ดังแสดงในภำพที่ 6

ภำพที่ 6 กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ Ceph บนคลัสเตอร์สำรอง
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3. ติดตั้งระบบแฟ้มข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย (Network file system) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
กำรสำรองข้อมูลของทั้งคลัสเตอร์หลักและคลัสเตอร์สำรอง ดังแสดงในภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรติดตั้งระบบแฟ้มข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย (Network file system)
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายแบบรวมลิงค์
ในขั้นตอนของกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่อง
แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยแบบรวมลิงค์ที่ได้พัฒนำขึ้นใช้งำนนี้ จะทดสอบกำรทำงำนว่ำระบบดังกล่ำว
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยกำรทดสอบดังต่อไปนี้
1. ทดสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของกำรรวมลิงค์หรือ Link Aggregation โดยมี
สมมติฐำนว่ำหำกระบบทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ประสิทธิภำพกำรรับและส่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำ
โดยที่ช่องหนึ่งเป็นช่องส่ง และอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่รับข้อมูล กำรทดสอบกำรทำงำนของกำรรวมลิงค์
ใช้กำรสร้ำงเครื่องเสมือนจำนวน 4 เครื่องให้ทำงำนบนเครื่องแม่ข่ำยคลัสเตอร์หลัก และใช้ซอฟต์แวร์
iperf3 เพื่อส่งข้อมูลจำกเครื่องเสมือนเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องเสมือนเครื่องที่ 2 ในเวลำเดียวกันได้
ทดสอบกำรใช้ซอฟต์แวร์ iperf3 เพื่อส่งข้อมูลจำกเครื่องเสมือนเครื่องที่ 3 ไปยังเครื่องเสมือนเครื่อง
ที่ 4 ดังแสดงในภำพที่ 8 และภำพที่ 9

ภำพที่ 8 ทดสอบกำรส่งข้อมูลจำกเครื่อง testingserver2 ไปยัง testingserver1
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ภำพที่ 9 ทดสอบกำรส่งข้อมูลจำกเครื่อง testingserver4 ไปยัง testingserver3
จำกผลลัพธ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเครื่องแม่ข่ำยสำมำรถรับ-ส่งข้อมูลได้พร้อมกัน
และประมำณกำรรับและส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำ เนื่องจำกมีกำรส่งข้อมูลพร้อม ๆ กันจำก
เครื่องแม่ข่ำยเสมือนและแสดงให้เห็นว่ำประมำณกำรรับและส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นจำก 1Gbps เป็น
2Gbps
1. กำรทดสอบควำมล้มเหลวอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชำรุดเสียหำย โดยจำลอง
เหตุกำรณ์ว่ำมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหำยตั้งแต่ 1-3 ชุด และตรวจสอบว่ำระบบเครื่องแม่ข่ำย
เสมือนยังสำมำรถทำงำนได้ตำมปกติหรือไม่ โดยกำรถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk)
ออกจำกเครื่องแม่ข่ำยในขณะที่เครื่องแม่ข่ำยยังทำงำนอยู่จำนวน 3 ชุดจำกทั้งหมด 9 ชุด ดังแสดง
ในภำพที่ 10

ภำพที่ 10 กำรทดสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เสียหำยจำนวน 3 ชุดจำกทั้งหมด 9 ชุด
จำกกำรทดสอบดังกล่ำวพบว่ำเมื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชำรุดเครื่องละ 1 ชุด รวมเสียหำย
3 ชุด ระบบเครื่องแม่ข่ำยเสมือนยังสำมำรถให้บริกำรได้ตำมปกติ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลของกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และจำกกำรทดสอบกำรติดตั้งและ
ใช้งำนตำมที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ผู้พัฒนำสำมำรถสรุปผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์ ในประเด็นต่ำง ๆ โดยวิเครำะห์จำกกำรติดตั้งและใช้งำนจริง
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ซึ่งสำมำรถสรุปผลได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรทำงำนของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 ซอฟต์แวร์
รายการเปรียบเทียบ

VMWare
ESXi

Proxmox

N/A
5

Windows
Servers 2012
R2 Hyper-V
4
5

ควำมสะดวกในกำรติดตั้งให้ทำงำนเป็นแบบคลัสเตอร์
ควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรเครื่องเสมือนและกำรติดตั้ง
ค่ำกำรใช้งำน
ควำมเร็วในกำรย้ำยเครื่องเสมือนในขณะที่เครื่องเปิดใช้งำน
ควำมเร็วในกำรย้ำยเครื่องเสมือนในขณะที่เครื่องปิดกำรใช้งำน
ควำมสำมำรถคงทนต่อควำมล้มเหลวของเครื่องแม่ข่ำย กรณี
เครื่องแม่ข่ำยไม่สำมำรถให้บริกำรได้จำนวน 1 เครื่องจำก 3 เครื่อง
ควำมสำมำรถคงทนต่อควำมล้มเหลวของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
3 ชุดจำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 9 ชุด
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรสำรองและกำรกูค้ ืนเครื่องเสมือน
ควำมรวดเร็วในกำรอ่ำนและเขียนข้อมูลเมื่อทำงำนร่วมกับ Link
Aggregation
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์

N/A
N/A
N/A

5
5
5

5
5
5

N/A

4

5

5
5

5
5

5
4

ฟรี

มีค่ำลิขสิทธิ์

ฟรี

5
5

หมำยเหตุ เกณฑ์กำรให้คะแนนพิจำรณำจำก
0-5 หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถหรือควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรทำงำนตำมฟังก์ชั่น
อยู่ในระดับน้อยที่สุดจนถึงมำกที่สุดเรียงตำมระดับคะแนน
N/A หมำยถึง ไม่สำมำรถวัดประสิทธิภำพในฟังก์ชั่นกำรทำงำนนั้นได้เนื่องจำกซอฟต์แวร์
ไม่สนับสนุนกำรทำงำน
จำกตำรำงที่ 2 สำมำรถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ซอฟต์แวร์ VMWare ESXi รุ่นที่ใช้ทดสอบนี้เป็นซอฟต์แวร์รุ่นใช้งำนฟรี ดังนั้นจึงไม่มี
ฟังก์ชั่นบำงฟังก์ชั่นให้ใช้งำนในตัวฟรี เช่น กำรสร้ำงคลัสเตอร์ กำรย้ำยเครื่องเสมือนที่เปิดใช้งำนอยู่
ไปยังเครื่องแม่ข่ำยอื่นในคลัสเตอร์ (Live migration) ซึ่งทำให้ประสิทธิภำพของ VMWare ESXi
รุ่นฟรีนี้มีข้อจำกัด แต่สำมำรถติดตั้งและใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว หำกองค์กรหรือหน่วยงำนใด
มีเครื่องแม่ข่ำยเพียงเครื่องเดียว ซึ่งถ้ำต้องกำรทำให้ระบบมีควำมเสถียรมำกขึ้นจะต้องใช้งำน
ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น RAID หรือ SAN หรือ NFS ร่วมด้วย ดังนั้นซอฟต์แวร์ VMWare ESXi
จึงเหมำะสมกับหน่วยงำนขนำดเล็กและขนำดกลำงที่มีจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1-3 เครื่อง
แต่จะต้องมีระบบสำรองข้อมูลที่ดีจึงจะทำให้ระบบเกิดควำมเสถียร
2. ซอฟต์แวร์ Windows 2012 R2 Hyper-V นั้น ขั้นตอนของกำรติดตั้งให้ทำงำน
เป็นคลัสเตอร์ยังมีควำมยุ่งยำก และยังไม่มีระบบจัดกำรกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย ซึ่งถ้ำจะใช้งำน
จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ทำให้เมื่อมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำ 1 ชุด
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ระบบจะไม่สำมำรถทำงำนต่อไปได้ และจำกกำรทดสอบยังพบว่ำระบบไม่ยอมให้สร้ำงเครื่องเสมือน
ที่กำหนดทรัพยำกรของเครื่อง เช่น CPU หน่วยควำมจำหลัก เกินกว่ำทรัพยำกรที่คงเหลือของ
เครื่องแม่ข่ำยได้ Hyper-V จึงเหมำะสมกับหน่วยงำนที่ซื้อลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติกำร Windows
Server และมีผู้ดูแลระบบที่คุ้นเคยกับกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Windows Server อยู่ก่อนแล้ว
3. ซอฟต์แวร์ Proxmox เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่ำย สำมำรถใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์
Ceph ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย ทำให้คงทนต่อควำมล้มเหลวของระบบ
ได้เป็นอย่ำงดี และเนื่องจำกต้องอ่ำนและเขียนข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย ดังนั้นประสิทธิภำพของ
กำรอ่ำนเขียนข้อมูลจึงยังด้อยกว่ำ Windows Server Hyper-V และ VMWare ESXi แต่ฟังก์ชั่น
กำรทำงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Proxmox นั้นเพียงพอและมีควำมสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร
เครื่องเสมือนในหน่วยงำนขนำดเล็กเช่น สำนักหอสมุด ได้เป็นอย่ำงดี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox มำใช้ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำย และใช้งำนมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี พบว่ำระบบสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แม้ว่ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดควำมเสียหำยหรือเครื่องแม่ข่ำยบำงเครื่องในคลัสเตอร์
หยุดทำงำนไปก็ตำม เครื่องเสมือนที่ทำงำนอยู่บนคลัสเตอร์ก็ยังสำมำรถให้บริกำรได้ หรือถ้ำต้องกำร
ปรับปรุงซอฟต์แวร์บนเครื่องแม่ข่ำย กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ำยบำงเครื่องภำยในคลัสเตอร์
ก็สำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ ทำให้กำรดำเนินกำรเกิด
ควำมคล่องตัวและสำมำรถป้องกันควำมล้มเหลวของระบบอันเกิดจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชำรุดและ
เครื่องแม่ข่ำยเกิดขัดข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การนาไปใช้ประโยชน์
หน่วยงำนที่มีเครื่องแม่ข่ำยที่ต้องบริหำรจัดกำรเครื่องแม่ข่ำยเอง สำมำรถนำระบบนี้ไปใช้
เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของเครื่องแม่ข่ำยได้
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกระบบนี้ใช้กำรจัดเก็บข้อมูลแบบกระจำย กำรอ่ำนและเขียนข้อมูลต้องทำผ่ำน
ระบบเครือข่ำย ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ควำมสำคัญเมื่อนำไปใช้งำนอีกประกำรหนึ่งคือ ระบบเครือข่ำย
ส่วนกลำงจะต้องสำมำรถทำงำนได้ตลอดเวลำ ควรจะต้องมีไฟฟ้ำสำรองและควรมีอุปกรณ์สวิตซ์
สำรองเพื่อให้สำมำรถเปลี่ยนได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์สวิตซ์เกิดควำมเสียหำย และสืบเนื่องจำกกำรอ่ำน
และเขียนข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยจะทำให้ประสิทธิภำพหรือควำมเร็วในกำรอ่ำนและเขียนข้อมูล
มีประสิทธิภำพด้อยลงเล็กน้อย หำกต้องกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรอ่ำนและเขียนข้อมูล ควรใช้อุปกรณ์
สวิตซ์ที่มีควำมเร็ว 10 Gbps จะช่วยให้ประสิทธิภำพโดยรวมของระบบดีขึ้น
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บทคัดย่อ
กำรควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร
ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) ที่กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย และเชื้อรำไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยกำรใช้น้ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และรังสียูวีซี ในเดือนกันยำยน-ตุลำคม 2561 ได้ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งหมดและปริมำณยีสต์และรำในอำกำศของพื้นที่ดังกล่ำวก่อนกำรฆ่ำเชื้อโดยใช้หลักกำร Settle
plate ด้วยอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ TSA และSDA ทิ้งไว้ 30 นำที และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ที่รอดชีวิตอีกครั้งหลังกำรพ่นหมอกด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5ml/m3
และหลังกำรฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวีซี 30 วัตต์ ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเป็นเวลำ 6 ชั่วโมง
ในแต่ละวัน ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรพ่นหมอกด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังกล่ำว
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และพบว่ำจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกเริ่มต้นก่อนกำรฆ่ำเชื้อ
มีปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมดในอำกำศเท่ำกับ 380 cfu/m3 ปริมำณยีสต์และรำเท่ำกับ 30 cfu/m3
หลังกำรฆ่ำเชื้อพบปริมำณสูงขึ้นเป็น 960 cfu/m3 สำหรับจุลินทรีย์ทั้งหมดและเท่ำกับ100 cfu/m3
สำหรับยีสต์และรำ ในเวลำ 4 วันของกำรทดสอบ ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำกำรใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ควำมเข้มข้นต่ำและกำรสลำยตัวของสำรได้น้ำทำให้ควำมชื้นในอำกำศสูงขึ้นส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญ
ได้ดีขึ้นและกระตุ้นกำรงอกของสปอร์ได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี 30 วัตต์ ที่ห้องควบคุม
เครื่องปรับอำกำศ 2 จุด สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำในระดับที่ได้
มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 83.5% หรือ 0.8log ในวันที่ 3
ของกำรทดสอบ ส่วนเชื้อรำมีปริมำณลดลงเท่ำกับ 93.7% หรือ 1.2log ในวันเดียวกัน ผลที่ได้
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ใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยต่อไปเพื่อให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยได้

คาสาคัญ:
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, รังสียูวีซี, คุณภำพอำกำศภำยในอำคำร

Abstract
Controlling Indoor air quality in the Naresuan university library to meet the
standard of air quality in the building according to the U.S. Environmental Protection
Agency (EPA), total bacteria and fungi should not exceed 500 cfu/m3 was done by
using disinfectant 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. During the 2018 in
September-October, total plate counts (TPC) and yeast mold counts according to the
principle of settle plate 30 minutes with TSA and SDA were examined in the air on
the second floor of learning building NU library before and after treatment with mist
spray 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. The results found that mist spray
10% hydrogen peroxide with rate 1.5 ml/ m3 could not reduce the amount of
microorganisms. But TPC increased from 380 cfu/m3 to 960 cfu/m3 on the day of
4 of testing. The amount of molds increased from 30 cfu/m3 to 100 cfu/m3 on
the same day. It is because of used low concentration of hydrogen peroxide and
got water from the reaction, resulting in higher humidity, caused in better microbial
growth and spore germination. For the treatment of UVC radiation in AHU room, it
could reduce the amount of microorganisms in the indoor air to the standard level
not more than 500 cfu/m3. The reduction of TPC and molds were 83.5% and 93.7%
or 0.8log and 1,2log respectively on day3 of the test. From the experiment results,
it is a guideline for further research in order to control the indoor air quality to a safe
level.

Keywords:
Disinfectant Hydrogen Peroxide, UVC, Indoor Air Quality (IAQ)
บทนา
ปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรเป็นดัชนีชี้วัดมลพิษอำกำศภำยในอำคำรซึ่งเป็นภัยคุกคำม
ที่สำคัญต่อสุขภำพของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ใช้เวลำ 80-90% อยู่ภำยในอำคำร
(Caselli et al., 2009; Haleem et al., 2012; Kalwasinska, Burkowska-But, & Wilk, 2012;
Pegas et al., 2011) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำรเคมี สำรชีวภำพ และฝุ่นละอองต่ำง ๆ ล้วนเป็นสำเหตุ
ของมลพิษภำยในอำคำร (Meadow et al., 2014) สำรชีวภำพเป็นมลพิษสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพ
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อย่ำงกว้ำงขวำงได้แก่ ละอองเรณู สำรก่อภูมิแพ้ และจุลินทรีย์ โดยเฉพำะจุลินทรีย์ในอำกำศนั้น
เป็นสำเหตุสำคัญของโรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ หอบหืดและโรคทำงด้ำนระบบภูมิคุ้มกัน
ต่ำง ๆ (World Health Organization [WHO], 2009) เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร
ตำมองค์กร U. S. Environmental Protection Agency (EPA) กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย
(Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณเชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3 (สำนักอนำมัย
สิ่งแวดล้อม, 2556) นอกจำกนั้น Valeriani et al. (2017) ได้แบ่งระดับอันตรำยตำมปริมำณกำร
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอำกำศสำหรับสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ไม่ใช่ของอุตสำหกรรม (Air
contaminate for non-industrial indoor environments) เป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับอันตรำยสูง
มำก ปริมำณจุลินทรีย์มำกกว่ำ 2000 cfu/m3 2) อันตรำยสูง ปริมำณจุลินทรีย์ 500-2000 cfu/m3
3) อันตรำยปำนกลำง ปริมำณจุลินทรีย์100-500 cfu/m3 4) อันตรำยน้อย ปริมำณจุลินทรีย์ 50100 cfu/m3 และ 5) อันตรำยน้อยมำก มีปริมำณจุลินทรีย์น้อยกว่ำ 50 cfu/m3 (Valeriani et al.,
2017)
มีรำยงำนกำรศึกษำปริมำณจุลินทรีย์ในหอสมุด Jimma University ของประเทศ
เอธิโอเปีย พบว่ำมีปริมำณจุลินทรีย์ 367-2,595 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ที่ตรวจพบจัดจำแนกเป็น
Micrococcus sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus sp.
Neisseria sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium sp และ Aspergillus sp.
(Hayleeyesus & Manaye, 2014) สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร อำเภอเมือง พิษณุโลกได้
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในโครงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เดือนกรกฎำคม ปี 2560 พบว่ำ
พื้นที่อำคำรเรียนรู้ชั้น 1-6 มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 1,200 cfu/m3 ในขณะที่อำคำรแสงเทียนชั้น 1-3
มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 500 cfu/m3 ซึ่งเป็นคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรระดับอันตรำย จึงมีควำม
จำเป็นต้องดำเนินกำรลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้ได้มำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยของบุคลำกร
และผู้ใช้บริกำร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีคุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อ (disinfectant) และทำให้ปรำศจำกเชื้อ
(Sterilant) สำมำรถยับยั้งได้ทั้งเซลล์และสปอร์ของแบคทีเรียและฟังไจ (Rij & Forney, 1995;
Roger et al., 2005; Hall et al., 2008) โปรโตซัว (Coulon et al., 2010) ไวรัส (Pottage et al.,
2010) และ Prions (Fichet et al., 2007) ปัจจุบันมีกำรใช้งำนในรูปแบบของเหลว (Liquid
hydrogen peroxide, lHP) ละอองฝอยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Aerosolized hydrogen
peroxide, aHP) และไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide vapor, HPV) ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของกำรใช้งำน เช่น ของเหลวใช้ในกำรเช็ดทำควำมสะอำด มีกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยใช้ไอระเหย (HPV) ควำมเข้มข้น 30-35% เวลำ 90 นำที ทดสอบกับ Carrier test
ในห้องผ่ำตัดพบว่ำสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 4-5log รวมทั้งจุลินทรีย์ดื้อยำในกลุ่ม
MRSA (Lemmen et al., 2015) นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรฆ่ำสปอร์และ
ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงเดินหำยใจต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดจำนวนจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 3log
(Goyal et al., 2014) แต่กำรศึกษำในสภำพแวดล้อมที่ปนเปื้อนจริงได้ผลที่แตกต่ำงกันไป (Weber,
et al., 2016) กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วย aHP หรือกำรฉีดเป็นละอองฝอยหรือหมอก มี
รำยงำนกำรใช้ 5-7% hydrogen peroxide ผสมกับ Ag cation 50ppm เวลำ 2-3 ชั่วโมง พบว่ำ
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สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ดื้อยำ MRSA และ Acenitobacter sp. ได้มำกกว่ำ 4log (Piskin et al.,
2011) โดยกำรพ่นเป็น Dry mist และมีรำยงำนกำรทดสอบกับไวรัสชนิดต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดได้
1.0-1.7log (Chan et al., 2011) จำกรำยงำนจึงพบว่ำไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มี
ประสิทธิภำพใน กำรฆ่ำเชื้อได้ดีกว่ำเนื่องจำกเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นได้ดีกว่ำ (Finnegan et al.,
2010) แต่กำรใช้ ไอระเหยต้องใช้อุปกรณ์รำคำแพงกว่ำและผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมชำนำญมำกกว่ำ
(Weber et al., 2016) สำหรับกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประสบควำมสำเร็จกับกำรกำจัด
จุลินทรีย์ที่สร้ำงสปอร์ (Bacillus anthracis) ในอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในรถยนต์ เช่น Aluminum seat
back, Rubber flooring, Used railcar air filter, Fiber glass interior sliding etc. โดยทำใน
Chamber ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100C และ 100C เวลำ 8-168 ชั่วโมง สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ได้
มำกกว่ำ 6log (William et al., 2018)
กำรกำจัดจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวี มีกำรนำมำใช้แพร่หลำยในอำกำศ พื้นผิว และเครื่องมือ
ต่ำง ๆ (Rutala & Weber, 2011) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรังสียูวีซี ควำมยำวคลื่น 200-270 nm สำมำรถ
ทำลำยพันธะของดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ได้ดี มีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภำพของ ยูวีซีพบว่ำ
ปริมำณกรดอินทรีย์มำกและตำแหน่งห่ำงจำกจุดกำเนิดแสงทำให้อัตรำกำรตำยลดลง (Nerandzic
et al., 2014) ตลอดจนได้มีกำรนำมำใช้จริงในห้องต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลเพื่อทำลำยเชื้อดื้อยำ เช่น
MRSA, VRE, Acenitobacter spp. และ C. difficile
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกวิธีในกำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรด้วยกำรใช้
รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกเป็นจุดที่ควบคุมกำรไหลเวียนของอำกำศ ภำยหลัง
จำกกำรฆ่ำเชื้อในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ อำกำศที่สะอำดจะถูกปล่อยเข้ำไปภำยในอำคำร
จะทำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรได้ นอกจำกนั้นยังได้ทดสอบกำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ภำยในอำคำรหลังปิดบริกำร เพื่อให้จำนวนจุลินทรีย์ภำยในอำคำร
ลดปริมำณลงเมื่อเปิดให้บริกำรในวันถัดไป
สมมติฐานการวิจัย กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศบริเวณพื้นที่นั่งอ่ำนด้วยกำรพ่นหมอก
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็น Oxidizing agent มีฤทธิ์ในกำรทำลำย ดีเอ็นเอ
เยื่อหุ้มเซลล์ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ของเซลล์ กำรสลำยตัวของสำรจะให้น้ำและออกซิเจน จึงมี
ควำมปลอดภัยทุกด้ำน ส่วนกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวีซีซึ่งมีฤทธิ์ทำลำยพันธะของดีเอ็นเอของ
จุลินทรีย์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศจะทำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในพื้นที่นั่งอ่ำนได้
เช่นกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วัสดุ อุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ
1.1 อุปกรณ์ในกำรฆ่ำเชื้อ ได้แก่ หลอดยูวีซี น้ำยำฆ่ำเชื้อโดรเจนเปอรไซด์ 10%
เครื่องพ่นหมอก
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1.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่
ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก
1.3 อุปกรณ์ในกำรแยกและกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ อำหำรเลี้ยงเชื้อ Trypticase
soy agar (TSA) Sabouraud dextrose agar (SDA) สำรละลำยเจือจำง 0.85% NaCl ไม้พันสำลี
ตู้บ่มเชื้อ
2. วิธีการ
2.1 การคัดเลือกพื้นที่บริการ ชั้น 2 อาคารเรียนรู้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร สาหรับการทดสอบ
2.1.1 อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 ขนำดพื้นที่ 1,230 ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร
3,443 ลูกบำศก์เมตร เป็นพื้นที่นั่งอ่ำน บริกำรวำรสำรและเคำน์เตอร์ ยืม-คืน มีทำงเดินเชื่อมต่อกับ
ชั้น 2 อำคำรแสงเทียน มีประตูปิด-เปิดตำมเวลำกำรให้บริกำร
2.1.2 กำหนดช่วงเวลำกำรทดสอบ 2 ช่วงเวลำ ดังนี้
วันที่ 19-25 กันยำยน 2561 กำรทดสอบกำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วย กำร
พ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในเวลำ 01:30-03:30 น. และตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ 07:00-07:30 น.
วันที่ 9-13 ตุลำคม 2561 กำรทดสอบกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสี
ยูวีซีในห้อง AHU เวลำ 09:00-16:00 น.และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ
20:00-20:30 น.
2.2 การกาจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการพ่นหมอกน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 10%
2.2.1 เจือจำงน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ได้10% บรรจุลงในเครื่อง
พ่นหมอก โดยเตรียมในวันที่ใช้งำน
2.2.2 พ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/
ลูกบำศก์เมตร ในเวลำหลังปิดบริกำร
2.2.3 ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate ด้วยกำร
เปิดจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA วำงไว้ 10 จุด
กระจำยทั่วพื้นที่ สูงจำกพื้นประมำณ 1 เมตร ห่ำงจำกผนังหรือสิ่งกีดขวำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ทิ้งไว้
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30 นำที จึงปิดฝำจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ทีอ่ ุณหภูมิ 35±2oC และอำหำร
เลี้ยงเชื้อ SDA ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็นปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศต่อ
ลูกบำศก์เมตร เก็บเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้บนอำหำรที่เหมำะสม
2.3 การกาจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุม
เครื่องปรับอากาศ (AHU)
2.3.1 ติดตัง้ รังสียูวีซี โดยใช้หลอดขนำด 30 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ในห้อง AHU
ทั้งสองฝั่งของอำคำรเรียนรู้ วัดอุณหภูมิของห้องและควำมชื้นสัมพันธ์
2.3.2 เปิดยูวีในเวลำเปิดทำกำรตั้งแต่เวลำ 9:00- 16:00 ทุกวัน โดยติดตั้งระบบ
กำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศและกำรเปิดหลอดยูวีซีอัตโนมัติ เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate
ดำเนินกำรเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 เพิ่มเติมกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในห้อง AHU ด้วย
2.4 คานวณร้อยละการลดลงของจานวนจุลินทรีย์ในอากาศ และเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย (Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณ
เชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัย
1. อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 อำคำรสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นพื้นที่ในกำรทดสอบ
ได้กำหนดจุดต่ำง ๆ ในกำรตรวจวัดปริมำณจุลินทรีย์ อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซด์ในอำกำศ ดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 ผังอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร และกำหนดจุดทดสอบ

2-345

จำกผลกำรตรวจวัดพบว่ำอุณหภูมิของห้องอยู่ในช่วง 24.1-29.8 oC ควำมชื้นสัมพัทธ์อยู่
ในช่วง 47.2-63.5% และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 166-770 ppm แสดงว่ำอุณหภูมิ
ของห้องไม่แตกต่ำงกันมำก แต่ควำมชื้นสัมพัทธ์และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์แตกต่ำงกันมำกใน
แต่ละวันซึ่งไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยควำมชื้นสัมพัทธ์เกิดจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ส่วนคำร์บอนไดออกไซด์ในอำคำรที่มำกขึ้นเนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น จำกกำรเก็บข้อมูลพบว่ำ
มีผู้เข้ำใช้บริกำรตั้งแต่ 0-1,762 คน/ วัน (จำนวนผู้ใช้บริกำร 0 คนคือไม่เปิดบริกำรเนื่องจำกเป็น
วันหยุด)
2. กำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/ ลูกบำศก์เมตร เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง ผลกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งก่อนและหลัง ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 2
10% hydrogen peroxide treatment
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ภำพที่ 2 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศ ก่อนและหลังกำรพ่นหมอก
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%
ผลกำรทดลองพบว่ำกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง
เวลำเปิดบริกำร 17-18 ชั่วโมงต่อวัน (เนื่องจำกเป็นช่วงขยำยเวลำเปิดให้บริกำรในช่วงสอบ)
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนจุลินทรีย์มำกขึ้น ก่อนกำรฆ่ำเชื้อ
ตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 380 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจำนวนสูงขึ้นเป็น 310, 680,
740 และ 960 cfu/m3 ในวันที่ 1,2,3 และ 4 ตำมลำดับ เช่นเดียวกับกำรตรวจนับปริมำณเชื้อรำ
ก่อนกำรฆ่ำเชื้อมีค่ำเท่ำกับ 30 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 180, 100, 80 และ
100 cfu/m3 ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ำ และปฏิกิริยำออก
ซิเดชั่นเกิดขึ้นได้น้อยจำกกำรพ่นในลักษณะที่เป็นหมอกเมื่อเทียบกับไอระเหย และกำรสลำยตัวของ
สำรนี้ทำให้เกิดน้ำซึ่งเป็นสำเหตุที่ทำให้ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้
สปอร์งอกเจริญเป็นเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นได้ โดยทั่วไปกำรพ่นหมอกต้องทำในลักษณะ Dry mist หรือ
กำรทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นหลังกำรฆ่ำเชื้อจะลดปริมำณควำมชื้นในอำกำศได้ นอกจำกนั้นจำนวนชั่วโมง
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ในกำรเปิดบริกำรที่นำนขึ้นและผู้ใช้บริกำรมีจำนวนมำกขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนจุลินทรีย์สูงขึ้น
ด้วย มีรำยงำนกำรวิจัยกำรพ่นไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเพื่อ
ฆ่ำเชื้อในโรงพยำบำล สำรนี้มีควำมปลอดภัยสูง ไม่มีกำรระคำยเคือง ไม่มีสำรตกค้ำงและสำมำรถฆ่ำ
เชื้อในขณะที่มีกำรใช้ห้องปกติและทำซ้ำได้หลำยรอบ (Taneja, Taneja, & Gupta, 2011) ซึ่งเป็น
แนวทำงที่ผู้วิจัยจะดำเนินกำรต่อไป
3. กำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ
(AHU) โดยกำรเปิดยูวีซี 30 วัตต์ เวลำ 6 ชั่วโมง ทุกวันเป็นเวลำ 3 วัน ผลกำรตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ภำยในอำคำรและภำยในห้อง AHU ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 3 และ 4
UVC treatment
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ภำพที่ 3 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศในอำคำรบริเวณพื้นที่บริกำร
ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ
UVC treatment
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ภำพที่ 4 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (mold) ในอำกำศในห้องควบคุม
เครื่องปรับอำกำศ 1 (AHU1) และ 2 (AHU2) ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซี
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ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้รังสียูวีซี 30วัตต์ ติดตั้งที่ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ 2 ฝั่ง
ของอำคำร (AHU1, AHU2) สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่มีพื้นที่ 1,230
ตำรำงเมตร ลงมำในระดับที่ได้มำตรฐำน (ไม่เกิน 500 cfu/m3) คำนวณกำรลดลงของจำนวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5 % หรือ0.4log, 0.6log และ 0.8log ในวันที่ 1, 2
และ 3 ตำมลำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7% หรือ 0.8log,
1.0log และ 1.2log ในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่ลดลงในห้อง AHU
อย่ำงไรก็ตำมในวันที่ 4 ที่ไม่ได้เปิดหลอดยูวีซีมีแนวโน้มที่จุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนขึ้น จึงต้องศึกษำ
วิจัยต่อไปเพื่อหำวิธีกำรที่เหมำะสม ควำมถี่ที่ต้องดำเนินกำรและมีกำรตรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
ยิ่งกว่ำนั้นอำคำรสำนักหอสมุดมีแหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอำกำศที่สำคัญมำจำกหนังสือ
ผู้ใช้บริกำรและสภำพแวดล้อม กำรทำให้คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรมีควำมปลอดภัยและ
ได้มำตรฐำนต้องมีมำตรกำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ กำรควบคุมสภำพแวดล้อมด้ำนอุณหภูมิ
ควำมชื้นสัมพัทธ์และระบบระบำยอำกำศเพื่อลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ จะต้องดำเนินกำร
ควบคู่กันไป
สรุปผลการทดลอง
กำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5 ml/m3 เวลำสัมผัส
5-6 ชั่วโมง ภำยในอำคำรเรียนรู้ ชั้น2 ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งมีพื้นที่ 1,230
ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร 3,443 ลูกบำศก์เมตร ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้
และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนจุลินทรีย์มำกขึ้น ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ต่ำ กำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของสำรต่ำ และกำรสลำยตัวของสำรนี้ได้น้ำทำให้เกิด
ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้สปอร์งอกได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี
30 วัตต์ที่ ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำใน
ระดับที่ได้มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5%
ในวันที่ 1,2 และ 3 ตำมลำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7%
ในวันเดียวกัน ผลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ให้ผู้วิจัยต้องศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้วิธีกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
2. ได้ชุดอุปกรณ์กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซี ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
สำมำรถทำงำนโดยอัตโนมัติและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
เอกสารอ้างอิง
สำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม. (2556). คู่มือมำตรฐำนอนำมัย สิ่งแวดล้อม (ด้ำนอำกำศ น้ำ ดิน เสียง
ควำมสั่นสะเทือน ควำมร้อน และควำมเข้ม แสงสว่ำง) (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Knowledge Management for Kasetsart University
Academic Journals Development
เฉลิมเดช เทศเรียน, กาญจนา อนุพันธุ์
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทคัดย่อ
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จัดทาวารสาร Buffalo Bulletin โดยใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ในการพัฒนา
วารสารในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็จ สามารถผลิตวารสารที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ จึงได้ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการวารสารด้วยระบบ OJS และสร้างเครือข่าย KUOJS เพื่อใช้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพวารสาร ระหว่างผู้จัดทาวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้จากการพัฒนาวารสารวิชาการ
นามาถ่ายทอดโดยใช้ Buffalo Bulletin เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ถอดบทเรียนเพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่ายวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ:
การจัดการความรู้, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การพัฒนาคุณภาพวารสาร, ระบบวารสาร
ออนไลน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract
International Buffalo Information Center (IBIC), Office of the University
Library, Kasetsart University has organized a Buffalo Bulletin using Open Journal
System (OJS) and continually developed the online journal that not only meet
national standard but also international standards. IBIC has transferred the
knowledge in managing the Buffalo Bulletin via OJS and created the Kasetsart
University Open Journal System (KUOJS) network for knowledge sharing related to
journal quality improvement among Kasetsart University Academic Journals
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organizers. Using Buffalo Bulletin as a case study, IBIC has collected and stored
problems and solutions found in organizing the Buffalo Bulletin, then, shared with
the Kasetsart University Academic Journals network leading to continually journal
quality improvement.

Keywords:
Knowledge Management, Knowledge Sharing, Journal Quality
Improvement, Online Journal System, Kasetsart University
บทนา
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นแหล่งสารสนเทศด้านกระบือในระดับนานาชาติ ทาหน้าที่รวบรวมสารสนเทศทางกระบือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และกระจายสารสนเทศในระหว่างผู้ใช้
สารสนเทศด้านกระบือทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดทาวารสาร Buffalo Bulletin เพื่อรวบรวม
บทความและงานวิจัยด้านกระบือจากทั่วโลก โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
จัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2525 ปัจจุบันให้บริการออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu บทความของวารสารได้ถูกเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล
Web of Science (WOS), Scopus, CABI, Asian Citation Index (ACI) และฐานข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) มีค่า Impact Factor ปี ค.ศ. 2016 จากฐานข้อมูล
Journal Citation Report (JCR) ของ Web of Science เท่ากับ 0.119 และฐานข้อมูล TCI ของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เท่ากับ 0.006 และมีค่า SJR (Scimago Journal Rank) จาก
ฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank ของ Scopus เท่ากับ 0.217 ซึง่ อยู่ในควอไทล์ที่ 3
(Q3) ในสาขา Agricultural and Biological Sciences Animal Science and Zoology และ
Veterinary (Miscellaneous) ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันศูนย์ IBIC ได้ประยุกต์ใช้ Open Journal System (OJS) ในการบริหารจัดการ
วารสาร Buffalo Bulletin ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีคือทาให้วารสารมีรูปแบบการแสดงผล
หน้าเว็บไซต์ตามมาตรฐานเป็นสากล สามารถลดเอกสารที่เป็นกระดาษในการทางานเนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด การมีระบบ Online submission
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับวารสารและสร้างโอกาสในมองเห็น (Visibility) ของนักวิจัยภายในประเทศ
และต่างประเทศ และมีฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น
EndNote Bibtext และ Xml เป็นต้น (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2561)
จากข้อดีของระบบ OJS และการใช้งานระบบ พบว่า สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบ สามารถใช้ในการบริหารจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ทางศูนย์ IBIC จึงได้นาระบบ OJS มาต่อยอดเป็นระบบ Kasetsart University Open Journal
System (KUOJS) โดยให้บริการออนไลน์ที่ http://kuojs.lib.ku.ac.th และขยายผลสู่การจัดการ
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผู้ผลิตวารสารจากทุกวิทยาเขตที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการ
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วารสารออนไลน์ได้ให้ความสนใจมาร่วมกันใช้งานระบบ KUOJS นอกจากจะช่วยประหยัด
งบประมาณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่
การเป็นวารสารระดับชาติตามเกณฑ์ของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) และพัฒนา
สู่การเป็นวารสารระดับนานาชาติตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสานักหอสมุดปี พ.ศ. 2560 ในการเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถบริหาร
จัดการ และให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ดาเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน (ธนิดา พิณศรี, 2559) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การกาหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ (Knowledge identification) จากประสบการณ์
การบริหารจัดการวารสาร Buffalo Bulletin ในรูปแบบออนไลน์ สามารถกาหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้
ให้กับส่วนงานและบุคลากรที่มีหน้าที่และบทบาทในกองบรรณาธิการ ได้แก่ 1) การใช้งานและ
การตั้งค่าระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (Open journal system) 2) การจัดการไฟล์ดิจิทัล
อย่างมีคุณภาพ และ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) การรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์และความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์ของกองบรรณาธิการวารสาร Buffalo
Bulletin ร่วมกับความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร เช่น ความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์จาก
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการไฟล์ดิจิทัลจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
3. การสร้างความรู้ (Knowledge creation) การแปลงความรู้โดยนัย (Tacit
knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร (Embedded knowledge) อย่างประสบการณ์และ
ความรู้การบริหารจัดการวารสารออนไลน์ของกองบรรณาธิการวารสาร Buffalo Bulletin และ
ส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยจัดทาเป็นคู่มือ เอกสารออนไลน์
ผ่านทาง Google drive และวีดิโอสอนการใช้งาน เป็นต้น
4. การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (Knowledge storage and retrieval) มีการจัดเก็บ
ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ใน Workplace ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกลุ่มวารสารของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Line กลุ่ม KUOJS ซึ่งสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจาแนก
ตามประเภทเนื้อหาและที่สาคัญสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกเพื่อเรียกดูความรู้ที่ต้องการได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

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

ภาพที่ 2 การประชุม การอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า วารสาร
จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาคุณภาพของวารสาร 3 ด้าน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ด้านระบบการบริการจัดการวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้จัดทาโครงการ
KUOJS และสารวจข้อมูลวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า จากจานวนวารสารที่มี
การสารวจทั้งหมด 20 วารสาร มีจานวน 10 วารสาร ที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์
ซึ่งส่งผลให้วารสารไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
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วารสารไทย ดังนั้น ทางศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) จึงได้ศึกษาและเรียนรู้รายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (Open Journal System: OJS)
ที่พัฒนาขึ้นโดย Public Knowledge Project (PKP), University of British Columbia โดย
ศูนย์ IBIC ได้นาระบบมาใช้ในการผลิต Buffalo Bulletin
เมื่อศึกษารายละเอียดของระบบ OJS เรียบร้อยแล้ว จึงได้พัฒนาเป็นระบบ KUOJS
จากการถอดบทเรียนของวารสาร Buffalo Bulletin โดยจัดทาเป็นคู่มือและจัดฝึกอบรมให้กับวารสาร
ของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ จานวน 7 วารสาร ได้แก่
1) วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 2) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
3) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 4) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 5) วารสาร
วนศาสตร์ 6) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน และ 7) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ร่วมกับวารสารที่มีระบบ โดยใช้ระบบ ThaiJo2 ของศูนย์ TCI จานวน 6 วารสาร ได้แก่
1) Journal of Fisheries and Environment 2) วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3) วารสาร
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 4) วิศวกรรมสาร มก. 5) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 6) วารสารสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนการใช้งานระบบและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ภาพที่ 3 ระบบการให้บริการ Kasetsart University Open Journal System (KUOJS)
จากผลการใช้งานระบบ KUOJS พบว่า มีจานวน 1 วารสาร คือ วารสารเศรษฐศาสตร์
และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่สามารถผ่านการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการจากศูนย์ TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีการปรับปรุงตามข้อเสนอจากทางศูนย์ TCI
ซึ่งส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้สามารถผ่านเกณฑ์ได้คือเรื่องการมีระบบบริหารจัดการวารสารออนไลน์
2. ด้านการจัดการไฟล์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ จากการสารวจไฟล์ดิจิทัลของกลุ่มวารสาร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ทุกวารสารยังไม่มีการจัดการไฟล์อย่างมีคุณภาพ
ซึ่งประกอบด้วย 1) การฝังเมทาเดต้าในไฟล์รูปแบบ PDF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นบทความ
จาก Search engine ต่าง ๆ และ 2) การบันทึกรูปแบบไฟล์ PDF/A เพื่อการใช้งานไฟล์ได้อย่างยั่งยืน
(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) จึงได้มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผ่านทาง
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KU Workplace และ กลุ่ม Line พร้อมติดตามการดาเนินงานของวารสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพวารสารของแต่ละส่วนงาน มีการพัฒนาคุณภาพวารสาร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 การจัดทา Google Scholar Profile ประจาวารสาร ได้มีการอบรมให้วารสารจาก
ส่วนงานต่าง ๆ สามารถสร้างโปรไฟล์ของวารสาร เพื่อประโยชน์ในการนับการอ้างอิงและการใช้
ประโยชน์จากบทความ สามารถทราบได้ว่าบทความของวารสารนั้น ๆ มีใครที่นาไปอ้างอิงต่อใน
รูปแบบเรียลไทม์ (Real time) และสามารถทราบได้ว่าบทความใดเป็นบทความที่มีการอ้างอิงสูงสุด
3.2 การตั้งต่าหน้าเว็บให้บริการวารสารของระบบ KUOJS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เช่น
3.2.1 การเพิ่มเมทาเดต้าในหน้าเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นวารสารของ Search
Engines
3.2.2 การเปิดฟังก์ชัน Index บทความใน Google Scholar
3.2.3 การเพิ่มปลั๊กอิน (Plugins) ที่มีประโยชน์สาหรับการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ และการนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ สาหรับปลั๊กอินสาหรับการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ใช้ปลั๊กอิน AddThis สามารถแชร์บทความหรือข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของวารสารผ่านและที่สาคัญ
สามารถนับสถิติการเข้าใช้บริการและสถิติการแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนปรับปรุงการให้บริการจากการการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้

สื่อโซเชียลมีเดียมากกว่า
190 แอปพลิเคชัน

การแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

การแสดงข้อมูลสถิติแบบละเอียด

ภาพที่ 4 ภาพรวมการใช้งานปลั๊กอิน AddThis

การแชร์ผ่าน Facebook

การรายงานข้อมูลผ่านอีเมล
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สาหรับปลั๊กอินการนับจานวนสถิติผู้เข้าใช้บริการของวารสาร ใช้ปลั๊กอิน Google
analytics และ Flag counter ซึง่ Google analytics มีประโยชน์ คือ สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
ได้ว่ามาจากประเทศและผ่านสื่อชนิดใด เช่น มาจากโพสต์บนเฟชบุ๊ค (Facebook) อีเมล์ หรือมาจาก
การค้นหาใน Google search ซึ่งทาให้ทราบว่า ช่องทางใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มจานวน
คนเข้าเว็บไซต์ และสามารถทราบพฤติกรรมผู้ใช้ได้ว่าเข้าเว็บไซต์ที่หน้าใด ออกที่หน้าใด แต่ละหน้า
ใช้เวลาอยู่นานเท่าใด เข้ามาแล้วค้นหาข้อมูลอะไร เป็นต้น ประโยชน์ของรีพอร์ททาให้เราเห็นถึง
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ว่าหน้าใดที่มีความสาคัญ หน้าใดที่มีปัญหา และต้องการการแก้ไข
โดยเฉพาะข้อมูลการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทาการประชาสัมพันธ์
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (พรเทพ เขตร์รัมย์, 2558)
นอกจาก Google analytics แล้ว ยังมีปลั๊กอิน Flag counter สาหรับนับจานวน
ผู้ใช้จากประเทศต่าง ๆ โดยแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการ
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ภาพที่ 5 การเข้าใช้เว็บไซต์ของ Google analytics และ Flag counter
3.3 การตรวจสอบเลข ISSN และการขอเลข eISSN ของวารสาร พบว่า บางวารสาร
เมื่อตรวจสอบเลข ISSN ผ่านลิงก์ https://portal.issn.org ไม่พบข้อมูลของวารสาร และบางวารสาร
มีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังไม่มีเลข eISSN จึงได้แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ เรื่องขั้นตอน
การตรวจสอบเลข ISSN และการขอบริการ eISSN ผ่านบริการออนไลน์ของหอสมุดแห่งชาติ
พร้อมติดตามผลการดาเนินงานของวารสารต่าง ๆ และการอัปเดทชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่ยังเป็น
ภาษาคาราโอเกะอยู่ ซึ่งได้รับคาแนะนาจากศูนย์ TCI ให้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อวารสาร
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยแจ้งรายละเอียดทางช่องทางไลน์กลุ่ม และจัดเก็บรายละเอียดไว้ใน
KU Workplace ในกลุ่มวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.4 ประโยชน์ของเลข DOI สาหรับบทความของวารสาร ได้มีการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับเลข DOI ซึ่งเป็นระบบสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับตาแหน่งที่อยู่
ของบทความนั้น ๆ สามารถใช้เป็นข้อความที่แสดงแทนบทความทางวิชาการ ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้หมายเลขในการค้นหาเอกสารที่ต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถาวร ซึ่งทุกวารสาร
เห็นประโยชน์และเริ่มมีการศึกษาขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใช้บริการเลข DOI ต่อไป
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จากข้อมูลข้างต้นได้มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม การฝึก
อบรม การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและซอฟแวร์ในการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับแนวทางแก้ไข เพื่อให้กลุ่มวารสารของมหาวิทยาลัย
มีแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน และที่สาคัญคือการถ่ายโอนความรู้ไปยังบุคคล
ตามส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เกิดความชานาญและท้ายที่สุดคือ สามารถ
ต่อยอดพัฒนางานประจาให้มีประสิทธิภาพในการลดขั้นตอน ระยะเวลา ลดทรัพยากรบุคคลและ
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้นี้ไปยัง
กองบรรณาธิการของวารสารตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความชานาญและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
เป็นการวางแนวทางป้องกันปัญหาการขาดช่วงของบุคลากรที่มีการหมุนเวียนตาแหน่งอยู่ตลอดเวลา
เมื่อมีบุคลากรที่ต้องมารับผิดชอบงานเกี่ยวกับวารสาร สามารถเข้ากลุ่มเครือข่ายวารสารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการรวบรวมความรู้ความชานาญและจากแหล่งความรู้
ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
สรุป
จากการที่ศูนย์สนเทศทางการกระบือนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวารสาร
วิชาการร่วมกับผู้ผลิตวารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตวารสารทั้งหมด จานวน 14
วารสาร ได้แก่ 1) Buffalo Bulletin 2) Journal of Fisheries and Environment 3) วารสาร
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 4) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 5) วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 6) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 7) วารสารวนศาสตร์
8) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน 9) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
10) วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 11) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 12) วิศวกรรมสาร มก.
13) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 14) วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้งานระบบ OJS
โดยเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสารในระบบ สามารถตั้งค่าพื้นฐานเพื่อกาหนดรูปแบบ
การให้บริการผ่านโฮมเพจของวารสาร สามารถนาบทความย้อนหลังเข้าระบบ แก้ไขบทความ
ส่งบทความและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ สามารถจัดการไฟล์ดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถพัฒนาคุณภาพวารสารตามที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สาคัญคือสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการประชุม อบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับวารสารให้มีผลลัพธ์ที่ดีกว่า เช่น
การเพิ่มรูปภาพและรูปแบบการแสดงผลรายชื่อกองบรรณาธิการ การเพิ่มรูปภาพของแต่ละบทความ
เพื่อให้บทความดูน่าสนใจ การปรับรูปแบบการแสดงผลของการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
รวมถึงการเลือกแอปพลิเคชันตามวัตถุประสงค์ของวารสารที่ต้องการแชร์ เช่น การเลือกแอปพลิเคชัน
การแปลภาษาในหน้าเว็บให้เป็นแอปพลิเคชันหลัก เพื่อการเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติ เป็นต้น และ
เมื่อมีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS พบว่า
มีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS
ครั้งที่
1
2

3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KUOJS
กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ผู้เข้าอบรมจานวน 4 คน วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ผู้แทนวารสาร จานวน 11 วารสาร ได้แก่ 1) วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
2) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 3) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 4) วารสารเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 5) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี 6) วารสารวนศาสตร์
7) วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน 8) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
9) วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 10) วารสารมนุษยศาสตร์ และ 11) Journal of
Fisheries and Environment ผู้เข้าอบรมจานวน 20 คน วันที่ 19 เมษายน 2561
กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
จานวน 5 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ความพึงพอใจ
4.91
(ระดับดีมาก)
4.79
(ระดับดีมาก)

4.90
(ระดับดีมาก)

การนาไปใช้ประโยชน์
การถอดบทเรียนการพัฒนาวารสาร Buffalo Bulletin สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. การบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Open Journal System
2. การแก้ปัญหาการจัดเก็บองค์ความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการใช้ซ้าด้วย
การใช้งาน KU Workplace
3. การได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะการทางานคล้ายคลึง
กันในการพัฒนาคุณภาพวารสาร และนาข้อคิดเห็นนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน
4. แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการวารสารออนไลน์และการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการ สามารถลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
5. มีเครือข่ายวารสารของมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. เพิ่มแหล่งสารสนเทศที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือในการสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการให้บริการของสานักหอสมุด
รายการอ้างอิง
ธนิดา พิณศรี. (2559). การจัดการความรู้ของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรเทพ เขตร์รัมย์. (2558). Google Analytics คืออะไร มาเรียนรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ
วิธีการติดตั้ง. Google Analytics Thailand. เข้าถึงได้จาก
https://googleanalyticsthailand.com/2014/01/13/google-analytics
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย. (2561). Frequently asked questions (FAQ). เข้าถึงได้จาก
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html
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Project management with integrated calendar system
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชมสังคม เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผล
ตำมภำรกิจ จึงได้จัดทำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำร ได้แก่ โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศใน
เชิงรุกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เกิดจำกกำรรับฟังและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โครงกำรจัดฝึกอบรมหัวข้อต่ำง ๆ โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรใช้ทรัพยำกรห้องสมุด โครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำรห้องสมุดชุมชน เป็นต้น
และเพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงประสิทธิผล ผู้พัฒนำ
ระบบจึงทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเพื่อพัฒนำเครื่องมือที่อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำร โดยใช้ชื่อผลงำนว่ำ “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” ทีช่ ่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ สำมำรถประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก อำทิ กำรประสำน
เตรียมห้องประชุมและกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรองที่จอดรถ ช่องทำงสื่อสำรกับบุคลำกรในกำรขอ
ควำมร่วมมือเรื่องต่ำง ๆ ช่องทำงประชำสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักหอสมุดให้ผู้ใช้บริกำรและบุคลำกร
ห้องสมุดได้รับทรำบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งขยำยควำมสำมำรถของระบบให้ประมวลผล
อัตโนมัติ และพิมพ์เป็นเอกสำรอ้ำงอิงตำมระเบียบทำงกำรเงินสำหรับกำรเบิกจ่ำยและกำรบริหำร
โครงกำร โดยสำมำรถจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ เป็นคลังข้อมูลสำหรับนำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับกำรบริหำรโครงกำรที่ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด

คาสาคัญ:
โครงกำร, บริหำร, ระบบ, ปฏิทิน, แบบเบ็ดเสร็จ

Abstract
Kasetsart University library has mission to support the studying, teaching
and researching, as well as providing academic services to the social community. To
achieve the mission, KU Library developed many projects to serve the library users
such as proactive information resources acquisition that conformed to stakeholder’s
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voice and engagement, information literacy promotion, reading and library
information resources usage promotion, preservation of art and culture, community
library. For more flexible, effective and efficient operation, the system developer had
reviewed the procedures of work operation to develop tools to facilitate the project
owners. The tool is called “Integrated Activity Calendar” to help project owners to
coordinate with those who involved in project operation such as meeting room and
refreshment preparation, car park reservation. It is the channel to communicate to
those whose supports in need, an electronic channel to communication to library
users and staff about the library activities. Moreover, it is also extended the system
capabilities to automatic processing and provide document printed out according to
the format required by financial department in disbursement and project
management. The data collected in the system can be analyzed in various
dimensions in order to add value to project management by reducing the process,
time and errors.

Keywords:
Project, Management, System, Calendar, Integrate
บทนา
แต่เดิมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีระบบจองใช้ห้องประชุมและ
ห้องฝึกอบรมภำยในหน่วยงำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่มีควำมประสงค์จองใช้ห้อง ซึง่ ระบบ
เดิมเป็นตำรำงให้เลือกได้ 2 รอบเวลำเฉพำะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คือ เวลำ 08.30-12.00 น. และเวลำ
13.00-16.30 น. ไม่สำมำรถจองใช้ห้องประชุมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ปัจจุบัน
ควำมต้องกำรใช้ห้องประชุม เปลี่ยนแปลงจำกเดิมเพิ่มมำกขึ้น คือ ควำมประสงค์ใช้ห้องประชุม
เพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง เช่น 08.30-10.00 น. หรือ 09.00-10.30 น. เป็นต้น รวมถึงมี
ควำมประสงค์จองใช้ห้องประชุม วันเสำร์และวันอำทิตย์ด้วย นอกจำกนี้ กำรจองใช้ห้องประชุม
ผ่ำนระบบเดิมกำหนดสิทธิ์เฉพำะบคลำกรซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละฝ่ำยเพื่อเข้ำระบบจองใช้ห้องประชุม
ได้เท่ำนั้น โดยต้องได้รับกำรยืนยันสิทธิ์กำรใช้ห้องประชุมจำกผู้รับผิดชอบที่ดูแลห้องประชุมใน
ระบบก่อน ที่ระบุสถำนะแจ้งว่ำ “ยืนยัน” ผู้จองใช้ห้องประชุมจึงต้องตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับกำรยืนยัน
ในระบบก่อนเข้ำใช้ห้องประชุม
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2555 ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกำศนโยบำยคุณภำพ โดย 2 ใน 4 เรื่อง คือ กำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพทุกฝ่ำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำงำน อีกทั้ง
กำรมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ตรงควำมต้องกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร
ผู้พัฒนำระบบซึ่งนำทีมโดยนำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซึง่ มี
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หน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนกลำงกำรบริหำรโครงกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรสำนักหอสมุด จึงได้ทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ ดำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อ
เป็นเครื่องมือให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนร่วมกัน
จำกกำรศึกษำระบบเดิมทีม่ ีใช้งำนและกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร
ต่ำง ๆ พบว่ำระบบที่ใช้อยู่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้ และกำรบริหำรโครงกำรใน
ปัจจุบันมีรำยละเอียดขั้นตอนและเอกสำรเพิ่มมำกขึ้น กำรประสำนงำนเพื่อบริหำรโครงกำรจะต้อง
ดำเนินงำนหลำยช่องทำงกับหลำยบุคคล อีกทั้ง กำรรับนโยบำยจำกผู้บริหำรในกำรพัฒนำเครื่องมือ
สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรทำงำนได้อย่ำงคล่องตัว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลด
ข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น อีกทั้งกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ให้เหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำ
งำนที่นำสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ กำรพัฒนำที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เช่น
จำนวนกิจกรรมที่จัดตำมช่วงเวลำ จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแยกตำม
ประเภทประชุม อบรม สัมมนำ เป็นต้น
ผลงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” เริ่มใช้งำนและ
มีกำรบันทึกข้อมูลในระบบครั้งแรกในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 และมีกำรปรับปรุงพัฒนำเรื่อยมำ
จนถึงปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA ตั้งแต่กำรทบทวนขั้นตอนเดิม
กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำ (ปัญหำ ควำมต้องกำร กระบวนกำรพัฒนำปรับปรุงงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำมำปรับใช้ เป็นต้น) กำรประชุมวิเครำะห์ร่วมกันของทีมงำน กำรวำงแผน
เพื่อใช้เป็นกรอบกำรผลิตผลงำน กำรทดสอบระบบเพื่อควำมพร้อมใช้ กำรทดลองใช้จริงในช่วงเวลำ
หนึ่ง กำรรับฟังข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้งำน กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด และกำรพัฒนำต่อยอด
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรบริหำรโครงกำร โดยรวมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
ประสำนงำนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรบริหำรโครงกำรไว้ในที่เดียวกัน ได้แก่ กำรจอง
ห้องประชุม กำรประสำนจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง
กำรประสำนจองที่จอดรถ เป็นต้น ช่วยลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดทำเอกสำรทำง
รำชกำรให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรร่ำงหนังสือตำมระเบียบสำรบรรณ ตลอดจนกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเลี้ยงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและพัสดุ โดยกำรพัฒนำเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ประมวลผลได้อัตโนมัติ อันเป็นช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่สำนักหอสมุดจัดขึ้นได้อีก
ด้วย ทำให้ผู้ใช้ได้รับทรำบและจัดเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ก่อนล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม อีกทั้ง
บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจำแต่ละเคำน์เตอร์ได้รับรู้ ทันเหตุกำรณ์ ทำให้บุคลำกรสำมำรถ
แจ้งข้อมูลและตอบคำถำมกับผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ใช้มีควำมพึงใจในบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
มำกขึ้น เช่น กำรแจ้งบอกสถำนที่อำคำร/ ห้องที่จัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถนำ
ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจองใช้ห้องประชุมเป็นรำยครั้ง ได้แก่ ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องประชุม กำรจัดเตรียมสถำนที่/ โสตทัศนูปกรณ์ กำรใช้บริกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรอง
ที่จอดรถ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนบริหำรโครงกำรสำนักหอสมุดที่ลดขั้นตอน
ลดระยะเวลำ ลดข้อผิดพลำด และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับงำนที่รับผิดชอบ
2. เพื่อพัฒนำระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผู้พัฒนำระบบจึงทบทวน
ขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ และได้พัฒนำเครื่องมือที่อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ โดยดำเนินกำรดังนี้
1. ศึกษำระบบอำนวยควำมสะดวกแบบเดิม เพื่อพัฒนำระบบใหม่ ซึ่งพบว่ำระบบเดิม
มีข้อจำกัด คือ กำรเลือกใช้ห้องประชุมได้เพียง 2 รอบเวลำ โดยให้สำมำรถเลือกได้ทุกวันตำมเวลำที่
ต้องกำรเป็นช่วงทุก ๆ 30 นำที เพื่อควำมคุ้มค่ำกำรใช้ทรัพยำกร (ห้องประชุม) และป้องกันกำรจองซ้ำ
โดยระบบ ซึง่ ระบบจะประมวลผลและแจ้งแก่ผู้จองทรำบ และยังช่วยลดปัญหำข้อผิดพลำดจำก
กำรยืนยันโดยผู้ดูแลห้องประชุม ทำให้เป็นกำรเปิดกว้ำงแก่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์จองใช้ห้องประชุม
เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลำกำรทำงำน
2. ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำโครงกำรต่ำง ๆ
หรือผู้รับผิดชอบจัดทำโครงกำร โดยได้พัฒนำให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จสำมำรถจัดพิมพ์
เอกสำรตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรขอจัดเลี้ยงรับรองที่ถูกต้องจำกข้อมูลที่กรอกและประมวลผล
อัตโนมัติ (จำนวนที่จัดเลี้ยง x อัตรำเบิกจ่ำยตำมระเบียบ) กำรสำรองที่จอดรถผ่ำนระบบกรณีรับรอง
วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม อันอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรและเป็น
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในงำนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนประสำนโครงกำรของสำนักหอสมุด
3. ดำเนินงำนตำมนโยบำยผู้บริหำรที่ต้องกำรคลังข้อมูลเก็บสถิติเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
ในมิติต่ำง ๆ คือ กำรรำยงำนผลจำนวนโครงกำร จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรมโดยแยกตำม
ประเภทกิจกรรม ตำมช่วงเวลำ เป็นต้น
4. ปรับปรุงกระบวนงำนที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นกำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ
ลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น คือ
4.1 กำรกำหนดให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงำนได้อย่ำงเหมำะสม ได้แก่ ส่งแจ้งผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อจัดเตรียมสถำนที่
โสตทัศนูปกรณ์ ส่งแจ้งงำนจัดเลี้ยงประกอบกับเอกสำรที่จัดพิมพ์ตำมระเบียบ ส่งแจ้งงำนอำคำรเพื่อ
กำรสำรองที่จอดรถ เป็นต้น ส่งแจ้งกลับบุคลำกรผู้ที่จองใช้ห้องประชุม เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรจองใช้
และข้อมูลในระบบถูกต้อง และส่งแจ้งผู้ประสำนงำนกลำงกำรทำโครงกำรและดูแลระบบ (นำงสำว
ธนำภรณ์ ฉิมแพ) เพื่อใช้สอบทำนกำรทำงำนของระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมฯ
โดยกำหนดให้ทุก ๆ กิจกรรมที่มีกำรจองใช้ห้องประชุม จะต้องประเมินผลควำมพึงพอใจหลังกำรใช้
บริกำรในหัวข้อที่ขอรับบริกำร คือ กำรจองใช้ห้อง กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง และกำรเตรียมสำรอง
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ที่จอดรถ และหำกยังไม่ประเมินผลหลังใช้บริกำร ในครั้งต่อไปที่จะจองใช้ห้องประชุม ระบบ
จะกำหนดให้ต้องประเมินผลก่อนและเข้ำสู่ระบบกำรจองใช้ฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถำมต่ำง ๆ
ได้แก่ คำถำมด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน “ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำรประสำนงำนและ
กำรให้บริกำร” ด้ำนคุณภำพ “กำรให้บริกำรมีคุณภำพและตรงควำมต้องกำร” และ “ควำมถูกต้อง
ในกำรประมวลผล” เป็นต้น
5. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ใช้งำน ในกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
โดยดำเนินกิจกรรมรับฟังเสียงผู้ใช้งำนต่อเนื่องประจำทุกปี ดังนี้
- วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรจัดทำโครงกำรและ
เงินทดรองรำชกำร” เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรเพื่อให้ได้แนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
- วันที่ 26-27 กรกฎำคม 2559 จัดอบรมใช้งำนระบบสำรสนเทศสำหรับกำรปฏิบัติงำน
“ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด” เพื่อแนะนำและสอนวิธีกำรใช้งำนเครื่องมือบริหำรโครงกำร
ที่พัฒนำขึ้น
- วันที่ 26 ตุลำคม 2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรบริหำรโครงกำรของ
สำนักหอสมุด” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่มีวัตถุประสงค์ที่สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และเป็นกำรชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ปรับปรุงกระบวนงำนที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรระยะที่ 2 คือ
กำรขยำยควำมสำมำรถซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับงำนที่รับผิดชอบ
- ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งเป็นกำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกำรใช้
เครื่องมือสำหรับผู้รับผิดชอบโครงกำรซึ่งเป็นบุคลำกรใหม่ และเพื่อรับฟังข้อมูลเสียงผู้ใช้งำน

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบ
เบ็ดเสร็จ” พัฒนำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ ของ
สำนักหอสมุด ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรและบุคลำกรห้องสมุดทุกฝ่ำยที่ให้แนวคิด
และข้อมูลป้อนกลับ เป็นผลให้ควำมสำมำรถของเครื่องมือในกำรทำงำนแบบเบ็ดเสร็จนี้ สอดคล้อง
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร อีกทั้งเป็นกำรขยำยควำมสำมำรถที่สร้ำงควำมสะดวก
และคล่องตัว เพิ่มมูลค่ำเพิ่มในกำรจัดทำเอกสำรที่ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร กำรบริหำร
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยโครงกำร ประมวลผลข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติ และยังมีคลังจัดเก็บข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหำรประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนอีกด้วย
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กำรสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นผลให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรมีผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมทีร่ ะดับดี ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจำกปีก่อน โดยใน
รอบปีงบประมำณ 2561 มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.31 (n = 336) และในรอบปีงบประมำณ 2560 มีค่ำเฉลี่ย
ที่ 4.25 (n = 346) สำหรับค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบที่ระดับดี
ค่ำเฉลี่ย รอบปีงบประมำณ 2560 (n = 493) ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และ รอบปีงบประมำณ 2561
(n = 490) ที่ค่าเฉลี่ย 4.24
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
รอบปีงบประมาณ 2560
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกิจกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง

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

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกิจกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง
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สรุปผลการดาเนินงาน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการบริหารโครงการเดิม หลายช่องทาง หลายรูปแบบ
ขั้นตอนเดิมมีหลำยขั้นตอน และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องทำงำนร่วมกันหลำยคน จึงอำจ
เกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
ขั้นตอนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมำช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด
http://kulc.lib.ku.ac.th/icalen/home.php
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3. การประเมินผลความพึงพอใจ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรม กำรให้บริกำรต่ำง ๆ คือ กำรบริกำร
ห้องประชุม กำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรองที่จอดรถ อีกทั้งกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม รำยกิจกรรมและตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร

การนาไปใช้ประโยชน์
- ลดขั้นตอนในกำรทำงำนจำกเดิม 7 ขั้นตอน 7 เรื่อง เหลือเพียง 1 ขั้นตอน (เรื่อง)
ผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ แต่เดิมที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบต่ำง ๆ หลำยระบบและ
หลำยขั้นตอน เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบปฏิทินกิจกรรม กำรประสำนงำนจะต้องประสำนกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำโครงกำร และต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในกำรประสำนแต่ละเรื่อง เช่น ประสำน
จัดเลี้ยง ประสำนจัดสถำนที่ ประสำนสำรองที่จอดรถ เป็นต้น
- ลดระยะเวลำในกำรทำงำนจำกเดิมประมำณ 1-2 ชั่วโมง มำเป็นเพียง 3-5 นำที
ที่แต่เดิมต้องติดต่อประสำนงำนหลำยช่องทำง ปัจจุบันใช้ระบบเป็นเครื่องมือในกำรทำงำนอัตโนมัติ
ประสำนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นวิธีกำรทำงำนแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงเดียวแต่ประสำนได้ครอบคลุมเพื่อกำรบริหำรโครงกำร
- ลดควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
มำตรฐำนที่เป็นไปตำมระเบียบสำรบรรณ และมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบทำงกำรเงิน
กำรเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำร
- สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใช้ระบบปฏิทินกิจกรรม
แบบเบ็ดเสร็จ ที่เป็นเครื่องมืออำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำน พร้อมคลังจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สำมำรถเรียกข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจ มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนต่อไป
- เป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับทรำบข้อมูลกิจกรรมที่ห้องสมุด
จัดกิจกรรม สำมำรถจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมเวลำที่สะดวกตำมต้องกำร
- เป็นช่องทำงสื่อสำรข้อมูลให้กับบุคลำกรรับทรำบ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริกำรใน
รำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น อันเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
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- ระดับค่ำคะแนนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรรวมถึงปัญหำและ
ข้อเสนอแนะที่นำสู่กำรพัฒนำปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
1. กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรม
แบบเบ็ดเสร็จ” ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของสำนักหอสมุดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม และนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เปลี่ยนแปลง
ไปตำมรอบเวลำ จึงควรมีกำรทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเป็นประจำทุกปี และควรทำก่อนรอบ
ปีงบประมำณเพื่อให้ใช้งำนได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมำณต่อไป
2. สำนักหอสมุดควรสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนอื่น ๆ ซึ่งสำมำรถนำรูปแบบ
กำรปรับปรุงกระบวนงำนเช่นนี้ เป็นต้นแบบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุดมี
กำรพัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง
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กลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรูเ้ ชิงรุก
สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
(Strategic for Services Design to Supporting Active Learning
in Smart Classroom)
ธรณิศ หาญใจ, ศิวนาถ นันทพิชัย, เมษา สินทบทอง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
email: Siwanath.clm@gmail.com, hthorani@wu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งนาเสนอกลยุทธ์การออกแบบการจัดบริการสนับสนุน การเรียนรู้สาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะที่เหมาะสมสาหรับ
การเรียนการสอน Active Learning 2. เพื่อออกแบบบริการและจัดบริการสนับสนุนการเรียน
การสอนสาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ และ 3. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 สาระสาคัญกล่าวถึงกระบวนการดาเนินงาน
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ 1. การวางแผนและกาหนดกรอบของการดาเนินงาน
2. การลงมือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดที่กาหนด ประกอบด้วย การวางแผนและติดตั้งห้องเรียน
และการออกแบบและพัฒนากลไกสนับสนุนการเรียนการสอน และ 3. การตรวจสอบ
โดยการพัฒนาหลักสูตรอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม และ 4. การปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการในระยะต่อไป ซึง่ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนและกระบวนการ
ออกแบบบริการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

คาสาคัญ:
บริการสนับสนุนการเรียนรู้, ห้องเรียนอัจฉริยะ, การออกแบบบริการ

Abstract
This article presents the strategies of service design process for managing
the learning support services in smart classroom, which aimed to study the type and
characteristics of smart classroom for supporting active learning, to design the
services for supporting the smart classroom, and to support the university strategies
in order to developing the smart classroom for learning in 21 century. The study
was conducted under PDCA concept including four step. The first step was the
planning step that identified a framework of the smart classroom projects as well as
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the project schedule. The doing step composed of two parts set up processes and
service design for learning support. The third checking step included developing
a training resource and evaluation of the training. The last step was an improvement
step. The results reflects change strategy and sense persons design that leads to
high performance organization.

Keyword:
Learning Support Services, Smart Classroom, Service Design
บทนา
Smart Thailand เป็นภาพอนาคตของการสร้างประเทศก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะภายใต้นโยบาย
ขับเคลื่อนและผลักดันประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ซึ่งหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
คือการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเป็นปัจจัยสาคัญ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้พัฒนาแผนงานให้มีทรัพยากร บริการ กิจกรรม และโครงการพิเศษที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้เร่งพัฒนาระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะช่วยรองรับการเรียนการสอน Active learning อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งช่วยสร้างการรับรู้ (Brand) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่มหี น้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มุ่งเน้นที่จะช่วยให้เสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
สามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการหรือตามอัธยาศัย โดยสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุก
เวลา (Anywhere anytime) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ จึงได้กาหนด
แนวทางดาเนินงานที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่หลากหลาย ได้แก่ 1. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ภายใต้แนวคิด D_Learning@CLM หรือ เรียนรู้ D ที่คุณเลือกได้ เพื่อพัฒนา (Development) และ
เลือกสรรสิ่งที่ดีดี (D) ในรูปแบบที่ทันสมัยแต่มีชีวิตชีวาของสังคมดิจิทัล (Digital) อันเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา ประกอบด้วย e-Resource เป็นการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อตอบสนอง
การศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง e-Service เป็นการพัฒนาบริการหลากหลาย ครบ
วงจร ที่เน้นความง่ายในการเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ e-Training เป็นการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย Digital content เป็นการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่จะนาเสนอเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลที่น่าสนใจ และ Learning space เป็นการพัฒนาพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ 2. การจัดบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนและสร้างสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน จัดบรรยากาศทาง
วิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 3. การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning ทั้งในด้านการผลิตสื่อ
และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในด้านการเรียนการสอน 4. การให้บริการ
ด้าน Digital & Living library 5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการทบทวนบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ 6. การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom)
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และผลิตพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน เป็นต้น

2-372

สาระสาคัญบทความนี้มุ่งนาเสนอแนวคิดของการออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อการศึกษาที่จะ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะกล่าวถึงแนวคิด ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน และ
กระบวนการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์ของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางาน และออกแบบการบริการ (Service design) ที่ท้าทายภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะที่เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอน Active learning
2. เพื่อออกแบบบริการและจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้
กรอบแนวคิดของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การออกแบบการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะได้นาแนวคิดของการ
ดาเนินงานภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. Plan: การวางแผนและกาหนดกรอบของการดาเนินงาน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทั้ง
แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ Smart classroom และนาผลการศึกษามากาหนด
กรอบการดาเนินงานเพื่อออกแบบการบริการ (Service design) ที่ท้าทาย
2. DO คือ การลงมือปฏิบัติตามกรอบที่กาหนดขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
2.1 ออกแบบกระบวนการงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
2.2 กาหนดขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง
3. Check: การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
4. Act: การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ขั้นที่ 1 การวางแผนและกาหนดกรอบของการดาเนินงาน ในขั้นนี้เป็น การวางแผนและกาหนดกรอบ
ของการดาเนินงาน ซึ่งเริ่มจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องเรียน
อัจฉริยะ โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมร่วมกับการศึกษาดูงานทางด้าน Smart classroom 2. การออกแบบ
บริการสาหรับองค์กรสมัยใหม่ และ 3. กระบวนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ในเบื้องต้นเป็นการศึกษา
ความหมายและองค์ประกอบของ Smart classroom ซึ่งจากการศึกษา พบว่า Smart classroom เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ทั้งสถาน
ที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ
ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project work)
นาเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning
skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research skill) ได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน (Collaborative learning) ของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ Smart classroom จึงเป็นห้องเรียนที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ถูกจัดทาขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่
แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เพื่อใช้สาหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้ง
การฝึกทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย ทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการ
เรียนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2560)
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องค์ประกอบของ Smart classroom ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน (Teacher) ผู้เรียน
(Learner) และสื่อ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) โน็ตบุค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet)
สมาร์ทโฟน (Smart phone) สมาร์ทบอร์ด (Smart board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) อินเทอร์เน็ต
(Internet) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เป็นต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบของ Smart Classroom ได้นาแนวคิด
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวคิดทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาไทยทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผเู้ รียนสามารถเรียนได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยีต่าง ๆ และระบบอินเตอร์เน็ต (แอมโบรส, 2556) ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาทีม่ ีการผสมผสานกันอย่างลงตัว
โดยสรุปแล้ว Smart Classroom อาจมีชื่อเรียกที่มีความหมายที่เหมือนกันหรือ ใกล้เคียงกันหลายชื่อ
ตามจุดประสงค์ของการใช้ เช่น Electronic classroom (e-Classroom), e-Learning classroom, Virtual
classroom, Collaborative classroom, Computer classroom หรือ ICT Room นี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีความหมายในประโยชน์ใช้สอยทางการเรียนในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น ได้มีการกาหนดมโนทัศน์ (Concept)
ที่บ่งบอกถึงความหมายของคาว่า SMART classroom ซึ่งมาจากคาสาคัญที่แสดงให้เห็นในมิติในด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ (Huang , Hu, Yang, & Xiao, 2014)
S (Showing) มิติของความสามารถในการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศในการเรียนการสอนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีการสอน เป็นคุณลักษณะที่เรียกว่า “คุณลักษณะทางปัญญา (Cognitive Characteristic)
M (Manageable) มิติด้านความสามารถในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการบริหาร
จัดการด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การจัดระบบการสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ
A (Accessible) มิติด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะผ่านสื่อที่มีอยูห่ ลากหลาย
R (Real-time Interactive) มิติในเชิงปฏิสัมพันธ์ในการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนโดยครู
รวมทั้งการเรียนรูผ้ ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบในห้องเรียนอัจฉริยะดังกล่าว
T (Testing) มิติด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน
หรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
กาหนดกรอบแนวคิดและคุณลักษณะของห้อง Smart classroom
จากการศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ RSU Cyber University มหาวิทยาลัย
รังสิต, ศูนย์วิศวศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart classroom) ขึ้น โดยมีศนู ย์บรรณสารฯ เป็นเลขานุการ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้ เพื่อทาหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหน้าที่ในการจัดการ
ห้องเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active learning ได้ โดยประยุกต์ใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart classroom) ให้รองรับการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียนด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ช่วยตอบสนองการเรียนรูใ้ นห้องเรียน และทาให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมือ่ มีความเข้าใจ
มากขึ้นคณะกรรมการฯ จึงได้สรุปรูปแบบและคุณลักษณะ Smart classroom และกรอบแนวคิดของการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. รูปแบบและคุณลักษณะของห้อง Smart classroom จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ห้อง Smart classroom ได้กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนระบบห้อง Smart Classroom มุ่งหวังให้มีห้องเรียนที่
ทันสมัยระดับสากล (World class) และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามยุทธศาสตร์การ
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จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้นได้กาหนดรูปแบบห้องเรียน เทคโนโลยีที่ใช้ สภาพแวดล้อม
และครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รูปแบบและคุณลักษณะของห้อง Smart Classroom
รูปแบบ
ห้องเรียน
ระดับพื้นฐาน
(Basic
smart
classroom)

รูปแบบการเรียนการสอน (Learning)

1. รองรับ Active learning
2. เชื่อมต่อ Online learning material
(สื่อการสอนที่ไม่ได้ผลิตเองทั้งหมด)
3. รองรับการประเมินผลระหว่างทาง
(Formative assessment)
4. รองรับการสื่อสารสองทาง (2 Way
communication)
ห้องเรียน
1. รองรับห้องเรียนระดับพื้นฐาน (Basic)
ระดับกลาง
2. รองรับการเรียนรู้เป็นทีม TBL (Team(Intermediate based learning)
smart
3. รองรับทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
classroom)
และมัลติมีเดีย (Online multimedia
Resources + Online learning) รวมทั้ง
สื่อการเรียนรู้ที่มีลักษระเฉพาะ (Specific
learning media)
สื่อการเรียนการสอนเฉพาะด้าน
4. รองรับร่วมกับการใช้งานทรัพยากรการ
เรียนรู้ ทั้งที่เป็นมัลติมีเดีย, Online
multimedia resource
5. รองรับการเรียนรู้ทางออนไลน์
(Online learning)
ห้องเรียน
1. รองรับห้องเรียนระดับกลาง
ระดับสูง
2. รองรับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ
(Advance
(Fully eLearning)
smart
3. รองรับการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
classroom)
เรียนได้ทุกที ทุกเวลา (Mobile learning:
Anywhere Anytime)
4. เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative learning
experience)

สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้

ครุภัณฑ์
ห้องเรียน
1. มีระบบนาเสนอของอาจารย์และ
1. โต๊ะ-เก้าอี้
นักศึกษา (Projector, Visualization)
2. Movable
2. มีระบบและซอฟต์แวร์ Wi-Fi, Moodle glass board
SW, Apple TV,
3. Flipped
3. Clicker, Collaborative application chart
1. ระบบที่รองรับห้องเรียนระดับพื้นฐาน
2. อุปกรณ์สาหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
(Clicker, Collaborative application)
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Matrix switcher)
4. ระบบบันทึก (Classroom recording)
5. สื่อการสอน (Instructional
multimedia)
6. ระบบจัดประชุมออนไลน์ (Web
conferences)

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

1. ระบบที่รองรับห้องเรียนระดับบกลาง
2. รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile device)
3. มีโปรแกรมประยุกต์เพือ่ การจัดการ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device
Management Application)
4. MIMO Visualization management
5. ทางานร่วมกับ ITunes University)
6. จัดประชุมกลุ่มได้
7. มีระบบจัดประชุมทางไกล (Tele
conferences)

1. Movable
table & chair
2. Fixed glass
board

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าห้อง Smart Classroom จะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ คือ รองรับการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา จึงต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป คือ 1. มีระบบบันทึกการเรียน
การสอน 2. มีระบบนาเสนอของอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ จอทัชสกรีน ซอฟต์แวร์ที่มลี ักษณะเฉพาะ 3. รองรับ
การประเมินผลในชั้นเรียน (Formative assessment) 4. รองรับการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของอาจารย์และนักศึกษา 5. สามารถจัดการจัดการเรียนรูแ้ บบ Team based learning ได้ ดังนั้น
จึงจาเป็นที่จะต้องอาศัยสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และต้องใช้ความสามารถของเทคโนโลยีการศึกษาและ
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โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เข้ามาในห้องเรียนได้ด้วย รวมไปถึงต้องมีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น จอทัชสกรีนของ
อาจารย์ ขนาด 55-60 นิ้ว จอรับภาพสาหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม อุปกรณ์แปลงสัญญาณในการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ต่าง ๆ กล้องแบบติดตามผู้สอนและกล้องแสดงผลแบบทั่วไป และโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อจัดเป็นกลุม่
เป็นต้น
2. กรอบการดาเนินงาน Smart classroom เพื่อประยุกต์ใช้ห้อง Smart Classroom
ให้ตอบสนองต่อการเรียนการสอนแบบ Active learning และเป็นแนวทางการวางแผนจัดการห้องเรียนให้สามารถ
รองรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด “กรอบการ
ดาเนินงาน Smart classroom” ดังนี้
2.1 กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก (35-40 คนต่อห้อง) มุ่งเน้นให้เป็น
Smart classroom มุ่งเน้นให้มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม
การเรียนรู้
2.2 จัดทาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ระยะ
ที่ 1 ประกอบด้วยการพัฒนาทั้งสิน้ 5 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 29 ห้อง
2) ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจุดเชื่อมต่อ 3) ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์
4) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับจัดบริการห้องเรียนฯ และ 5) ค่าใช้จ่ายสาหรับการพัฒนาผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ
2.3 วางแผนการดาเนินการจัดหาและติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ ได้แก่ 1) จัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อโสตฯ พื้นฐาน 33 ห้อง 2) จัดหาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจุดเชื่อมต่อ 3) จัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณ์รองรับห้องเรียนอัจฉริยะประเภท Basic จานวน 27 ห้อง 4) จัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์
สาหรับห้องเรียนอัจฉริยะประเภท Intermediate และ Advanced รวม 6 ห้อง 5) จัดหาและติดตั้งระบบควบคุม
อุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์ 6) จัดหาและติดตั้งครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์สาหรับจัดบริการห้องเรียนฯ และ
7) จัดทาโครงการพัฒนาผูส้ อนห้องเรียนอัจฉริยะและประเมินผล
2.4 ออกแบบและพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้อง Smart classroom มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) บริการสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart classroom เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการที่มลี ักษณะเฉพาะ สอดคล้องกับการบริหารจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาผูส้ อน เพื่อให้
ผู้สอนสามารถจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้เหมาะสม และมีทักษะการใช้งานสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
อันจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Flipped classroom มากขึ้นด้วย 3) การพัฒนาสื่อการศึกษา โดยจะต้องมีกลไก
สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตสื่อการศึกษาได้อย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมไปถึงการจัดฝึกอบบรมอย่างต่อเนื่อง
4) การพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ก่อนเข้าเรียนหรือสามารถทบทวนได้หลังจากเรียน
แล้ว และ 5) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น เสถียรภาพของ Wi-Fi ระบบการสื่อสารในห้องเรียน เป็นต้น
ขั้นที่ 2 การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (DO)
การติดตั้งห้องเรียน Smart classroom ประกอบด้วยการดาเนินงาน 5 ส่วน ได้แก่ 1) ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน 2) ติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและจุดเชื่อมต่อ 3) ติดตั้งอุปกรณ์รองรับ
ห้องเรียนแต่ละระดับ 4) ติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์ และ 5) ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์สาหรับจัดบริการห้องเรียนฯ โดยดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบไร้สายในอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบเพื่อให้รองรับ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่
ตอบสนองการเรียนการสอน Active learning ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบ Flipped classroom, Team based
learning ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และ
โปรแกรมประยุกต์ (Application) และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อติดตั้งระบบประหยัดไฟฟ้าและการเปิดปิด
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ และหน่วยงานเหล่านี้จะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนห้อง Smart classroom ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนต่อไป
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การติดตั้ง Smart classroom ได้ปรับปรุงทางกายภาพ โดยใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก 40-60 ที่นั่ง พร้อม
กับติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจาแนกเป็น 3 รูปแบบคือ
1) ห้องเรียนระดับ Basic 29 ห้อง 2) ห้องเรียนระดับ Intermediate 2 ห้อง และ 3) ห้องเรียนระดับ Advance 4
ห้อง ซึ่งทุกห้องเรียนจะต้องรองรับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานของผู้สอน
และผูเ้ รียน (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสื่อโสตฯ ทั้งหมด โดยผ่านเบรกเกอร์และ
ระบบควบคุมอุปกรณ์ฯด้วยระบบ Network matrix 8 ปุ่มซึ่งตั้งอยูบ่ นโต๊ะอาจารย์
ทั้งนี้ห้อง Smart classroom จะต้องมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ทสี่ าคัญดังนี้
1. Personal Computer (PC) Intel Core i5 พร้อมระบบปฏิบตั กิ าร windows 10 มีความสามารถ
ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart phone/ Tablet และช่วยให้ผสู้ อนสามารถสอนบรรยายและปฏิสมั พันธ์กับ
นักศึกษาง่ายขึ้น
2. Software สาหรับการบริหารจัดการ เช่น บันทึกการเรียนการสอนจาก การควบคุมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน
3. อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ Share ภาพจากหน้าจอ Smart phone/ Tablet/ คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสู่
หน้าจออาจารย์ผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้/ งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4. Projector ทั้งนี้สามารถใช้ Projector เดิมที่มีอยู่ในห้องเรียนได้
5. Smart TV 55" with touchscreen (ทาหน้าที่เหมือน interactive board ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก
โดย ต้นทุนของ interactive board ราคาต่าสุดคือ กว่าหนึ่งแสนบาท ในขณะที่ Smart TV 55" with
touchscreen ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท จานวน 1 เครื่อง สาหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทน whiteboard เดิม โดย
จะส่งสัญญาณภาพออกทาง projector และ/ หรือ Smart TV ที่มีอยู่ประจากลุ่มของนักเรียน เพื่อแสดงให้นักศึกษา
เห็นพร้อมกันทั้งห้อง จานวน xxx เครื่อง (ห้องบรรยาย 70 ที่นั่ง 6 เครื่อง ตามการแบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม กาหนด
นักศึกษา กลุ่มละ 8-10 คน) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถทาการอภิปรายกลุม่ ย่อยได้)
6. Mini PC ใช้งานควบคู่กับ Smart TV เพื่อให้เสมือน PC ประจากลุ่มย่อยต่าง ๆ แต่จะช่วยลด
ข้อจากัดเรื่องของพื้นที่และงบประมาณลง
7. Clicker เป็นอุปกรณ์ทวนสอบความเข้าใจนักศึกษาในระหว่างเรียนและสามารถใช้เพื่อให้คะแนน
การมีส่วนร่วม/ ความเข้าใจเนื้อหาที่ผู้สอนได้สอนในชั้นเรียนได้
8. E-testing ซึ่งทางศูนย์บรรณสารกาดังดาเนินการอยู่ขณะนี้โดยจัดทาบน Moodle (ย่อมาจาก
Modular object-oriented dynamic learning environment) เป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อจัดการสภาพแวดล้อม
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การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหากอาจารย์ผสู้ อนได้จัดเตรียมคลังข้อสอบก็สามารถใช้สาหรับการ pre/ posttest นักศึกษาได้
9. Tracking camera เพื่อใช้บันทึกภาพโดยสามารถติดตามผู้สอนในระหว่างดาเนินการสอนใน
ห้องเรียน ช่วยให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนได้ นักศึกษาสามารถใช้ทบทวนภายหลังได้ด้วย
การออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart classroom ประกอบด้วย
1. การออกแบบแนวคิดของห้อง Smart classroom เพื่อให้การประยุกต์ใช้ห้องเรียนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรียนการสอน Active learning ดังนั้นกรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ห้อง Smart classroom จึงได้ถูกกาหนดขึ้นอย่างชัดเจนและถูกสื่อสารไปยังผูส้ อนและผู้เรียน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้อง Smart classroom
จากภาพจะเห็นว่าห้องเรียนต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถรองรับการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบสาคัญ 6 ระบบย่อย ได้แก่
1.1 ระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom capturing system) ประกอบด้วย
ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Lecture recording online) ระบบบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเอง
โดยใช้โปรแกรม Aver Media และระบบบันทึกวีดิทศั น์ด้วยตนเองด้วยเครื่อง Swivl ROBOT
1.2 ระบบการนาเสนอผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวหรือระบบปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน (Collaboration
system) เพื่อการสื่อสารและสร้างความร่วมมือระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน รองรับ Mobile devices & Application
on mobile และระบบและซอฟต์แวร์ในการดาเนินการเรียนการสอน (Software & Application) อื่น ๆ
1.3 ระบบประเมินผลระหว่างเรียน (Formative assessment) เพื่อรองรับการประเมินผลในชั้น
เรียนที่ง่ายและสะดวก โดยใช้ร่วมกับ Mobile application เช่น Kahoot หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Clicker เป็นต้น
1.4 ระบบการเรียนการสอน Active learning เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ทาให้
ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกได้ เช่น นาเสนองานผ่าน App การเรียนรู้แบบ Team-based learning และ
การจัดการเรียนรู้แบบ MOOCs courses เป็นต้น
1.5 ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning management system) เพื่อใช้งาน Online
courses ร่วมกับ eLearning platform ที่มีให้บริการอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Moodle, I-Tuens
University เป็นต้น
1.6 ระบบทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning resource system) เพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับระบบ
การให้บริการสื่อ/ ทรัพยากรการเรียนรูส้ าหรับห้องเรียนได้ เช่น รายชื่อทรัพยากรประกอบการอ่านในรายวิชา
(Reading list) คลังสารสนเทศสถาบัน (Information repository) เป็นต้น
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2. การออกแบบการเชื่อมโยงระบบภายในห้อง Smart Classroom เนื่องจากมีหลายระบบที่เชื่อมโยง
กัน สิ่งสาคัญคือจะทาให้ระบบง่ายต่อการใช้งาน จึงต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ ระบบ และซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบควบคุมห้องเรียนกับระบบการนาเสนอภายในห้องเรียนผ่านโปรแกรม Via
Connection Pro (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อในห้อง Smart Classroom
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับห้อง Smart classroom เพื่อให้การประยุกต์ใช้ห้อง
มีความเหมาะสม สิ่งสาคัญคือจะต้องนาแนวคิดที่สอดคล้องกัน โดยมีความคาดหวังว่าเมื่อทั้ง 6 ระบบเชื่อมต่อ และ
มีการประยุกต์ใช้งานห้อง Smart classroom อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ที่
คาดหวัง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปเป้าหมาย รูปแบบ เครื่องมือ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom
เป้าหมาย
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ภายในชั้นเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน

รูปแบบของการเรียน
การสอน
Self-pace learning
นาเสนอและทดสอบ
ก่อนเรียน/ หลังเรียน
Face-to-face
activities

เครื่องมือที่จะใช้
eLearning
Clicker, Mobile
Application
Chat, VDO-Conference,
Application

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผู้เรียนอ่านมากขึ้น (ก่อน-หลัง)
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เข้าเรียนตรงเวลา/
สม่าเสมอ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุกได้

ในส่วนเป็นการออกแบบ “ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom” เพื่อประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ Software และโปรแกรมประยุกต์ Application ในการเรียนการสอนให้ชัดเจน ประกอบด้วย
1. การเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS Moodle ของมหาวิทยาลัยหรือการ
เรียนการสอนด้วย e-Learning ซึ่งสามารถตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning จัดการเรียนรู้
ด้วยวิธี Flipped classroom, MOOCs courses หรือ Team-based learning ได้ (ดังภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 การเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นกลุ่มในห้องเรียน (Team-based learning)
2. การสาธิตการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการเรียนการสอนสามารถใช้เคริ่องมือ
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Application เช่น Kahoot, Socrative, หรือใช้ Application อื่น ๆ รวมทั้ง
การใช้เครื่องมือ Clicker (ดังภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ Clicker
3. การเรียนนาเสนอแลกเปลีย่ นความรู้โดยผ่านทางอุปกรณ์ Smart Phone, Tablet, Notebook
ผ่านทางหน้าจอโปรเจตเตอร์หน้าห้องเรียน ซึ่งสามารถนาเสนอได้ถงึ 4 หน้าจอโดยใช้ VIA (ดังภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การนาเสนอผลงานขึ้นจอโปรเจคเตอร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้เรียน
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4. การบันทึกการเรียนการสอน โดยระบบการบันทึกการสอนได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องบันทึกวีดิทัศน์
แบบ USB และสามารถตรวจสอบบรรยากาศการเรียนการสอนได้ทกุ ห้องเรียน หรือสามารถบันทึกวีดทิ ัศน์ด้วย
ตนเองด้วยเครื่อง ROBOT Swivl ซึ่งสามารถบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองได้และเก็บไฟล์งานไว้ในระบบ
Cloud

ภาพที่ 7 การบันทึกเรียนการสอนด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ Aver Media

ภาพที่ 8 การบันทึกเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ e-Lecture Recording online และ
วีดิทัศน์แสดงบรรยากาศในห้องเรียน

ภาพที่ 9 การบันทึกการเรียนการสอนด้วย Swivl ROBOT
การออกแบบบริการสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom
เป็นการดาเนินงานเพื่อวางกลยุทธ์เพื่อปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานของหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มุ่งเน้นที่จะเพิ่มคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย (Improve quality of services ) โดยบริการด้วยความเป็นมิตร เชื่อมั่น และพร้อมใช้ โดย
กาหนดแนวทางเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไว้ คือ 1) สนับสนุนให้บุคลากรแต่ละงานจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานของตนเอง และให้แต่ละฝ่าย/ งานวิเคราะห์ประเมินปัญหาในแต่ละกระบวนการ 2) จัดตัง้ คณะทางาน
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วางกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และ 3) ประชุม
นาเสนอ/ ประเมิน โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
จากนั้นศูนย์บรรณสารฯ ได้เลือกกระบวนการที่จะดาเนินการเป็นอันดับแรก คือ การสนับสนุนการเรียน
การสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ซึ่งมีวิธีการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ดังนี้ 1) พัฒนาระบบบริการโดยใช้ PDCA ออก 2) แบบวิธีการบริการให้เป็นมาตรฐาน (ดังภาพที่ 11)
และ 3) ประเมินผลการให้บริการ ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ/ คุณภาพบริการ
และผู้ใช้รับรู้และมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก-มากที่สดุ

ภาพที่ 11 กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบบริการให้เป็นมาตรฐาน
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ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ทาให้สามารถออกแบบงานบริการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ห้อง Smart classroom เพิ่มเติมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดบริการสนับสนุนอื่น ๆ โดย ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งปกติทาหน้าที่ในการจัดหาและจัดระบบโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และจัดทาคาค้นทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาเข้ามาในห้องสมุด เป็นผูม้ ีทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์อยู่ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ได้ศึกษาเรียนรู้และพบว่าความสามารถของ Moodle ในด้านความสามารถสร้าง
แหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ทาไว้ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น
มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่ายนั้น เป็นช่องทางในการนาเนื้อหาเหล่านี้ไปใส่ในห้องเรียนได้
ก่อนจะส่งตัวเล่มออกให้บริการในห้องสมุด รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากบทความวิชาการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ตา่ ง ๆ ได้เป็นอย่างดีมาสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะนาห้องสมุดไปหาผู้อ่านด้วยการนาเนื้อหาและเนื้อหาย่อของหนังสือ/ ตาราวิชาการ และสื่อความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ จากการให้บริการตัวเล่มในเชิงกายภาพหรือการเข้าถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เริ่มต้นผลักดันให้เกิด
ช่องทางการเข้าถึงแบบดิจิทัลให้มปี ระสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างเนือ้ หาอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีคุณภาพ เพือ่ นาหนังสือ
และห้องสมุดจัดให้บริการผู้อ่านถึงห้องเรียน โดยบรรณารักษ์สามารถทาหน้าที่ในบทบาทร่วมกับอาจารย์เจ้าของ
รายวิชา ในการนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือสารสนเทศจากแหล่งที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของวิชา รวมถึงทาหน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียนในห้องเรียนอัจฉริยะ
โดยสามารถใช้ความสามารถของระบบห้องเรียนอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 1) Chat
(ห้องสนทนา พูดคุยกันได้) 2) Glossary (รวมคาศัพท์ จัดหมวดหมูไ่ ด้ยอดเยี่ยม สามารถสืบค้นได้ 3) กระดาน
เสาวนา (กระดานข่าว หรือ Webboard) 4) แบบสารวจ (Essay หรือ Choice) และ 5) แหล่งข้อมูล (text, html,
upload, weblink, Webpage หรือ Program) โดยผู้สอนและผูเ้ รียนในห้องเรียนของรายวิชานั้น ๆ สามารถอ่าน
เนื้อหาย่อของหนังสือ บทความวิชาการ หรือสารสนเทศที่เสริมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทีบ่ รรณารักษ์ได้กาหนดให้
เข้าไปศึกษาในแต่ละรายวิชา และฝากคาถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่างเพื่อนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แนวทางนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
ถือเป็นความท้าทายของบรรณารักษ์ที่ทางานกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ สามารถให้บริการเนื้อหาและ
แหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัลสาหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart
classroom) ซึ่งมีวิธีการให้บริการ (ดังภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบบริการให้เป็นมาตรฐาน
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ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน (Check)
ในขั้นนี้เป็นการดาเนินงานเพื่อนาสิ่งที่ได้ออกแบบไว้มาทดลองปฏิบตั ิตามกระบวนการที่กาหนดไว้
เพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เด่นชัด เนื้อหาและรายละเอียดของการดาเนินงานต่าง ๆ จะถูกประมวลเป็นหลักสูตร
จัดทาเป็นโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ผู้สอน จัดอบรมให้กับอาจารย์ผสู้ อน และประเมินผล กล่าวได้ว่าในระยะนี้
เป็นเสมือนการทวนสอบการดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนิน เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจากัด และข้อเสนอแนะอันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาในขั้นต่อไป
ผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์รายวิชา Smart classroom & Application ศูนย์บรรณสารฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Smart classroom and Application บน elearning.wu.ac.th
เพื่อผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ดว้ ยตนเอง เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1) แนะนาระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน Smart classroom 2) ความสามารถและการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Smart
classroom 3) แนะนา Application สาหรับการเรียนการสอน Smart classroom และ 4) อุปกรณ์และบริการ
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนห้อง Smart classroom (หลักสูตรออนไลน์ Smart classroom & Application, 2561)
(ดังภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 หลักสูตรออนไลน์ Smart classroom & Application)
2. การจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ห้อง Smart classroom เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์คณะกรรมการขับเคลือ่ นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) จึงได้มีนโยบายอบรมให้ความรู้
กับอาจารย์และบุคลากรที่มหี น้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ประกอบด้วย คือ
1) อบรมบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถใช้เครือ่ งมือและใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application)
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ผลการฝึกอบรมทาให้สามารถพัฒนา
กระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ 2) การอบรมคณาจารย์ในการเรียนรู้วิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน Smart classroom ผ่านทางระบบการเรียนรู้ในระบบ LMS eLearning ณ ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทลั และ 3) การอบรมอาจารย์เรียนรู้ในสถานการณ์การเรียนการสอนจริงในห้องเรียน Smart
classroom จานวน 4 รุ่น ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ดังภาพที่ 14)
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ภาพที่ 14 การอบรมอาจารย์ในห้องเรียน Smart Classroom
3. การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน" จากการ
ฝึกอบรมจานวน 4 รุ่น มีจานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 235 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11 ของอาจารย์ทั้งหมด
มีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ/ ความรู้ความเข้าใจ/ การนาไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
4.25) ซึ่งสรุปความคิดเห็นต่อระบบต่าง ๆ ของห้อง Smart classroom ที่สาคัญคือ 1) เห็นด้วยกับการนามาใช้เพื่อ
การเรียนการสอน โดยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทาให้การเรียนที่ประสิทธิภาพ เครือ่ งมืออาจ
เปลี่ยนแปลงบ่อยจึงต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลีย่ นแปลง สอดคล้องกับการปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยตาม
วัยของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ทาให้ห้องเรียนมีความทันสมัย และทาให้บทเรียนและบรรยากาศการเรียนสนุกและ
น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพแก่นักศึกษา
2) ยังมีความกังวลกับการใช้งาน เช่น ควรเปิดพื้นที่ให้ทดลองใช้ก่อนสอนจริง เป็นห้องเรียนจาลอง และอาจยังมี
ข้อจากัดหากต้องจัดการในคลาสทีม่ ีคนมาก และควรมีการจัดอบรมในเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะหรือโปรแกรม
ประยุกต์เฉพาะทาง เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Act) เนื่องจากการจัดบริการสนับสนุน
ห้องเรียนอัจฉริยะยังเป็นการดาเนินงานในระยะที่ 1 ยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน ซึ่งจะครบการดาเนินงานใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 (มีนาคม 2562) จึงยังไม่ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในด้านใดอย่างเด่นชัด ยังอยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ทั้งการสารวจความคิดเห็น
การประชุมกลุ่ม และการประเมินการเรียนการสอนโดยอาจารย์และนักศึกษา อย่างไรก็ตามศูนย์บรรณสารฯ
และคณะกรรมการฯ ได้วางกรอบการดาเนินงานในระยะต่อไปดังนี้ 1) พัฒนาความร่วมมือเพื่อหาแนวทาง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการจัดการห้องเรียน เช่น เพิ่มระบบบันทึก
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี auto-tracking camera ร่วมกับ mobile devices เพิ่มระบบตรวจจับ
การเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี Face recognition เพิ่มโปรแกรมประยุกต์สาหรับ Mobile device control
management software และโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผูเ้ รียน 2) ศึกษาและ
หาแนวทางนาเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการเรียน
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การสอนด้วยระบบ Smart classroom 3) พัฒนา application ที่รองรับ Platform ระบบเปิด ซึ่งสามารถ
ให้บริการ e-book, Reading list, e-Learning, Digital book shelf และ 4) พัฒนา Software ประยุกต์ ที่รองรับ
การจองห้องเรียน ที่นั่งอ่าน ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Study room) ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึงพัฒนา
ตู้ kios สาหรับให้บริการ One stop service ในการให้บริการนักศึกษาตามสถานทีต่ ่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็น Smart University เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การเป็น Smart University ต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นตัวอย่างของการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนและการออกแบบกระบวนการบริการของ
ห้องสมุดที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรายงานการทางานภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) สาหรับ
ห้องสมุด
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การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat
Annual Report Management Using Pre-Cat Process
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล, สุดา พันธุสะ
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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บทคัดย่อ
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้รับบริจำค
หนังสือประเภทรำยปี จำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชนเป็นจำนวนมำก แต่ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ใช้บริกำรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือที่ออกให้บริกำร โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีสถิติ
กำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 จำกจำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัด
อยู่ในประเภทไม่เร่งดำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็นหนังสือค้ำงดำเนินกำร (Backlog) นำไปสู่
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้วิธีกำรลงรำยกำรและ
วิเครำะห์หมวดหมู่ อย่ำงย่อ ผลกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำปรับใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภท
รำยปี ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบ
จำนวน 841 ชื่อเรื่อง โดยในจำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 331 ชื่อเรื่อง
ซึ่งหนังสือประเภทรำยปีจำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จำนวน
577 เล่ม และหนังสือจำหน่ำยออก 1,230 เล่ม บำงชื่อเรื่องมีจำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม กระบวนกำร
Pre-Cat สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณได้ 23,942.75 บำท และสำมำรถลดเวลำในกำรทำงำนได้
86 วันทำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถสืบค้น ชื่อเรื่อง และเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่มผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อม
ให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันทำกำร

คาสาคัญ:
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ, หนังสือค้ำงดำเนินกำร, หนังสือรำยปี, Pre-Cat

Abstract
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of
Songkla University received many annual reports each year. However, these reports
have attracted less attention from users compared to all borrowed books. In the

2-387

academic year 2016, the borrowing rate of these annual reports was only 0.27% of
all borrowed items. Therefore the annual reports have low priority in the cataloging
process and became the backlog. The “Pre-Cat” was introduced in cataloging
process. This process was done by applying only briefed bibliography. The Pre-Cat
process was used for annual reports management since October 2017 to September
2018. The result showed that there were a total of 841 titles, 331 titles are available
online. Of all these 841 titles, 557 items were available on Pre-Cat shelf and 1,230
items were weeded. Some of them were duplicated items. The Pre-Cat process was
able to reduce the cost of cataloging amounted to 23,942.75 Baht and also reduce
86 days of working time. Nevertheless, the users can search and access these annual
reports through library OPAC. In addition, the users can also request the annual
reports on Pre-Cat shelf by our quick service channel and received the required item
within 3 hours in working day.

Keywords:
Information Resources Management, Backlog, Annual Report, Pre-Cat
บทนา
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษำที่
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นหลัก
กำรจัดหำเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้มำจำกหลำยวิธีกำรเช่น กำรจัดซื้อ กำรแลกเปลี่ยน
กำรผลิตเอง กำรรับบริจำค เป็นต้น ทั้งนี้ห้องสมุดได้รับบริจำคหนังสือเป็นจำนวนมำก และหลำก
หลำยประเภท เช่น ตำรำ หนังสือทั่วไป นิยำย และหนังสือประเภทรำยปี เป็นต้น เพื่อเผยแพร่
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้กับผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อีกช่องทำงหนึ่ง หนังสือดังกล่ำว
ข้ำงต้นดำเนินกำรนำออกให้บริกำรและมีปริมำณกำรยืมที่สอดคล้องกับจำนวนหนังสือที่ออกให้บริกำร
แต่หนังสือประเภทรำยปี ซึ่งได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชน เช่น รำยงำนประจำปี สรุปสถิติ
รำยปี เป็นต้น ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้บริกำรน้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือที่ออก
ให้บริกำร ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัดอยู่ในประเภทไม่เร่งดำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็น
หนังสือค้ำงดำเนินกำร (Backlog) ซึง่ หนังสือค้ำงดำเนินกำรนั้น Asaolu and Idiegbeyan-Ose
(2014) กล่ำวว่ำ เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงยิ่ง จำเป็นจะต้องอำศัยเทคโนโลยีและบุคลำกร
ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์หมวดหมู่รวมถึงกำรวำงแผนจัดกำรเพื่อแก้ปัญหำ เพรำะปริมำณของ
ทรัพยำกรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนนี้มีจำนวนเท่ำเดิม โดยเฉพำะรำยกำรที่ลงทุนทั้ง
เครื่องมือและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ เมื่อออกให้บริกำรกลับไม่มีสถิติกำรยืมปรำกฏ ยิ่งจะทำให้เกิด
กำรสูญเสียเวลำและวัสดุที่นำมำใช้ในกำรจัดทำตัวเล่มเป็นอย่ำงมำก

2-388

จำกผลกำรสำรวจสถิติกำรใช้ทรัพยำกร ในปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2559
ถึง เดือนกรกฎำคม 2560 พบว่ำหนังสือประเภทรำยปี มีสถิติกำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 เท่ำนั้น
จำกจำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม โดยหนังสือประเภทรำยปีเหล่ำนี้จะต้องผ่ำนกระบวนกำร
ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำคัดแยกหนังสือส่ง
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร-สำรสนเทศ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ กำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยำกรบุคคลในกำรเตรียมหนังสือ และ
สิ้นเปลืองวัสดุเช่น กระดำษสติ๊กเกอร์ หมึกพิมพ์ Tag RFID เป็นต้น ทุกกระบวนกำรที่กล่ำวมำ
เป็นงำนที่ต้องใช้งบประมำณและเวลำในกำรดำเนินกำร รวมถึงสถำนที่จัดเก็บเพื่อรองรับหนังสือ
ที่จัดหำเพิ่มมำทุกปี ซึ่งกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรยืม
เป็นควำมสูญเปล่ำในกำรปฏิบัติงำน
จำกปัญหำในกำรทำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนจึงได้วิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำง
ปฏิบัติ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่ำวจะต้องสำมำรถแก้ไขควำมสูญเปล่ำของงบประมำณและเวลำใน
กำรดำเนินกำรได้ โดยยังคงให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำหนังสือเจอแต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกำร
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศและออกให้บริกำรทั้งหมด จึงนำไปสู่กำรวำงแผนกระบวนกำร Pre-Cat
ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งกระบวนกำร Pre-Cat นั้นมีที่มำจำก Pre-Catalog
เป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศโดยกำรลงรำยกำรและวิเครำะห์หมวดหมู่อย่ำงย่อ จัดเก็บบน
ชั้นหนังสือระบบปิดและให้บริกำรแก่ผู้ใช้เมื่อมีกำรร้องขอเท่ำนั้น ซึง่ กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat
มำปรับใช้กับหนังสือประเภทรำยปีนั้น ผู้เขียนคำดว่ำจะเป็นกำรลดกำรใช้งบประมำณและเวลำ
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับหนังสือค้ำงรอดำเนินกำร
2. เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลดงบประมำณและเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วย
กระบวนกำร Pre-Cat
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ห้องสมุดดำเนินกำรโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. วำงแผนกำรดำเนินกำรเพื่อเตรียมหนังสือเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat
1.1 วิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ นำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel
1.2 สำรวจกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีกำรบริจำคหนังสือมำยังห้องสมุด
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2. ดำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat
ห้องสมุดประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี โดยศึกษำปัญหำ
และวิเครำะห์องค์ประกอบข้อมูลนำเข้ำและผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนกำรเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำน ดังภำพ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรเชิงระบบในกำรดำเนินงำน Pre-Cat
กระบวนกำรดำเนินงำน Pre-Cat มีรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ผู้ปฏิบัติงำนคัดแยกหนังสือประเภทรำยปี จำกนั้นนำชื่อเรื่องและชื่อหน่วยงำน
สืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลในระบบ ให้เพิ่มรำยกำรบรรณำนุกรมในระบบ
กรณีที่มีข้อมูลบรรณำนุกรมแล้ว ให้ดำเนินกำรขั้นตอนต่อไป
2.2 สืบค้นกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน
กรณีไม่มีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มระเบียน (Item) รำยกำรนั้น
โดยระบุข้อมูล ดังนี้
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Barcode
Call No
Acq Type
Item Type
Status
Gen.Status
Collection
Branch
Location

เลือก Negative Barcode (-)
ระบุรำยปีของหนังสือ
เลือก Gift
เลือก Book
เลือก In Process
เลือก Available
เลือก Pre-Cat
เลือก PSUCL
เลือก Contact Information Service

ภำพที่ 2 กำรระบุระเบียนข้อมูล (Item)
ห้องสมุดจัดเก็บตัวเล่มที่ชั้นหนังสือ Pre-Cat ซึ่งอยู่ภำยในสำนักงำน โดยไม่ออกให้บริกำร
ในชั้นหนังสือทั่วไป ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอรับบริกำรหนังสือแบบเร่งด่วนได้
สำหรับหน้ำจอสืบค้น OPAC จะแสดงผลสถำนะกำลังดำเนินกำร ดังภำพ
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ภำพที่ 3 หน้ำจอหนังสือที่ใช้กระบวนกำร Pre-Cat
กรณีมีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้คัดลอกแหล่งเชื่อมโยง (Uniform Resource
Locator: URL) ที่เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนนั้น มำวำงในระเบียนบรรณำนุกรม
(Bibliographic) โดยเพิ่ม MARC tag 856 ระบุ |zFulltext และ |uURLที่คัดลอกมำ ตัวอย่ำงดังภำพ
จำกนั้นจึงดำเนินกำรจำหน่ำยตัวเล่ม
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ภำพที่ 4 กำรระบุ MARC Tag 856
3. ติดตำมผลของกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปีที่เข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat ตั้งแต่
ตุลำคม 2560 เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เช่น ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ URL ที่เผยแพร่ในระบบกำรจัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ นำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel พบว่ำหนังสือที่ยืมทั้งหมด 5,205 ชื่อเรื่อง มีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ของหนังสือที่ยืมในปีกำรศึกษำ 2559 หรือจำกหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด 841 ชื่อ
เรื่อง มีกำรยืมไป 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำ หนังสือประเภทรำยปีที่ห้องสมุดได้รับบริจำคยังมีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำมีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปีน้อยมำก จึงทำให้นำ
กระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี
ผลจำกกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบจำนวน 841 ชื่อ
เรื่อง โดยในจำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 331 ชื่อเรื่อง ซึ่งหนังสือประเภท
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รำยปีจำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จำนวน 577 เล่ม และหนังสือ
จำหน่ำยออก 1,230 เล่ม (บำงชื่อเรื่องมีจำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม) รวมมีหนังสือประเภทรำยปี
1,807 เล่ม โดยปกติหนังสือประเภทรำยปีจะได้รับกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และเตรียมตัวเล่มก่อนออก
ให้บริกำร ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยและกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรคือ
ด้ำนค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับวัสดุเตรียมตัวเล่ม รวม 13.25 บำทต่อเล่ม ประกอบด้วย
1. กระดำษสติ๊กเกอร์ติดสันหนังสือ ขนำด A12 34x79 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น
2. กระดำษสติ๊กเกอร์ติดปกในหนังสือ ขนำด A14 50x50 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น
3. กระดำษสติ๊กเกอร์บำร์โค้ดหนังสือ ขนำด A7 19x38 มม. รำคำ 0.05บำท/ แผ่น
4. Tag RFID รำคำ 12.84 บำท/ ชิ้น
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรหนังสือประเภทรำยปี
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรเตรียมตัวเล่มของหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat และหนังสือจำหน่ำยออก
ทั้งหมด จำนวน 1,807 เล่ม คิดเป็นเงิน 23,942.75 บำท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวเป็นงบรำยได้ของ
สำนักฯ ทั้งนี้สำมำรถนำงบประมำณส่วนนี้ไปดำเนินกำรให้เกิดประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ ได้ เช่น
กำรจัดซื้อหนังสือ ตำรำ หรือสื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด และเป็นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
ด้านกระบวนการ
กระบวนกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำ
คัดแยกหนังสือส่งงำนวิเครำะห์ฯ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ กำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำทีต่อรำยกำร ซึ่งหนังสือ
ประเภทรำยปี จำนวน 1,807 เล่ม ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรจำนวน 81,315 นำที คิดเป็น 193 วัน
ทำกำร (จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน 7 ชั่วโมงต่อวัน)
จำกกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี สำมำรถลด
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หัวเรื่อง กำหนดเลขหมู่ และกำรเตรียมตัวเล่ม โดยกระบวนกำรเดิมใช้เวลำใน
กำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำที/ รำยกำร เมื่อปรับกระบวนกำรใหม่ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนเพียง
25 นำที/ รำยกำร ซึ่งคิดเป็น 107 วันทำกำร เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนกำรเดิม (ตำรำงที่ 1)
กระบวนกำร Pre-Cat สำมำรถลดเวลำในกำรดำเนินงำนได้ถึง 86 วันทำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
สืบค้นชื่อเรื่องและเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของ
ห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่ม
ผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อมให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันทำกำร

2-394

ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี
กระบวนการเดิม

เวลาที่ กระบวนการใหม่
ใช้
5 นำที/
รำยกำร

เวลาที่
ใช้
20
นำที/
รำยกำร

30
นำที/
รำยกำร

5 นำที/
รำยกำร

10
นำที/
รำยกำร

สรุปผล
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ตั้งแต่เดือนตุลำคม
2560 ถึง กันยำยน 2561 สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรไปได้ 23,942.75 บำท และ
สำมำรถลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนได้ 86 วัน
ข้อเสนอแนะ
1. ห้องสมุดควรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกมีกำรเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ควรระงับกำรส่งตัวเล่ม และขอให้หน่วยงำนปรับปรุงข้อมูลกำรเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน
2. เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนอื่น ๆ
3. นำกระบวนกำร Pre-Cat ไปปรับใช้กับทรัพยำกรประเภทอื่นที่มีปริมำณมำก
แต่กำรยืมน้อย
รายการอ้างอิง
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ศุภชัย เมืองรักษ์. (2549). กำรคิดเชิงระบบในกำรบริหำร (Systematic Thinking). เพื่อการเพิ่ม
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เส้นทางห้องสมุดสีเขียวสู่สานักงานสีเขียว: กรณีศึกษาห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Path to Green Library to Green Office: A Case Study of the
Library of Kasetsart University, Sriracha Campus
มาลี ใจตั้ง, วรินทร ศรีนวล, เฉลียว ไชยเชษฐ์
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
e-mail: malee.ja@ku.th, warintron.s@ku.th, chalaew.c@ku.th

บทคัดย่อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีการดาเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการพลังงานและทรัพยากรที่เป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานแก่ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผ่านการประเมินที่ระดับ
คะแนน 80 คะแนน ผ่านการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวประจาปี 2560 และเข้ารับวุฒิบัตร
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2561 และจากผลการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวนั้นทาให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 12 และลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 78.20

คาสาคัญ:
ห้องสมุดสีเขียว, สานักงานสีเขียว

Abstact
The library of Kasetsart University, Sriracha Campus is environmentallyfriendly operating with a systematic energy and resource management. It also
promotes and provides knowledges of environment and energy-saving and
conservation to its customers, clients and stakeholders. The overall mentioned
operating performance resulted the library in passing the performance appraisal at
score of 80 and received the accreditation of Green Library in 2017. As result, the
library earned a certificate from Thai Library Association under the Patronage of Her
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Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. According to the development and
improvement of the library to Green Library, it could reduce the electricity
consumption by 12 percent and paper usage by 78.20 percent.

Keywords:
Green library Green office
บทนา
จากสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2557) พบว่า ในแต่ละปีมีการการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่จากัด จึงต้องมีการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เกิด
ความยั่งยืน เพื่อให้ประเทศเทศไม่พบวิกฤตการขาดแคลนพลังงาน ซึง่ ปัญหาด้านพลังงานเป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องตระหนักและต้องหันกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้มากขึ้น เพื่อให้ทุกคนจะได้มี
พลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและสมดุลกับการดาเนินชีวิต นอกจากปัญหาด้านพลังงานแล้วยังพบว่า
ปัญหาการจัดการของเสียก็เป็นสิ่งที่สาคัญเช่นกัน เนื่องจากในละปีมีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
(School of Changemakers, 2561) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ใช่เป็นหน้าที่
คนใดคนหนึ่ง หรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล หรือหน่วยงานใดหน่วยหนึ่งที่ดาเนินการเพียงลาพัง ซึ่งถ้า
ไม่รวมพลังกันแก้ไขโอกาสที่จะพ้นวิกฤตนี้คงเป็นไปได้อย่างยากลาบาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญ
ปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านพลังงานและ
การจัดการของเสียของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกาหนดนโยบายการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตั้งแต่ปี 2553 และมีการถ่ายทอดไปยัง
วิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ทุกวิทยาเขตเป็น Green Campus ด้วย
ในปี 2559 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้เริ่มดาเนินงานด้าน
พลังงานเป็นสิ่งแรก โดยเริ่มบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานต่าง ๆ ของอาคาร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้น้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้พลังงานและเป็นแนวทางสาหรับ
การกาหนดเป้าหมายการลดพลังงานในแต่ละปี ต่อมาปี 2560 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการดาเนินงานด้านนี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตามนโยบาย Green University ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ส่งเสริม
การเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและ
การสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับนิสิตและบุคลากร โดยห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้มีการดาเนินงานดังนี้ 1) จัดการพลังงาน
2) การจัดการขยะและของเสีย 3) ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้น่าอยู่ น่าใช้ สะอาดและปลอดภัย โดยเน้น
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ดาเนินงาน
ของห้องสมุด
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้รับบริการห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
1.1 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับ
สานักหอสมุด บางเขน เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาพที่ 1 ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
1.2 กาหนดแนวทางการดาเนินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยจัดทาประกาศนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มุ่งเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3 สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวให้กับบุคลากร
โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากห้องสมุดต้นแบบ และประชุมแลกเปลี่ยนรู้ของ
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้และแนวทางในการดาเนินงาน หลังจาก
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานกลับมา จะต้องดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรต่อไป เพื่อให้บุคลากรคนอื่นได้รับความรู้เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 2 การสร้างความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ซึง่ บุคลากรห้องสมุดทุกคนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นที่ปรึกษา
มีการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ แม่บ้าน และผู้รักษาความปลอดภัยประจาอาคาร
เพื่อถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการดาเนินงานพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียว

ภาพที่ 3 ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินการพัฒนาห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตามประกาศสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ 8/2558
เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ทั้ง 8 หมวดดังนี้
2.1.1 หมวดที่ 1 ทั่วไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้ประกาศนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านช่องการสื่อสารต่าง ๆ เช่น
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เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และป้ายประชาสัมพันธ์ มีการถ่ายทอดแนวทางดาเนินงานสู่บุคลากรและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
2.1.2 หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดและดาเนินการพื้นที่รอบอาคารให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้
และจัดสวนหย่อมเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

ภาพที่ 4 พื้นที่สีเขียว
2. ระบบเครื่องปรับอากาศ จัดทาแผนและดาเนินการตามแผนการบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง สารวจระบบท่อจ่ายอากาศ พบว่า มีบางจุดที่สามารถลดชั่วโมงการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศได้จานวน 1 เครื่อง จึงได้ดาเนินปรับปรุงระบบท่อจ่ายอากาศใหม่ และ
ติดตั้ง Timer ทีร่ ะบบเครื่องทาน้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller) กับปั้มน้า สาหรับ
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดการใช้งาน
3. ระบบแสงสว่าง สารวจประเภทหลอดไฟที่ใช้ในอาคาร พบว่า หลอดไฟเป็น
ประเภท T-5 และสารวจพื้นที่ที่มีชั่วโมงการใช้งานนานที่สุด พบว่า เป็นห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
เป็นห้องที่เปิดให้บริการตลอดเวลา หลังจากนั้นดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ณ ห้อง
อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง และติดตั้งระบบไฟฟ้ากระตุก เพื่อควบคุมการใช้แสงสว่างบริเวณที่ต้องการ
ใช้งาน
2.1.3 หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงานได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทามาตรการจัดการพลังงานและทรัพยากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการจัดสรรพื้นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นสาหรับให้บริการ และ
พื้นที่ทางานของบุคลากร กาหนดมาตรการทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านประปา
3) ด้านการใช้กระดาษ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม หลังจากนั้นประชาสัมพันธ์ผ่านช่องสื่อสารต่าง ๆ
ของห้องสมุด
2. กาหนดเงื่อนไขการว่าจ้างแก่บริษัทหรือผู้รับจ้างให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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3. รณรงค์ให้ผู้บริการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ
มาตรการการประหยัดไฟฟ้า น้า และทรัพยากร

ภาพที่ 5 รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากร
4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้า และกระดาษ
2.1.4 หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
1. การจัดการขยะ ห้องสมุดมีการคัดแยกขยะภายในอาคาร โดยจัดตั้งถังขยะ
สาหรับขยะแต่ละประเภท แบ่งถังขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ถังขยะสีน้าเงินขยะทั่วไป
2) ถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิล 3) ถังขยะสาหรับใส่ขวดน้าดื่ม และประเภทที่ 4) ถังขยะสีแดง
ขยะอันตราย ซึง่ จัดวางไว้ภายนอกอาคาร และทุกวันแม่บ้านจะจัดเก็บขยะ นาไปชั่ง บันทึกข้อมูล
มัดถุงขยะก่อนนาไปทิ้งที่จุดพักขยะเพื่อรอรถเทศบาลจัดเก็บต่อไป
6.
เทศบา

1. คัด
แยก

5. ทิ้ง
ขยะที่

4.

2.
แม่บา้ น
3. นา
ขยะ

ภาพที่ 6 การบริหารจัดการขยะ
2. การจัดการน้าเสีย ห้องสมุดได้กาหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดให้ผู้รับจ้าง
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการมลพิษทางอากาศ ห้องสมุดได้ควบคุมการทาความสะอาดของ
แม่บ้านอย่างสม่าเสมอ มีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของแม่บ้าน มีการตรวจสอบ
วัดปริมาณเชื้อราปีละ 1 ครั้ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และช่วงเช้าตั้งแต่เวลา
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7.30-9.00 น. ห้องสมุดกาหนดให้แม่บ้านเปิดหน้าต่างทุกชั้น เพื่อระบายอากาศและความชื้นภายใน
อาคารออกไปภายนอกอาคาร
4. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ห้องสมุดดาเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับระงับเหตุอัคคีภัยอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ที่รับผิดชอบและจ้างเหมาบริษัท
เอกชนเข้ามาดาเนินการด้วย นอกจากนี้ได้ดาเนินการจัดทาแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยจัดแสดง
ไว้ตามจุด ต่าง ๆ ของอาคาร
2.1.5 หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดได้เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักงานวิทยาเขตศรีราชาให้
บรรจุโครงการห้องสมุดสีเขียวในแผนปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีการรายงาน
ผลการดาเนินต่อที่ประชุมอย่างสม่าเสมอ มีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานซึง่ จัดเป็นมุมหนังสือสิ่งแวดล้อมสาหรับให้บริการบริเวณชั้น 1 และจัดทาสาระสังเขปสาหรับ
บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อบรม
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
2.1.6 หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้องสมุด
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม สัมมนา ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการมอบหมายความรับผิดชอบการดาเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียวที่เป็นลายลักษณ์ และติดตามงาน
อย่างสม่าเสมอ
2.1.7 หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การดาเนินห้องสมุด
สีเขียวนั้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ สาหรับขับเคลื่อนการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียวดังนี้
1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต มีการกาหนดให้
การดาเนินห้องสมุดสีเขียวเป็นหนึ่งในแผนงานบูรณาการของทั้ง 4 วิทยาเขต มีจัดทากิจกรรมร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีสานักงานหอสมุด บางเขนเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความอนุเคราะห์นิทรรศการ ทรัพยากร
สารสนเทศ และวิทยากรสาหรับอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากร
3. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาดาเนินการตรวจสอบคุณภาพด้านมลพิษ ด้าน
อากาศและน้า
4. เทศบาลนครแหลมฉบังให้ความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ
5. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรียนและได้นาความรู้
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
2.1.8 หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ปี 2560 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กาหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
ร้อยละ 10 และได้ดาเนินการคานวณค่าคาร์บอนฟุตฟริ้นของห้องสมุดด้วย

2-402

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
3.1 สมัครและส่งข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดไปยังคณะกรรมการ เพื่อรับการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว
3.2 รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และความพร้อมของ
สถานที่สาหรับรับการตรวจประเมิน
3.3. รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
4. ปรับปรุงการดาเนินการ (Act)
หลังจากการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเรียบร้อยแล้ว ห้องสมุดได้นาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการรับตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป สิ่งที่ห้องสมุดได้ดาเนินการปรับปรุงมีดังนี้
4.1 ตรวจวัดแสงภายในอาคาร เพื่อตรวจวัดแสงแต่ละพื้นที่ของห้องสมุดเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดหรือไม่ จุดใดที่มีค่าแสงไม่ได้มาตรฐานได้ดาเนินการแก้ไข
4.2 ติดตั้งถังดักไขบริเวณห้องรับประทานทุกจุด เพื่อดักไขมันที่ปนเปื้อนจากการล้าง
ภาชนะก่อนที่ปล่อยน้าเสียออกสู่ภายนอกอาคาร
4.3 ตรวจวัดคุณภาพของน้าโดยคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งห้องสมุด
กาหนดการตรวจคุณภาพน้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบสารเคมีหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้าเสียที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกอาคารที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก จากการตรวจสอบคุณภาพน้าปี 2560
พบว่า ปริมาณไนโตรเจนเกินค่ามาตรฐานที่กาหนด ทาให้น้าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารมีกลิ่น และ
สร้างมลพิษทางอากาศ ห้องสมุดดาเนินการจัดทาน้าหมักจุลินทรีย์ แล้วนาน้าหมักจุลินทรีย์ใส่ในถัง
บาบัดเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในถังบาบัดสาหรับย่อยสลายของเสียทาให้น้าไม่มีกลิ่นเหม็น
4.4 จัดทารายการวัสดุที่ห้องสมุดจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สาหรับจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5 จัดทาแผนการอพยพหนีไฟ และเชิญวิทยากรจากเทศบาลนครแหลมฉบังมา
บรรยายและฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวการอพยพหนีไฟ โดยให้บุคลากร ผู้รับบริการ แม่บ้าน และผู้รักษา
ความปลอดภัยประจาอาคารเข้าร่วมอบรม

ภาพที่ 7 การซ้อมอพยพหนีไฟ
4.6 ติดตั้งพัดลม เพื่อลดชั่วโมงการทางานของเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน
และช่วงทีม่ ีผู้ใช้บริการน้อย
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผ่านการประเมินที่ระดับคะแนน
80 คะแนน ผ่านการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวประจาปี 2560 และเข้ารับวุฒิบัตรจากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพที่ 8 รับวุฒิบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
นอกจากนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 12 ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 78.20 หลังจากนั้นห้องสมุด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และศึกษาเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) เพิ่มเติม เพื่อให้
หน่วยงานมีความพร้อมสาหรับรับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวต่อไป ซึ่งจากการศึกษาเกณฑ์
การประเมินห้องสมุดสีเขียวกับเกณฑ์สานักงานสีเขียว พบว่า แนวทางการดาเนินงานมีความใกล้เคียง
จากการดาเนินการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสีเขียวแล้ว ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่หน่วยงานได้รับมากกว่านั้นก็คือ
การบริหารจัดจัดการการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างจิตสานึกของทุกคน
ในองค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานและทรัพยากร
ร่วมกัน
รายการอ้างอิง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). สถิติและข้อมูลพลังงาน. เข้าถึงได้จาก
http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42079
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี. (2558). ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ 8/2558 เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: สมาคมฯ.
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ห้องสมุดสีเขียว. เข้าถึงได้จาก http://lib.vit.src.ku.ac.th/images/newactlib/
4campus2561/ kucampusfeb6102/album/index.html
School of Changemakers. สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11678

2-405

การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
Knowledge Management of Local Wisdom into Digital Library
for Sustainability
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สาเร็ง คาโมง, บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ,
คณะศิลปกรรมศำสตร์ หำวิทยำลัยขอนแก่น
e-mail: yodsayada@kku.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ เพื่อศึกษำ วิเครำะห์
เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย และเพื่อพัฒนำระบบ
กำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถดำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด
24 ชั่วโมง ข้อมูลของผญำได้จำกข้อมูลทุติยภูมิ แบ่งออกเป็นจำนวน 8 หมวด ได้แก่ 1) ผญำคำสอน
2) ผญำปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ
5) ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต และ
8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำนในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ผญำสำมำรถจัดกำรควำมรู้โดย 1) เก็บรวบรวมผญำเก่ำโบรำณไทยอีสำน-ลำว 2) จัดหมวดหมู่
ของผญำและแปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย 3) พัฒนำคลังดิจิทัลจัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน 4) เผยแพร่
ผญำบนเว็บไซต์คลังดิจิทัลทั่วโลก
กำรวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืนนี้ ช่วยให้
ทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเว็บไซต์เข้ำถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
และยิ่งไปกว่ำนั้นยังสำมำรถเข้ำใจถึงควำมหมำยของผญำได้ง่ำยขึ้นกว่ำเดิมด้วยมีกำรเพิ่มบทแปล
สำนวนภำษำจำกภำษำถิ่นไทยอีสำน เป็นภำษำอังกฤษ และภำษำลำวเพิ่มเติมอีกด้วย
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Abstract
This research aimed to collect local wisdom to study content analysis.
Categories Interpretation of the meaning of meaning. In order to develop a system
of storage and retrieval, conservation must be sustainable and accessible 24 hours
a day. There are 8 categories as follows: 1) Buddhist teachings 2) Puzzles 3) Buddhism
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4) A courteous interactions with young or married 5) Common courier 6) Section
of various metaphors 7) Proverbs and 8. Ancient Lao-Thai Proverbs in the management
of knowledge, local wisdom, knowledge, local wisdom, knowledge management
knowledge. 1) Collection of ancient Thai ancient Thai-Laos. 2) Categorize and translate
language easily. 3) Develop a sustainable digital archive. 4) Publish on digital library
websites worldwide.
The research of Knowledge management of local wisdom into digital library
for sustainability encourages everyone who uses information technology can access
the local wisdom. And moreover, they can understand the meaning of the phrase
easier than ever with the addition of the translations of idioms from the original
Lao-Thai verses into Thai poems and English poem for the world wide understanding
of contents.

Keyword:
Knowledge management, local wisdom, Puzzles, Digital media,
Digital library, Sustainability
บทนา
ดินแดนภำคอีสำนประชำกรกลุ่มใหญ่มีวัฒนธรรมคล้ำยคลึงกับคนลำวในประเทศลำว
ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีและประวัติศำสตร์บ่งชี้ว่ำ เมื่อกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 14 อำณำจักร
ล้ำนช้ำงซึ่งเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมลำวได้สถำปนำขึ้นร่วมสมัยเดียวกับอำณำจักรอยุธยำของชำวสยำม
ปฐมกษัตริย์ของอำณำจักรล้ำนช้ำงคือ เจ้ำฟ้ำงุ้ม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 คณะมิชชันำรีเยซูอิต
ได้บันทึกเอกสำรเอำไว้ว่ำ อำณำจักรลำวล้ำนช้ำงมีกำรรวบรวมดินแดนเป็นแนวยำวไปตำมชำยฝั่ง
แม่น้ำโขงทั้งสองฟำกฝั่ง ดินแดนเหล่ำนี้มีควำมเป็นอิสระทำงวัฒนธรรมเพรำะห่ำงไกลวัฒนธรรม
รำชสำนัก ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้คนอพยพจำกลำวเวียงจันทร์เป็นกลุ่มใหญ่เข้ำมำ
ตั้งถิ่นฐำน และในสมัยของพระเจ้ำตำกสินมีกำรศึกระหว่ำงสยำมกับเวียงจันทน์ ทำให้อำนำจ
กำรปกครองสยำมขยำยไปยังหลวงพระบำงและจำปำสัก ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนวัฒนธรรมลำวร่วมกับ
วัฒนธรรมสยำมมำกขึ้น และในสมัยกำรปกครองของเจ้ำอนุวงษ์ได้มีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
มีกำรอพยพผู้คนทั้งลำวไทยทำให้เกิดกำรกระจำยวัฒนธรรมครั้งใหญ่ขึ้น และในสมัยรัชกำรที่ 5
เกิดกำรรวมศูนย์อำนำจกำรปกครองไว้ที่รัฐสยำมแห่งเดียวจนก่อเกิดวัฒนธรรมลำวใหม่ไทยอีสำน
ตรำบจนปัจจุบัน
ถึงแม้ว่ำชำวอีสำนและชำวลำวจะถูกแบ่งเขตแดนด้วยระบบกำรปกครองที่เด็ดขำด แต่ก็
ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกอย่ำงจะสิ้นสุดลงที่กำรปกครองเท่ำนั้น ยังสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณี
ภำษำพูดและวรรณกรรมท้องถิ่นโบรำณที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญำคำสอนในยุคเก่ำก่อน เช่น ผญำ
เป็นต้น
นักวิชำกำรด้ำนวรรณกรรมชำวลำวอย่ำง ดร.บ่อแสงคำ วงศ์ดำรำ ให้คำอธิบำยควำมหมำย
ของคำว่ำ “ผะหยำ” ว่ำ “...เว้ำทั่วไปผะหยำส่องแสงให้เห็น (ชี้ให้เห็น) เถิงสติปัญญำ ควำมสะเหลียว

2-407

สะหลำด (ควำมเฉลียวฉลำด) ควำมว่องไว มีไหวพริบและวำทศิลป์อันคล่องแคล่ว ตลอดเถิงแนวคิด
จิตใจ ควำมมุ่งหวัง ควำมมักควำมปรำรถนำ (ควำมรักควำมใคร่) เซิ่งเป็น (ซึ่งเป็น) “ควำมในใจ”
อันเลิ๊กเซิ้ง (อันลึกซึ้ง) ของประซำซน ... อำจเว้ำได้ว่ำผะหยำลำวนี้กวม (ครอบคลุม) เอำขอบเขต
และส่องแสง (ชี้ให้เห็น) กว้ำงขวำงที่สุด นับแต่บัญหำ (ปัญหำ) ในชีวิตสังคมอันกว้ำงขวำงและสับสน
จนเถิง (จนถึง) บัญหำชีวิตจิตใจส่วนตัวอันเลิ๊กเซิ้งละเอียดอ่อน โดยสะเพำะ (เฉพำะ) อย่ำงยิ่งแม่น
บัญหำควำมฮัก (ควำมรัก) ระหว่ำงบ่ำวสำว (หนุ่มสำว) เซิ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่อันหนึ่งของคำผะหยำลำว
... อำจจัดแบ่งคำผะหยำลำวทั้งหมดออกเป็นหลำยหมวดโดยอิงตำมเนื้อใน (สำระ) และหัวเรื่อง
ส่องแสง คือ หมวดที่เว้ำเถิง (พูดถึง) ควำมฮัก หมวดที่เว้ำเถิงควำมสวยสดงดงำมของบ้ำนเกิดเมืองนอน
และหมวดที่เว้ำเถิงกำรพัวพัน (ควำมสัมพันธ์) ในสังคม ...”
“... ส่วนศิลปะในกำรแต่งคำผะหยำนั้นท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร ได้ให้คำสังเกตว่ำลักษณะ
ของกลอนผะหยำแม่น (คือ) 1) บ่มีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนเพรำะคิดเอำเองอย่ำงปัจจุบันแล้วเอำมำ
เว้ำโจทย์ถำมและแก้กัน 2) มีทั้งกำพย์และกลอนประสมกันไป 3) บ้ำงก็มี 2 วรรค 3 วรรค หรือ
4 วรรค แล้วแต่ผู้ใช้จะต้องกำร 4) ส่วนสำคัญแม่นให้มีกำรสัมผัสกันวำงลงแม่นบ่อน (ถูกที่)
และมีเสียงเอกโทเนืองกัน(ต่อเนื่องกัน) ...”
ผู้ที่สนใจเรื่อง “คำผะหยำ” อำจจะเคยพบว่ำมีตำรำหลำยเล่มสะกดคำ “ผะหยำ”
เป็น “ผญำ” ด้วยเหตุผลที่ต้องกำรบ่งบอกให้ออกเสียง “ญ” เป็นเสียงนำสิกคือ “เสียงขึ้นจมูก”
(Nasal sound) เหมือนคำภำษำลำวซึ่งในคำภำษำไทยไม่มี แม้ว่ำอันที่จริงนั้น “ญ” ในภำษำไทย
ก็ต้องออกเสียงไม่ขึ้นจมูกเหมือน “ย” ส่วนสะกดว่ำ “ผะหยำ” นั้นเป็นต้นแบบที่เขียนใน ปึ้มลำวคือ
หนังสือวรรณคดีลำวโดยกวีลำว นักปรำชญ์ใดต้องกำรสะกดอย่ำงใดก็แล้วแต่ผู้อ่ำนจะเลือกสรรกัน
ในด้ำนของฉันทลักษณ์ของกลอนผะหยำนั้น หำกเป็นกลอนกลอนผะหยำมำตรฐำน 1 บท จะมี
2 วรรค วรรคหนึ่งมี 8 พยำงค์ วำงจังหวะให้แต่ละวรรคมี 3 จังหวะ จังหวะแรกอยู่ที่พยำงค์ที่
3 จังหวะที่ 2 อยู่ที่พยำงค์ที่ 5 และจังหวะที่ 3 อยู่ท้ำยวรรค ตัวอย่ำงเช่น “ซังกันแล้ว เฮ็ด ดี กะว่ำซั่ว
ฮักกันนั้น ตดปู้ดกะว่ำหอม” แต่ละวรรคอำจเติมข้ำงหน้ำได้อีก 2 พยำงค์ เพื่อขยำยหรือเน้นเนื้อหำ
และทำให้กลอน ผะหยำอ่อนโยนลง ตัวอย่ำงเช่น “คนเฮำ ซังกันแล้ว เฮ็ดดีกะว่ำซั่ว บัดผู ฮักกันนั้น
ตดปู้ดกะว่ำหอม” พยำงค์ 2 พยำงค์ที่เติมหน้ำวรรค ไม่บังคับให้เติมทุกวรรค บำงวรรคอำจไม่เติม
และบำงวรรคอำจใช้เพียง 1 พยำงค์ หรืออำจใช้ถึง 2 พยำงค์ก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำที่ผู้แต่งต้องกำร
ตัวอย่ำงเช่น “ฮักกัน อยู่ฟำกฟ้ำ สุดขอบ เขำเขียวคืออยู่ ในเฮือนเดียว ฮ่วมเฮียง หอห้อง ซังกันแล้ว
ตำเดียว บ่เหลียวล่ำพอปำนมี แม่น้ำกั้น เขำคั่น ลั่นบัง” พยำงค์เติมอำจยำวถึง 5 พยำงค์ก็มีดังตัวอย่ำง
ที่ขีดเส้นใต้ “ยำมเมื่อ ซลธำร์น้ำ ไหลนอง ท่วมท่ง มดบ่มีบ่อนซ้น ปลำกั้ง อะเห่ยหัว ยำมเมื่อ
ซลธำร์แห้ง วังหนอง เขินขำด มดง่ำมมันกะเจำะ กะจอกเว้ำ หัวล่อ ต่อปลำ” ปรกติกลอนผะหยำ
ไม่บังคับ “สัมผัสสระ” แต่อำจมี “สัมผัสใน” ระหว่ำงจังหวะในวรรคเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น “ญิงให้
เป็นยิงแท้ แนไปให้มันซื่อ ยิงให้ยิงแท้แท้ แนแล้ว จึงค่อยยิง” *** “แท้-แน” เป็น “สัมผัสใน”
ในวรรคเดียวกัน และอำจมี “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรค และระหว่ำงบท ก็มี ตัวอย่ำงเช่น “ยำมเมื่อ
เจ้ำหนุ่มน้อย ให้ค่อยฮ่ำ เฮียนคุณบุญเฮำมี สิใหญ่สูง เพียงฟ้ำ ไปภำยหน้ำ สิหำเงิน ได้ง่ำย ไผผู
ควำมฮู้ตื้น เงินเบี้ย บ่แก่นถง” *** “ คุณ-บุญ” เป็น “สัมผัสนอก” ระหว่ำงวรรคในบทเดียวกัน
“ฟ้ำ-หน้ำ” เป็น “สัมผัสนอก” ต่ำงบท (สำเร็จ คำโมง, สัมภำษณ์, 15 มกรำคม 2561)
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จะเห็นได้ว่ำผญำมีควำมสำคัญต่อชำติพันธุ์ไทยอีสำน-ลำว อย่ำงยิ่งสำมำรถเห็นได้จำก
สำนวนคำสอน เปรียบเทียบ อุปมำอุปมัยของผญำ รวมทั้งผญำยังมีมีโครงสร้ำงฉันทลักษณ์
ในกำรประพันธ์ที่มีรูปแบบเป็นสำกลอีกด้วย โดยจำกกำรสันนิษฐำนของปรำชญ์อีสำนได้กล่ำวว่ำ ผญำ
น่ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 (ก่อน พ.ศ. 1900) ซึง่ เกิดร่วมกับหมอลำผีฟ้ำ (สนอง
คลังพระศรี, 2541) ผญำจึงเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนวรรณกรรมมุขปำฐะ ที่ชำวบ้ำนสร้ำงขึ้นมำ
เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินชีวิตตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เริ่มด้วยกำรลองผิดลองถูก
ทำจนเกิดควำมชำนำญ ด้วยสติปัญญำของชำวบ้ำนเอง (นิคม ชมพูหลง, 2554) และสำนักเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ (2552) ได้กำหนดขอบข่ำยภูมิปัญญำท้องถิ่น กลุ่มผญำไว้ 1 ใน 9 ด้ำน คือ ด้ำนภำษำ
และวรรณกรรม โดยผู้คนที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผญำนั้นมักเป็นผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ตำมชนบท
หรือ “ปรำชญ์ชำวบ้ำน” ที่เคยได้สัมผัสกับสภำพแวดล้อมที่ได้นำคำกลอนอีสำนหรือผญำมำใช้งำน
เช่น หมอลำ พระสงฆ์ พรำหมณ์สูตรขวัญ เป็นต้น
แต่เนื่องจำกว่ำในปัจจุบันกลุ่มของพระสงฆ์หรือปรำชญ์ชำวบ้ำนจำนวนน้อยเท่ำนั้น
ที่สำมำรถจะพูดหรือกล่ำวคำพุทธศำสนสุภำษิตและกล่ำวคำผญำได้ถูกต้องในกำรสื่อสำร เพรำะว่ำ
ส่วนใหญ่จะนิยมกำรแสดงธรรมแบบธรรมบรรยำย ไม่นิยมยกพุทธศำสนสุภำษิตขึ้นมำอ้ำงอิง
หรือไม่ยกคำผญำมำประกอบเทศนำหรือบรรยำยนั้นเลย อีกส่วนหนึ่งก็มำจำกสื่อต่ำง ๆ ที่ได้นำเสนอ
รูปแบบที่ทันสมัยกว่ำ เร้ำใจกว่ำ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละครโทรทัศน์ ภำพยนตร์ หนังสือวำรสำร
นิตยสำรต่ำง ๆ ที่นำเสนอมีรูปแบบสีสันกว่ำสำระเข้ำมำแทนที่ จึงทำให้กำรเผยแผ่พุทธธรรมที่นิยมใช้
โวหำรแบบโบรำณ เริ่มหมดไปโดยปริยำย ดังจะเห็นได้ว่ำ ชำวอีสำนส่วนใหญ่ทั้งเยำวชนและผู้ใหญ่
ในปัจจุบันนี้ แทบจะกล่ำวคำผญำไม่ได้เลยและแทบจะไม่ได้ใส่ใจในพุทธศำสนสุภำษิต ที่เป็น
คำแนะนำ คำสั่งสอนทำงพระพุทธศำสนำเลยแม้แต่น้อย เพรำะเข้ำใจว่ำเป็นเรื่องที่ล้ำหลัง ล้ำสมัย
และคำผญำ ก็ไม่ควรนำไปกล่ำว เพรำะมีลักษณะเป็นคำค่อนข้ำงสองแง่สองง่ำมหรือหยำบโลน
ส่วนพุทธศำสนำสุภำษิตก็เป็นคำของพระสงฆ์ยิ่งไม่ควรนำไปกล่ำว ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งพุทธศำสน
สุภำษิตและผญำสุภำษิต จึงมีแต่วันเสื่อมลงทุกวัน เพรำะหำผู้พูด ผู้กล่ำวไม่ได้หรือไม่ต้องกำรจะกล่ำว
จึงเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงเสียดำยอย่ำงมำกหำกภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำนี้จะหมดสิ้นไปจำกสังคมไทยลำว
จำกปัญหำและกระแสดังกล่ำวจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำควรมีกำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงเร่งด่วน ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ในที่นี้หมำยถึง กำรจัดกำรให้มีกำรค้นพบควำมรู้
ควำมชำนำญที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัวคน หำทำงนำออกมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงให้ง่ำยต่อ
กำรนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต้องมีกำรปรับปรุงควำมรู้ให้ทันสมัยเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
นั้นอยู่เสมอ (ประเวศ วะสี, 2548)
ในกำรจัดกำรควำมรู้นั้นจึงมีประโยชน์ในด้ำนฟื้นฟูควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม
สกัดควำมรู้ผญำที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีแนวทำงในกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สร้ำงควำมรู้ใหม่
จำกประสบกำรณ์ของบุคคล กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และควำมรู้ยังได้ถูกจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ
เพื่อป้องกันควำมรู้สูญหำย เพิ่มประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจ และพัฒนำขยำยควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่ำงทั่วถึง
ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงสนใจในกำรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
สู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ ค้นคืนและเผยแพร่ผญำ
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ของชำวไทยในภำคอีสำนที่บรรพบุรุษได้ถ่ำยทอดเป็นมรดกมำยำวนำนนับเป็นปรัชญำของคนอีสำน
ที่แผงด้วยพุทธธรรมที่เหล่อหลอม ขัดเกลำจิตใจและเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนทัศนะคติ ค่ำนิยม
วิถชี ีวิตของคนอีสำนให้ยั่งยืน คงอยู่ไม่สูญสลำยไปกับกำลเวลำหรือภัยธรรมชำติในรูปของคลังข้อมูล
ดิจิทัล ทำให้คนรุ่นหลังสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่และตระหนัก
ในคุณค่ำของมรดกดังกล่ำว และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ได้อย่ำงเท่ำเทียมตลอด 24 ชัว่ โมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ
2. เพื่อศึกษำ วิเครำะห์เนื้อหำ จัดหมวดหมู่ผญำ แปลควำมให้สำมำรถสื่อควำมหมำย
เข้ำใจง่ำย
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถดำรงอยู่
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสืบค้น รวบรวม วิเครำะห์จัดหมวดหมู่ แปลควำมผญำ
และพัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผญำทีว่ รรณกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ปัจจุบันเริ่มสูญหำยไปจำก
ท้องถิ่นในภำคอีสำนแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary study) เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกแหล่งข้อมูลเอกสำรปฐมภูมิ (Primary sources) ได้แก่ บทสวด
คำสอน นิทำนพื้นบ้ำน กลอนลำ และเอกสำรทุติยภูมิ (Secondary Source) หนังสือผญำจำก
กรมศิลปำกร สำธำรณะรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกมำเป็นผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง
โดยเลือกจำกกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รู้ ซึ่งเป็นนักวิชำกำรและปรำชญ์ชำวบ้ำนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงกำรศึกษำ
ด้ำนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จำนวน
6 คน ได้แก่ 1) ศำสตรำจำรย์สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำกวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร
(วิชำเอกภำษำอังกฤษ) วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (วิชำเอกดนตรี) มหำวิทยำลัยแห่งอัลเบอร์ตำ
แคนำดำ (วิชำเอกกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนวิชำศิลปะปฏิบัติ) และศูนย์ภำษำ RELC สิงคโปร์ (วิชำเอก
กำรสอนภำษำอังกฤษ) 2) นำยชอบ ดีสวนโคก เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนประวัติศำสตร์ภำคอีสำน อำจำรย์
ประจำหลักสูตรหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 3) นำยประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญำไทย ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย เป็นประธำนศอส.ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประธำนศูนย์กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำไทยภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ 4) นำยบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย นักวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำนอิสระ สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 5) ผู้รู้จำกสำธำรณะรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ดร.บ่อแสงคำ วงศ์ดำรำ และท่ำนภูมี วงศ์วิจิตร
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ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นได้ จำนวน 520 รำยกำร นำมำ
วิเครำะห์เนื้อหำ คัดแยกจัดหมวดหมู่ได้ 8 หมวดหมู่ (หอสมุดแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ นครพนม, กรมศิลปำกร http://www.finearts.go.th/
nakhonphanomlibrary/parameters/km/item/ ผญำสุภำษิตคำคม)
ตำรำงที่ 1 กำรจำแนกหมวดหมู่ผะยำ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมวดหมู่
ผญำคำสอน
ผญำปริศนำ
ผญำภำษิตสะกิดใจ
ผญำเกีย้ วพำรำสีทั่วไป
ผญำเกีย้ วพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว
หมวดภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง ๆ
ผญำปัญหำภำษิต
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน
รำยกำร

จานวน
150
26
25
128
8
9
30
144
520

ขั้นตอนที่ 4 ทีมวิจัยได้นำผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ง 8 หมวด วิเครำะห์ สังเครำะห์
สกัดถอดควำมแปลเป็นภำษำลำว แปลเป็นภำพย์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้สื่อควำมหมำย
ได้เข้ำใจง่ำยขึ้น และได้นำข้อมูลที่ได้ให้ผู้รู้ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำ
ขั้นตอนที่ 5 กำรออกแบบและพัฒนำระบบจัดเก็บและค้นคืนผญำภูมิปัญญำท้องถิ่น
5.1 ศึกษำโปรแกรม Timeline (https://timeline.knightlab.com/) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่สำมำรถดำวน์โหลดมำใช้ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งำน
5.2 ศึกษำและค้นหำตัวอักษร เพื่อให้กำรนำเสนอน่ำสนใจและเพิ่มอรรถรส
ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำวน์โหลดฟอนต์ที่มีลักษณะคล้ำยภำษำของสปป.ลำว มำออกแบบ
เนื้อหำ คือ ฟอนต์ไทยอำร์ทีอี คอนทรำสต์ rtE CONTRAST จำก https://www.f0nt.com/
release/rte-contrast/comment-page-1/
5.3 ดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตกแต่งภำพด้วยโปรแกรม PhotoScape
5.4 กำรออกแบบเนื้อหำและภำพประกอบ
5.4.1 ภำพประกอบเนื้อหำ ด้วยผญำเป็นวรรณกรรมพื้นถิ่นโบรำณใช้สำนวนที่
เข้ำใจยำกและลึกซึง้ ผู้วิจัยจึงใช้ภำพมำเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจ โดยผู้วิจัย
ดำวน์โหลดภำพจำกคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th มำใช้ประกอบเนื้อหำ
5.4.2 นำภำพประกอบเนื้อหำมำตกแต่งด้วยโปรแกรม PhotoScape และเพิ่ม
ข้อควำมผญำสำนวนภำษำไทยอีสำนและสำนวนภำษำไทยกลำงลงในภำพพร้อมตกแต่งให้สวยงำม
5.5 นำเข้ำข้อมูลเนื้อหำผญำสำนวนภำษำสปป.ลำว สำนวนภำษำไทยอีสำน-ไทยกลำง
ภำษำอังกฤษและลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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5.6 ทดสอบระบบกำรนำเข้ำข้อมูลและกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล KKUL Digital PAYA
5.7 นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข
5.8 ประชำสัมพันธ์และนำออกเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 นำเสนอผลกำรวิจัยแบบพรรณนำวิเครำะห์

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อ
ควำมยั่งยืน ผู้วิจัยได้ใช้กรอบรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พบว่ำ
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) จำกกำรลงพื้นที่ศึกษำรวบรวม
ข้อมูลผญำโดยมีศำสตรำจำรย์สำเร็จ คำโมงเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงภูมิปัญญำผญำจำกกรมศิลป์
สปป.ลำว พบว่ำ ผญำได้ถูกรวบรวมไว้เป็นลำยลักษณ์จำกกรมศิลปกรของ สปป.ลำว โดยเอกสำร
ที่บันทึกบทผญำไว้นี้เป็นเอกสำรที่สำคัญต่อกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำวอย่ำงยิ่งเพรำะผญำมีควำมเชื่อม
โดยของมรดกภูมิปัญญำร่วมกันกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลำว
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ข้อมูล
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้จำกศำสตรำจำรย์สำเร็จ คำโมง เป็นผญำเก่ำแก่ของ สปป. ลำว ที่ท่ำน
ได้ทำกำรรวบรวมและศึกษำมำจำกกรมศิลป์ลำว สำมำรถเขียนเป็นพีระมิดกำรแสดงลำดับขั้น
ของควำมรู้ ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญนำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559) ดังนี้
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ควำมรู้
Knowledge

ได้หมวดหมู่ผญำจำนวน 8 หมวดหมู่1. ผญำคำสอน 2. ผญำ
ปริศนำ 3. ผญำภำษิตสะกิดใจ 4. ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบ
หนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5. ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป 6. หมวดภำษิต
คำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7. ผญำปัญหำภำษิต 8. ผญำภำษิตโบรำณ
อีสำน , กำรแปลควำมและอธิบำยขยำยควำมให้เข้ำใจง่ำยขึ้น
ข้อมูลบทผญำจำนวน 520 บท
นำมำจัดหมวดหมู่

สำรสนเทศ
Information

บทผญำ จำกหนังสือ บทสวด หมอลำ
มุขปำฐะชำวบ้ำนและกลุ่มผู้รู้

ข้อมูล
Data

ภำพที่ 2 พีระมิดกำรแสดงลำดับขั้นของควำมรู้ผญำ (อดุลย์ เนียมบุญนำ และสิทธิพร สมแก้ว, 2559)
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) จำกกำรศึกษำ
เนื้อหำผญำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซึ้งและแยบยนใช้สำนวนอีสำน
เป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลำว ซึ่งบำงสำนวนที่ปรำกฏ
ในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำยให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้
ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ 1) เป็นสำนวนที่เก่ำแก่โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำว
ใช้กันในอดีตเมื่อคำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกนำมำใช้ในชีวิตประจำวันจึงสูญหำยไป และ 2) ต้องกำรใช้เกิด
คำคล้องจองในตอนกล่ำวผญำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้คำนึงถึงควำมหมำยของคำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำ
ผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ดังนี้
ตำรำงที่ 2 กำรจำแนกหมวดหมู่ผะยำ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมวดหมู่
ผญำคำสอน
ผญำปริศนำ
ผญำภำษิตสะกิดใจ
ผญำเกี้ยวพำรำสีทวั่ ไป
ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว
หมวดภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง ๆ
ผญำปัญหำภำษิต
ผญำภำษิตโบรำณอีสำน
รำยกำร

จานวน
150
26
25
128
8
9
30
144
520

1. ผญำคำสอน พบ จำนวน 150 คำ ผญำคำสอนนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่ง สอนกำรดำรง
วิถีชีวิต “อย่ำได้เสียแฮงได้ เป็นฅน นำเพิ่น คนให้คนแท้แท้ เหนียวตึ้ง จั่งแม่นฅน”หำกเกิดมำเป็น
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คนแล้วอย่ำเป็นคนเกียจคร้ำนให้หมั่นทำมำหำกิน “ตกกะเทินว่ำได้เอำบ้วงห้ำง สิบ่วำงมือง่ำย
ตกกะเทินว่ำได้ไปคล้องซ้ำง สิจับให้ ได้ขี่มำ” โดยเฉพำะหำกเป็นผู้ชำยควรที่จะแสดงตนให้เป็น
สุภำพบุรุษและเข้มแข็ง “ซำติที่เป็นซำยนี้ อย่ำเป็นทรำย แกมหินแฮ่ ทรำยกะทรำยแท้แท้ ตมนั้น
อย่ำให้มี” รวมทั้งสอนให้สำมัคคีปองดองกัน “ให้ถืกกันคือแหกับข้อง ยำมหำปลำ จำกันคล่อง
ทำงแหผัดมุดน้ำ ทำงข้อง ผัดล่องคอย” ให้ละเว้นกำรยุยงให้คนอื่นบำดหมำงกัน “อย่ำซุมำล้อแล้
แหย่ฮังแตน มันสิไล่ อย่ำได้เอำไม้แส้ มำล้อ แหย่แตน” และยิ่งสำคัญไปกว่ำนั้นเรื่องนี้ถือว่ำชำวอีสำน
ยกให้เป็นขนบเลยก็ว่ำได้คือกำรรู้คุณรู้บุญผู้มีพระคุณ “คันได้กินต่อนซิ้น อย่ำลืมแห่ง คุณหมำโจรบ่มำ
ซอนลัก กะย้อนหมำ มันเฝ้ำ”
2. ผญำปริศนำ พบ จำนวน 26 คำ ผญำปริศนำนี้มีลักษณะเนื้อหำมุ่งบทอัศจรรย์มีเนื้อหำ
ในเชิญเปรียบเทียบเป็นปริศนำให้ผู้อ่ำนได้ขบคิดและตีควำมด้วยควำมสำมำรถของตนเอง “อัศจรรย์
ใจกุ้ง หลังงองอ เหยียดบ่ซื่อ แนวมันเป็นจั่งซั้น เหยียดได้ แม่นบ่คือ” นอกจำกผญำปริศนำที่มีเนื้อหำ
ทำงโลกแล้วก็ยังมีผญำที่มีเนื้อหำทำงธรรมด้วย “อยำกกินข้ำว ให้ปลูกใส่ พลำญหิน อยำกมีศีล
ให้ฆ่ำพ่อ ตีแม่ อยำกมีคนมำแว่ ให้ฆ่ำ หมู่เดียวกัน อยำกมีศรีมีวรรณ ให้นอนดิน เกลือกขี้ฝุ่น ฯลฯ”
3. ผญำภำษิตสะกิดใจ พบ จำนวน 25 คำ ผญำภำษิตสะกิจใจนี้มีลักษณะเนื้อหำ
มุ่งสะท้อนถึงกำรกระทำของตนเองให้รู้จักมีสติปัญญำทำในสิ่งที่ถูกต้องและให้ระมัดระวังตัว
ในกำรกระทำของตนเอง “นกบ่คิดฮอบด้ำน มักถืกข่ำย ตังบำน กวำงฟำนเมำมัวหลง มักตำย นำแฮ้ว
แมงวันตำยไปย้อน มธุวำ หวำนยิ่ง คนมักตำยเพรำะย่อง ยอเรื่อย บ่ระวัง”
4. ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ พบ จำนวน 8 ผญำเกี้ยวพำรำสี
โต้ตอบหนุ่มสำวนี้มีเนื้อหำลักษณะมุ่งกำรใช้คำกลอนผญำเกี้ยวพำรำสีกันระหว่ำงหนุ่มสำว ในอดีต
กำรเกี้ยวพำรำสีด้วยบทผญำเช่นนี้มักมีขึ้นในกิจกรรมลงขวง (ข่วง = สนำม) นี้มักอยู่ตำมชนบท
โดยฝ่ำยหญิงจะนั่งเข็ญฝ่ำยอยู่กลำงลำนบ้ำน ส่วนฝ่ำยชำยก็จะมำนั่งเป่ำแคนข้ำงฝ่ำยหญิงแล้ว
ทำกำรเจรจำกันด้วยบทผญำตอบโต้กันไปมำหำกฝำยชำยสำมำรถคิดบทกลอนผญำได้อย่ำงเชียบคม
และมัดใจสำวให้อยู่มัดได้ก็จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นคนรักของสำวที่คนนั้นทันที “(หญิง) เดิ๊กกะเดิ๊ก
มำแล้ว ดื่นกะดื่นมำแล้ว เจ้ำหัวตื่น ตีกลองยำม มีแต่สองเฮำเว้ำ นำกัน อยู่น่ำน่ำ น้องน่ำขึ้น ผะอวน
อ้ำย ผัดกะน่ำล (ชำย) เดิ๊กกะเดิ๊กมำแล้ว หมอกกลั้วท่ง เป็นฮูปหมู หมอกกลั้วภูกลั้วผำ เป็นฮูป โตม้ำ
หมอกกลั้วฟ้ำ เป็นฮูป อินทร์แปลง”
5. ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไป พบ จำนวน 128 คำ ผญำเกี้ยวพำรำสีทั่วไปนี้ มีเนื้อหำเกี้ยว
พำรำสีระหว่ำงฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิงเป็นกำรพูดผญำของฝ่ำยชำยที่พ่ำเพ้อถึงหญิงที่เป็นที่รัก
“คันน้องคิดฮอดอ้ำย แกงหอย ให้มันเปื่อย แกงปลำให้เปื่อยก้ำง แกงซ้ำง ให้เปื่อยงำ” และอำจจะมี
บทเกี้ยวฝ่ำยหญิงอยู่บ้ำงบำงบท “ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวไฮ่ ผืนหนำ ถำมข่ำวน้อง ถำมข่ำวนำ
ผืนกว้ำง ยังค่อยสวยลวยข้ำว ฮวงยำว เม็ดถี่ ยังค่อยสุก เฮื่อเข้ม เหลืองกุ้ม ทั่วท่งนำ บ่นอ”
ส่วนฝ่ำยหญิงนั้นก็จะพูดผญำสะท้อนใจผู้ชำยว่ำรักน้องจริงหรือไม่หรือแค่ว่ำพี่ชำยมำหลอกลวง
“คันบ่คำหนำมบุ่น น้องสิมอบ ตัวถวย คันบ่คำหนำมหวำย น้องสิมอบ ตัวให้ คันบ่คำฮีตบอกไว้
ตนน้อง สิแล่นนำ”
6. หมวดภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง ๆ พบ จำนวน 9 คำ ผญำภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง
มีลักษณะเนื้อหำมุ่งเปรียบเปรย เปรียบเทียบ อุปมำ อุปมัย อย่ำงลึกซึ้ง “กะบวยบ่มีด้ำม สิเอำหยัง
พำค้ำงแอ่ง เขำสิเอิ้นว่ำกะโปะหมำกพร้ำวบ่มีเอิ้นว่ำกะบวย”
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7. ผญำปัญหำภำษิต พบ จำนวน 30 คำ ผญำปัญหำภำษิต มีลักษณะเนื้อหำมุ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกใจของตนเอง ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของตนเองและคนอื่น
“กินแกงให้ซอมดูก้ำง คำคอ สิจิ้มยำก ดูกมันไปอยู่ค้ำง กลืนน้ำ ซ้ำบ่ลง” “ยำมเมื่อเป็นมันอ้อน
ไผกะซอน เสียมใส่ ยำมเป็นมันอีโม้ ไผกะหิ้ว กะต่ำกำย”
8. ผญำภำษิตโบรำณอีสำน พบ จำนวน 144 คำ ผญำภำษิตโบรำณอีสำนนี้ เป็นสำนวน
คำสอนที่แฝงด้วยคติธรรม และกำรดำรงชีวิต เช่น ควำมยุ่งยำก “เฮ็ดไฮ่บ่มีขวำน” ควำมสุข “มีเงิน
คำเต็มถงเต็มไถ่” สิ่งที่ไม่น่ำนับถือ “คนตำบอดขำยตำรำ โหรำตำยอึดข้ำว” คำพังเพย “หมกปลำแดก
มีครู จี่ปูมีวำด”
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement)
เนื้อสำระของผญำไทย-ลำวทั้งหมดนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อควำมเป็นชำติพันธุ์ไทย-ลำวอย่ำงหนำแน่น
ไม่เคยเสื่อมคลำย แต่ด้วยภำษำของผญำเป็นสำนวนภำษำถิ่นไทยอีสำน-ลำว จึงทำให้คนภำคอื่น ๆ
อำจไม่เข้ำใจภำษำประจำถิ่นไทยอีสำน-ลำวเท่ำใดนัก ทำให้คนที่ต่ำงชำติพันธุ์นอกจำกไทย-ลำว
หยั่งลึกไม่ถึงแก่นแท้ถึงควำมหมำยอันแยบยน และชำญฉลำดของบรรพบุรุษของคนอีสำนที่ได้ทำกำร
สร้ำงสรรค์ศิลปะทำงด้ำนภำษำ ถือว่ำเป็นศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำกำรแปลวรรณกรรม
ผญำ เป็นคำกลอนของไทยโดยยังคงควำมหมำยและเนื้อหำสำระเดิม ต่ำงกันเพียงสำนวนจำก
ไทยอีสำน-ลำว เป็นภำษำไทยภำคกลำง ภำษำอังกฤษและภำษำจีนเท่ำนั้น เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่
ให้กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงให้เข้ำใจควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำ ไทยอีสำน-ลำว ให้มำกที่สุด
ตำรำงที่ 3 ผะยำและกำรแปลควำมจำแนกเป็นภำษำลำว ไทยอีสำน ไทยกลำงและภำษำอังกฤษ
สานวนภาษา
ลำว
ไทยอีสำน
ไทยกลำง
อังกฤษ

ผญา
ີ່
ຊາດທເປັນຕົນໃຫ້ ທານຽມ ຄືນົກເຈີ່ົ າ
ບາດຫີ່ າບິນ ຜັນຜ້ າຍ ຈີ່ິ ງຂາວແຈ້ ງ ດີ່ັ ງນົກຍາງ
ซำติที่เป็นฅนให้ ธรรมเนียม คือนกเจ่ำ
บำดห่ำบิน ผันผ้ำย จึงขำวแจ้ง ดั่งนกยำง
ถึงเป็นคน ให้ทำตน เยี่ยงนกยำง ยำมเกำะพรำง ตนไว้ ใต้เทำขน
จะเห็นปีก แจ้งขำว ครำวบินบน เกิดเป็นคน รู้จักเลี่ยง เยี่ยงนกยำง
Ready for safety like herons When landed hide beneath gray wings Keep humble
invisibly Seen white wings just when flying

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) กำรจะทำให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืน
อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถดำรงอยู่อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นก็เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในด้ำนกำรศึกษำและกำรรวบรวมจัดเก็บภูมิปัญญำไทย
สำนักหอสมุดมุ่งสร้ำงเครือข่ำยในทุกแขนงวิชำกำรเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่ยั่งยืน โดยเฉพำะข้อที่ 4
เพื่อมุ่งพัฒนำกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และข้อที่ 11 ส่งเสริมให้มีกำรรวบรวมอนุรักษ์จัดเก็บทรัพยำกรในท้องถิ่นในคงอยู่อย่ำงยั่งยืน
โดยผลที่ได้จำกกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นคืนค้นคืน อนุรักษ์ สืบสำนผญำให้สำมำรถดำรงอยู่
อย่ำงยั่งยืนและเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีลักษณะดังนี้
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5.1 คลังข้อมูลผญาไทย-ลาว
5.1.1 ผังคลังข้อมูลผญำไทย-ลำว

ภำพที่ 3 ผังคลังข้อมูลผะหยำไทย-ลำว
5.2 โปรแกรม Timeline
5.2.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรเบื้องหลัง (Backend) ของโปรแกรม Timeline
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY43A0azCWYobhGs/edit#gid=0

ภำพที่ 4 ระบบจัดเก็บข้อมูลผะหยำ
5.2.2 คลังข้อมูลผญำไทย-ลำว ttps://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/
latest/embed/index.html?source=1Xl5Qq-3J-q_Pap_NoLWnuLCmD2PY43A0azCWYobhGs&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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ภำพที่ 6 เนื้อหำผะหยำไทย-ลำวบนเว็บไซต์
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่เป็น
ควำมรู้ชัดแจ้งและได้บันทึกไว้เป็นเอกสำรที่ผ่ำนกำรประมวลและกำรกลั่นกรองควำมรู้แล้วนั้น
จะถูกนำมำอัฟโหลดขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อทำกำรเผยแพร่ข้อมูล มีลักษณะดังนี้
7. การเรียนรู้ (Learning) ภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำที่ได้นำมำเผยแพร่สู่คลังดิจิทัล
เป็นที่สมบูรณ์แล้วก็จะทำให้ผู้ที่สนใจศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถดูผญำผ่ำนเว็บไซต์ที่ใดก็ได้
ทั่วโลก โดยแสดงเป็นวงจรได้ดังนี้
ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นผญำ

เก็บรวบรวมผญำเก่ำ
โบรำณไทยอีสำน-ลำว

เผยแพร่ผญำบนเว็บไซต์
คลังดิจิทัลทั่วโลก
การจัดการความรู้

พัฒนำคลังดิจิทัล
จัดเก็บผญำอย่ำงยั่งยืน

จัดหมวดหมู่ของผญำและ
แปลภำษำให้เข้ำใจง่ำย

ภำพที่ 7 กำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน (ฝ่ำยวิชำกำร
แผนกกำรจัดกำรควำมรู้. 2556)
อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำเนื้อหำผะหยำไทย-ลำว พบว่ำ เนื้อหำสำระของผญำนั้นค่อนข้ำงจะลึกซึ้ง
และแยบยนใช้สำนวนอีสำนเป็นหลักในกำรประพันธ์ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยลำว ซึ่งบำงสำนวนที่ปรำกฏในบทผญำไทย-ลำวนี้บำงครั้งก็แทบจะไม่สำมำรถแปลควำมหมำย
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ให้เข้ำใจได้เพรำะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนำนุกรมไทยลำว ซึ่งผู้วิจัยสัญนิฐำนว่ำ 1) เป็นสำนวนที่เก่ำแก่
โบรำณที่บรรพบุรุษไทย-ลำวใช้กันในอดีตเมื่อคำเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกนำมำใช้ในชีวิตประจำวันจึงสูญหำยไป
และ 2) ต้องกำรใช้เกิดคำคล้องจองในตอนกล่ำวผะหยำด้วยมุขปำฐะจึงไม่ได้คำนึงถึงควำมหมำยของ
คำก็เป็นได้ จำกกำรศึกษำผญำไทย-ลำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หมวด ได้ 1) ผญำคำสอน 2) ผญำ
ปริศนำ 3) ผญำภำษิตสะกิดใจ 4) ผญำเกี้ยวพำรำสีโต้ตอบหนุ่มสำว หรือผญำเครือ 5) ผญำเกี้ยวพำ
รำสีทั่วไป 6) หมวดภำษิตคำเปรียบเปรยต่ำง ๆ 7) ผญำปัญหำภำษิต 8) ผญำภำษิตโบรำณอีสำน
ซึ่งสอดคล้องกับเยำวลักษณ์ แสงจันทร์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2560) ที่ศึกษำวิจัย เรื่อง ผญำภำษิต
ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมสกลนครที่กล่ำวว่ำ ผญำภำษิตเป็นสำนวนภำษำท้องถิ่นที่ปรำชญ์ชำวอีสำน
ได้สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นคำสอนอบรมลูกหลำน ขัดเกลำจิตใจให้มีแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องและเป็นคนดี เนื้อหำของผญำภำษิตจึงแฝงด้วยแง่คิดที่มีสำระเชิงคติธรรมคำสอน
มีควำมสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชำวอีสำนโดยทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำวิจัยกำรจัดกำรควำมรู้ผญำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อควำมยั่งยืน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำศึกษำค้นคว้ำและนำภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ได้ตลอด
24 ชั่วโมง เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและยั่งยืน
1.2 ผู้ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศสำมำรถนำไปเป็นต้นแบบ
ในกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นอื่น ๆ ได้
1.3 ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำสำมำรถใช้บทควำมนี้เป็นแนวทำง
ในกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญำท้องถิ่นผญำได้
1.4 หน่วยงำนของสถำนศึกษำสำมำรถนำผลกำรวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่นสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำได้
1.5 ผู้สนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผญำสำมำรถออกแบบระบบกำรจัดเก็บ
ค้นคืนและเผยแพร่ให้สอดคล้องเหมำะสมกับข้อมูลและพฤติกรรมกำรใช้ของผู้ใช้
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีกำรวิจัยด้วยวิธีกำรสกัดคัดแยกบทผญำจำกวรรณกรรมท้องถิ่นอีสำน
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น วรรณกรรมผำแดง นำงไอ่ วรรณกรรมขูลู นำงอั้ว เป็นต้น
2.2 ควรศึกษำและพัฒนำผญำด้วยสื่อเอนิเมชั่นในรูปแบบต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ
2.3 พั ฒนำระบบจัดเก็บที่ค้นคืนให้มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ทั้งแบบ
Browse Search และ Search by word และมีระบบกำรจัดเก็บสถิติกำรเข้ำถึงและดำวน์โหลด
เอกสำร มีหน้ำจอ User Friendly Interface สำมำรถ show Share แบ่งปันบนโชเชี่ยวได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้

2-418

รายการอ้างอิง
จำรุวรรณ ธรรมวัตร. (2552). มโนทัศน์ในนิทานสานวนอีสาน. ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต, สำขำวิชำ
ภำษำไทย, บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.
นิคม ชมพูหลง. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง) (พิมพ์ครั้งที่ 2).
มหำสำรคำม: กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมหำสำรคำมเขต 1.
ประเวศ วะสี. (2548). การศึกษาชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น: ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง.
ฝ่ำยวิชำกำร แผนกกำรจัดกำรควำมรู้. (2556). คู่มือการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ. สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย วิทยำลัยดุสิตธำนี.
พระมหำโสภรรณ ธนปญฺโญ (เศรษฐำ). (2553). การสังเคราะห์ผญาสุภาษิตอีสานลงในพุทธศาสน
สุภาษิต. วิทยำนิพนธ์พทุ ธศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ, บัณฑิตวิทยำลัย,
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง กรณรำชวิทยำลัย.
เยำวลักษณ์ แสงจันทร์และชัยณรงค์ ศรีมันตะ. (2560). ผญำษิต: ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม
สกลนคร. วารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(48),
79-100.
วีระยุทธ สีคุณหลิ่ว. (2559). ดนตรีผู้ไทย แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว. มหำสำรคำม: สำขำวิชำ
ภำษำไทย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.
สุเทพ จันทร์ชูผล. (2561). ฟอนต์ไทยอาร์ทีอี คอนทราสต์ rtE CONTRAST. เข้ำถึงได้จำก
https://www.f0nt.com/release/rte-contrast/comment-page-1/
สนอง คลังพระศรี. (2541). หมอลาซิ่ง: กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของหมอลา
ในภาคอีสาน. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ,
บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยมหิดล.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร. (2552). ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 ภาคใต้.
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ. (2561). คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด.
เข้ำถึงได้จำก https://oer.learn.in.th
สำเร็จ คำโมง. (2561, 15 มกรำคม). ผู้อำนวยกำร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ. สัมภำษณ์.
อดุลย์ เนียมบุญนำ และสิทธิพร สมแก้ว. (2559). คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชนพร้อมวิดีโอซีดี
(Video CD). กรุงเทพฯ. สำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน.
Northwestern University. (2018). Timeline Program. Retrieved from
https://timeline.knightlab.com

2-419

การทาวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
Short-term researching under the framework exchange
scholarship of ICSSR-NRCT bilateral program
ระเบียบ แสงจันทร์
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
e-mail: rabiab.s@car.chula.ac.th

บทคัดย่อ
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรทำวิจัย
ระยะสั้น ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศไทย-อินเดีย ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ซึ่งผู้เขียนได้รับทุนและได้
เดินทำงไปทำวิจัยในเรื่อง กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน
ประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university libraries a
comparative study of selected university libraries in Thailand and India) โดยนำเสนอ
ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทย
ไปต่ำงประเทศ 2) กิจกรรมกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย
3) บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/ ตัวบุคคล
ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย
3) ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่ไปเยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำวิจัยที่มีต่อ
ผู้ได้รับทุน 4) ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย 5) กำรสนับสนุนจำก ICSSR 6) แผนงำน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปทำวิจัย 7) ปัญหำอุปสรรคที่พบจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย และ
8) ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย

คาสาคัญ:
กำรทำวิจัยระยะสั้น, ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย, กำรแลกเปลี่ยน
นักวิจัยไทย-อินเดีย, สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.), สภำวิจัยทำงสังคมศำสตร์แห่ง
อินเดีย (ICSSR)

Abstact
The propose of this article were to sharing the knowledge and experience
of short-term researching under the framework exchange scholarship of ICSSR-NRCT
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bilateral program from the National Research Council of Thailand (NRCT) in
collaboration with Indian Council of Social Science Research (ICSSR). The research
project name was “Managing subject librarian service in university libraries : a
comparative study of selected university libraries in Thailand and India”. This article
provides information in many various aspects such as 1) procedures for applying and
get a for short-term scholarships 2) research plan and action plan in India 3) research
environments comparative with Thailand and India 3) expertise and cooperation of
Indian researchers 4) research result 5) action plan after complete research work
6) Problems of research and 8) recommendations.

Keyword:
Short-term researching, Social Science Collaboration, National Research
Council of Thailand (NRCT), Indian Council of Social Science Research (ICSSR),
Framework exchange of scholarship, ICSSR-NRCT Bilateral Program
บทนา
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นหน่วยรำชกำร มีหน้ำที่หลักที่สำคัญ
ประกำรหนึ่งคือดำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติในฐำนะหน่วยงำนประสำนงำนกลำงของชำติด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศจึงได้ริเริ่มโครงกำร
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศขึ้น โดยได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of
Understanding, MOU) ร่วมกับสถำบันสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (The Chinese
Academy of Social Sciences, CASS) เมื่อปี พ.ศ. 2545 และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐ
อินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2549
ณ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรวิจัยของไทยให้ได้รับกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทำงกำรวิจัยให้มีควำมเชี่ยวชำญสำมำรถมำกยิ่งขึ้นไปในสำขำสังคมศำสตร์
ซึ่งจะนำไปสู่กำรยกระดับกำรวิจัยและกำรพัฒนำของไทยให้ก้ำวหน้ำหน้ำมำกยิ่งขึ้น โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและหน่วยงำนต่ำงประเทศจะร่วมกันสนับสนุนงบประมำณสำหรับ
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยต่ำงประเทศมำไทย และนักวิจัยไทยไปต่ำงประเทศ (สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, 2560)
จำกข้อตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงได้ดำเนินกำร
ประกำศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักวิจัยจำกประเทศไทยที่สนใจเดินทำงไปทำวิจัยระยะสั้นภำยใต้
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (National Research Council
of Thailand, NRCT) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social
Science Research (ICSSR) โดยเริ่มดำเนินกำรโครงกำรให้ทุนแก่นักวิจัยไทยในสำขำสังคมศำสตร์
ไปทำวิจัยระยะสั้นในสำธำรณรัฐอินเดียตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำ ตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของ
กำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำได้มีนักวิจัยชำวไทยจำนวน 36 คน เดินทำงไปทำวิจัยในอินเดีย
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และนักวิจัยชำวอินเดีย จำนวน 35 คน เดินทำงมำประเทศไทย (สำหรับสำขำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ ผู้เขียนเป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนนี้จำก
ประเทศไทยให้เดินทำงไปทำวิจัยในประเทศอินเดีย) และเพื่อเป็นเพิ่มควำมสัมพันธ์และส่งเสริม
ควำมร่วมมือในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทยและอินเดียผ่ำนกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
กำรสัมมนำร่วมกันและกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัย (NRCT-ICSSR Exchange of Scholarships, 2017)
ลักษณะของทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทย-อินเดีย ได้มีกำรกำหนดกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยของ
ทั้งสองประเทศจำนวนไม่เกิน 6 ทุน/ ปี และมีระยะเวลำไม่เกิน 20 วัน ต่อกำรเดินทำงไปทำวิจัย
สำหรับกำรประกำศรับสมัครทุนจะดำเนินกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม–กรกฎำคมของทุกปี
และกำรเดินทำงไปทำวิจัย ได้กำหนดให้อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน–มกรำคมของทุกปี โดยผู้วิจัย
ที่ได้รับทุนวิจัยจะต้องมีกำรจัดทำแผนกำรเดินทำงไปทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย สำหรับ
รำยละเอียดของกำรประกำศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำรดังกล่ำวดูรำยละเอียดได้ที่
goo.gl/fq7QTz และกำรรับสมัครนักวิจัยอินเดียเพื่อเดินทำงแลกเปลี่ยนมำทำวิจัยในประเทศไทย
ดูได้รำยละเอียดได้ที่ https://icssr.org หรือ https://scholarship-positions.com/icssr-nrctbilateral-research-scholarship-programme-indian-scholars-thailand/2018/07/19/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร
ควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย
2. เพื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ สนใจและเข้ำร่วมในกำรทำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชำชีพ และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป
ขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่างประเทศ
จำกกำรที่ผู้เขียนในฐำนะบรรณำรักษ์ไทยคนแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัย
ระยะสั้นภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย ในปีงบประมำณ 2560
ดูรำยละเอียดกำรประกำศรับสมัครทุนวิจัยได้ที่ goo.gl/J1B1GH และได้เดินทำงไปทำวิจัยในเรื่อง
“กำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย
(Managing subject librarian service in university libraries : a comparative study of
selected university libraries in Thailand and India)” ทำให้ผู้เขียนได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จำกกำรทำวิจัยระยะสั้นตำมโครงกำรดังกล่ำว ผู้เขียนจึงขอนำเสนอ
กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำง
ไทย-อินเดีย โดยมีเป้ำหมำยเพื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สนใจ
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และเข้ำร่วมในกำรทำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในวิชำชีพและเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป สำหรับขั้นตอนและ
กระบวนกำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไทยไปต่ำงประเทศ มีดังนี้
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติประกำศรับสมัครทุน
ผู้สมัครรับทุนจะต้องดำเนินกำรศึกษำใบประกำศทุนแลกเปลี่ยน สำหรับกำรประกำศ
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ำรับทุนตำมโครงกำร “ทุนแลกเปลี่ยน นักวิจัยตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย ประจำปี 2560” ดูรำยละเอียดได้ที่
goo.gl/J1B1GH และประกำศรับสมัคร ฯ ประจำปี 2561 ดูรำยละเอียดได้ที่ goo.gl/fq7QTz
พร้อมดำวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลทุนได้ที่ www.nrct.go.th
2. นักวิจัยไทยยื่นข้อเสนอโครงกำรและเอกสำรสมัครทุนมำยังสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ โดยกำรส่งใบสมัครขอรับทุน พร้อมแบบหนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ และนำส่ง
เอกสำรในกำรขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรวิจัย ไปยัง
ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ กองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
3. นำเข้ำคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำทำงวิชำกำร กรณีข้อเสนอโครงกำรวิจัย
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน ผู้สมัครจะได้รับกำรติดต่อให้ไปเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ตำมวันเวลำที่กำหนด
4. สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ แจ้งผลกำรคัดเลือกให้กับผู้สมัคร หน่วยงำน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงประเทศให้รับทรำบถึงผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุน
5. จัดทำแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยที่จะเดินทำงไปทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย
สำหรับแผนกำรวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยของผู้เขียนที่ได้เดินทำงไปทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐอินเดีย
ผู้วิจัยเริ่มดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย ระหว่ำงวันที่ 1-18 ธันวำคม 2560
โดยมีแผนกำรดำเนินงำนดังนี้
5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในเดลี ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่
1-12 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) Indira Gandhi National
Open University, Library 2) University of Delhi, Library. 3) Indian Institute of
Technology, Library. 4) Delhi Technological University, Library Jawaharlal Nehru
University (JNU), Library. 5) Dr. B.R Ambedkar Central Library และ 6) Jamia Hamdard
(Deemed University), Library
5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยในบังกะลอร์ ดำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 13-18 ธันวำคม 2560 จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) Bangalore
University, Library. 2) Indian Institute of Science (J R D Tata Memorial Library).
3) International Institute of Information Technology (IIIT-B), Library. 4) National
Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Library. 5) National Law School of India
University, Library.
6. เข้ำร่วมประชุมกำรชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์
ระหว่ำงไทย-อินเดีย และไทย-จีน จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ซึ่งในครั้งนั้นจัดขึ้นใน
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วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยำยน 2560 ณ ห้องบอลรูมบี ชั้น 2 ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้น
7. สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ดำเนินกำรเรื่องอนุมัติงบประมำณและทำสัญญำ
ทุนกับนักวิจัยไทย
8. เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทำวิจัยทำแผนงำนที่ได้นำเสนอ
9. จัดทำรำยงำนกำรเดินทำงตำมแผนงำนเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
10. ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติภำยใน
เวลำที่กำหนดเพื่อเบิกเงินประกันผลงำน
11. ดำเนินกำรเผยแพร่/ ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรที่เกี่ยวข้อง หรือนำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรในเวทีต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป (ขั้นตอนเป็น
ทำงเลือกสำหรับผู้วิจัย ทำงผู้ให้ทุนไม่ได้กำหนดเป็นข้อบังคับที่ต้องทำ)
สำหรับผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เขียนที่ได้รับจำกกำรทำวิจัยเรื่อง “Managing subject
librarian service in university libraries : a comparative study of selected university
libraries in Thailand and India” ที่ได้รับทุนให้ไปทำวิจัยตำมโครงกำรข้ำงต้น ขณะนี้ได้รับ
กำรตอบรับและให้ไปนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม Sixth International Conference
of Asian Special Libraries (ICoASL 2019) On Libraries and Librarianship in Digital Plus
Era. During 14-16 February 2019 New Delhi, India. แล้ว (ดูรำยละเอียดของกำรประชุมได้ที่
http://www.slp.org.in/icoasl2019) โดยผลงำนฉบับเต็มที่ผ่ำนกำรนำเสนอในกำรประชุมดังกล่ำว
จะได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ใน Proceeding ของ ICoASL 2019 ต่อไป (ดูตัวอย่ำง ICoASL 2017
Proceeding ได้ที่ http://digilib.uin-suka.ac.id/25346/ หรือ http://digilib.uin-suka.ac.id/
25346/1/Curation%20and%20Management%20of%20Cultural%20-%20ICoASL%
202017.pdf)
นอกจำกนี้ผลที่ได้จำกกำรศึกษำในงำนวิจัยชิ้นนี้ ผู้เขียนยังได้รับติดต่อจำกนักวิจัยของ
ประเทศอินเดียให้นำข้อมูลมำเผยแพร่เป็นบทในหนังสือเรื่อง “Challenges in managing subject
librarian service in Thailand university libraries.” เพื่อลงตีพิมพ์เป็น Book chapter ใน
หนังสือชื่อเรื่อง “Developing and administering university library” Edited by Mr.Adrian
Stagg (University of Southern Queensland Australia) and Dr.Shri Ram (Thapar Institute
of Engineering & Technology, India) under the series “Handbook on Developing and
Administering a University” (Series Editor Prof.Fernando F Padro, the series is
published by Springer Nature) โดยผู้เขียนจะต้องดำเนินกำรส่งผลงำนดังกล่ำวภำยในเดือน
มีนำคม-เมษำยน 2562 และงำนเขียนที่ได้รับกำรยอมรับจะมีกำรลงตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ใน
Springer Nature ต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. กิจกรรมกำรวิจัย/ เก็บข้อมูลผลที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย ณ สำธำรณรัฐ
อินเดีย
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนกำรดำเนินงำนข้ำงต้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรเก็บข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี แม้จะมีอุปสรรคในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อนัดหมำยไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลอยู่บ้ำง เพรำะว่ำกำรนัดหมำยทำงอีเมล์เพื่อเข้ำไปเก็บข้อมูลนั้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้
ควำมร่วมมือที่จะตอบรับล่วงหน้ำ แต่โชคดีที่ได้เตรียมแผนกำรล่วงหน้ำไว้แล้ว เมื่อเดินทำงไปถึง
อินเดียระหว่ำงวันที่ 1-4 ธันวำคม 2560 ได้ใช้เวลำในช่วงดังกล่ำวดำเนินกำรติดต่อทำงโทรศัพท์
เพื่อยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล จึงสำมำรถติดต่อนัดหมำยเข้ำไปเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย
แต่แม้ว่ำจะได้รับกำรยืนยันจำกห้องสมุดทั้งหมดทำงโทรศัพท์และอีเมล์ตอบกลับมำแล้วภำยหลังจำก
กำรยืนยันทำงโทรศัพท์ แต่ก็ยังมีห้องสมุดอีก 2 แห่งที่ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรให้ข้อมูลติดภำรกิจไปประชุมต่ำงเมืองที่นิวเดลี ไม่สำมำรถมำให้ข้อมูลตำม
นัดหมำยได้ และผู้รับผิดชอบคนดังกล่ำวก็ไม่ได้มีกำรมอบหมำยให้ผู้อื่นมำทำหน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแทน
และถึงแม้ว่ำผู้ที่ให้กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรต้อนรับนำชมห้องสมุดทั้ง 2 แห่งดังกล่ำว จะให้
คำมั่นสัญญำว่ำจะประสำนงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ส่งกลับ
มำให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุดก็ไม่มีกำรดำเนินกำรส่งข้อมูลให้แต่อย่ำงใด แม้ว่ำผู้วิจัยจะ
ดำเนินกำรติดตำมทวงถำมไปเป็นเวลำหลำยครั้งแล้วก็ตำม
2. สิ่งที่สังเกต รู้เห็น หรือ ได้รับกำรถ่ำยทอดใหม่ให้ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่
ในประเทศไทย ได้แก่
2.1 ด้ำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์
บรรณำรักษ์ผู้ปฎิบัติงำนในห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศอินเดีย จะเป็นอำชีพที่
ได้รับควำมยกย่องและนับถือจำกผู้คนในสังคม ซึ่งแตกต่ำงจำกวิชำชีพบรรณำรักษ์ในประเทศไทย
ที่ได้รับกำรนับถือไม่มำกเท่ำ ทั้งนี้เป็นเพรำะบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศในประเทศอินเดีย
ส่วนใหญ่สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกเป็นจำนวนมำก ประกอบกับสมำคมทำง
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ของประเทศอินเดีย มีบทบำทสำคัญและเข้มแข็งมำกในฐำนะเป็นศูนย์รวม
ของคนในวงกำรบรรณำรักษ์และห้องสมุดที่จะช่วยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรส่งเสริมอำชีพ
บรรณำรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
2.2 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย เป็นห้องสมุดที่มีทรัพยำกร
สำรสนเทศจำนวนมำก โดยเฉพำะหนังสือ จะมีตัวเล่มที่เก่ำเก็บอยู่ในคลังหนังสือจำนวนมำก และ
พบว่ำ ยังขำดกำรดูแลรักษำสภำพตัวเล่มหนังสือที่ดีพอ ทั้งในด้ำนพื้นที่กำรจัดเก็บและกำรควบคุม
อุณหภูมิที่ไม่เหมำะสม หนังสือส่วนใหญ่ในคลังจัดเก็บมีฝุ่นจับหนำ อุณหภูมิในห้องจัดเก็บสูงมำก
ก่อให้เกิดควำมชื้น และมีแสงแดดส่องตัวเล่มหนังสือ ทำให้หนังสือส่วนใหญ่ชำรุด กรอบ หน้ำกระดำษ
ของหนังสือหลุดออกจำกตัวเล่มเป็นจำนวนมำก และไม่มีกำรนำออกมำซ่อมแซมอย่ำงถูกวิธี
กำรซ่อมแซมเพียงแค่ใช้กระบวนเบื้องต้นเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วโดยกำรติดเทปกำวใสที่ตัวเล่ม
หนังสือเป็นหลัก ซึ่งแตกต่ำงจำกห้องสมุดส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยที่มีกำรดูแลรักษำ
สภำพตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี สำหรับทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์
ของประเทศอินเดีย มีฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ทันสมัย จำนวนมำก มีควำมน่ำสนใจ สำมำรถรองรับและ
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เหมำะกับกลุ่มผู้รับบริกำรในสำขำหลักของแต่ละมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่
จะให้ควำมสำคัญกับกำรจัดหำและให้บริกำรสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกกว่ำสื่อสิ่งพิมพ์
2.3 อำคำรสถำนที่ของห้องสมุด
ลักษณะทำงกำยภำพของห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียมีลักษณะ
เป็นอำคำรสมัยเก่ำ ไม่ทันสมัยเท่ำกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทย โดยห้องสมุดส่วนใหญ่
ในประเทศอินเดียไม่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่บริกำรของห้องสมุดให้มีควำมสวยงำม
สะดวกสบำย แต่มุ่งเน้นในกำรจัดบริกำรฐำนข้อมูลใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมถึงมีกำรจัดบริกำรต่ำง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. หัวข้อ ขอบเขต และวิธีวิจัยที่ตั้งใจจะไปทำวิจัยนั้น เมื่อนำไปปฏิบัติจริง
หัวข้อของกำรวิจัยตำมแผนงำนที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำในหัวข้อเรื่อง กำรจัดบริกำร
บรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย : ศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงห้องสมุด
มหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดีย (Managing subject librarian service in university
libraries: a comparative study of select university libraries in Thailand and India)
โดยเบื้องต้นได้ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลจำกมหำวิทยำลัย 10 ลำดับชื่อดังของประเทศอินเดีย และได้
ประสำนงำนติดต่อส่งอีเมล์ไปเพื่อขอเข้ำไปทำกำรเก็บรวบรวมงำนวิจัย ณ ประเทศอินเดีย
แต่ภำยหลังที่ได้รับกำรตอบรับให้ไปดำเนินกำรเก็บข้อมูลได้จำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำย
พบว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ไม่มีกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยเป็นบริกำร
หลัก แต่ได้มีกำรจัดบริกำรนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ และ
ห้องสมุดแต่ละแห่งในประเทศอินเดียยังไม่มีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะ
สำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยให้เป็นบริกำรหลัก ดังเช่นห้องสมุดมหำวิทยำลัยชั้นนำใน
ประเทศไทยหลำยแห่งดำเนินกำรจัดบริกำรดังกล่ำว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ
เป็นทั้งสองรูปแบบ คือกำรจัดบริกำรบรรณำรักษ์เฉพำะสำขำวิชำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยควบคู่ไปกับ
กำรศึกษำกำรจัดบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำในห้องสมุดมหำวิทยำลัย
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ แบบสอบถำม (ส่งให้ทำงอีเมล์) และ
แบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและเตรียมควำมพร้อมให้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจในประเด็นคำถำมวิจัยต่ำง ๆ ล่วงหน้ำ แต่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกำรตอบแบบสอบถำมล่วงหน้ำ ทั้งในรูปแบบกระดำษที่ส่งไปให้ทำง
อีเมล์ และในรูปแบบออนไลน์ มีห้องสมุดเพียง 1 แห่งเท่ำนั้น ที่ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบ
แบบสอบถำมล่วงหน้ำ ส่วนห้องสมุดอื่น ๆ ยังมีควำมต้องกำรตอบแบบสอบถำมในรูปแบบกระดำษ
ในระหว่ำงที่ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ต้องใช้เวลำมำกในกำรรอเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
แบบสอบถำมของห้องสมุดแต่ละแห่ง ซึ่งถ้ำหำกผู้ตอบแบบสอบถำมได้ทำกำรตอบแบบสอบถำมไว้
ล่วงหน้ำตำมที่จัดส่งไปให้ทำงอีเมล์หรือทำงออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ลดเวลำและขั้นตอน
ในกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมไปได้มำก
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4. บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยของหน่วยงำน/ สถำบัน/
ตัวบุคคล ที่นักวิจัยเดินทำงไปศึกษำวิจัย ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ในช่วงที่ไปเก็บข้อมูลนั้นเป็น
เดือนธันวำคม ซึ่งช่วงเริ่มต้นฤดูหนำว อุณภูมิอยู่ระหว่ำง 15 องศำ สภำพอำกำศจึงหนำวพอสวมควร
ต้องใส่เสื้อผ้ำกันหนำวตลอดวันและตลอดคืน แต่ฤดูหนำวก็มีข้อดีคือ ทำให้ไม่มีฝุ่นมำกเหมือนช่วง
ฤดูร้อน ทำให้กำรเดินทำงเก็บข้อมูลไม่ลำบำกเมื่อเปรียบเทียบกับสภำพอำกำศที่ร้อนอบอ้ำวของ
เมืองไทย และพื้นที่ที่ผู้วิจัยเลือกไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุด
มหำวิทยำลัย สภำพแวดล้อมในกำรวิจัยจึงเต็มไปด้วยควำมเป็นวิชำกำร ซึ่งจะแตกต่ำงจำกผู้วิจัย
หลำย ๆ คนที่มักเลือกกำรเก็บข้อมูลตำมแหล่งชุมชนห่ำงไกลควำมเจริญ ประกอบกับกำรได้รับ
กำรสนับสนุนจำกนักวิจัยของ Indian Council of Social Science Research, (ICSSR) ที่คอยให้
คำแนะนำ ปรึกษำ หรือช่วยในกำรติดต่อประสำนงำนในกรณีที่เกิดปัญหำในกำรเก็บข้อมูล จึงทำให้
กำรเก็บข้อมูลในกรุงเดลีลุล่วงลงได้ตำมเป้ำหมำย สำหรับกำรเดินทำงไปเก็บข้อมูล ณ บังกะลอร์
ผู้วิจัยได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกอย่ำงดียิ่งจำกทีมงำนนักวิจัยของ Institute for Social and
Economic Change (ISEC) ที่ได้จัดที่พักในหอพักนักศึกษำระดับบัณฑิตให้พักอำศัยอยู่โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย พร้อมทั้งมีอำหำรเช้ำและเย็นให้ไปรับประทำนร่วมกับนักศึกษำภำยในหอพักได้ทุกวัน ทำให้
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องค่ำอำหำรไปได้เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ ซึ่งแตกต่ำงจำกที่พักของ ICSSR ณ นิวเดลี
ที่จ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี โดยให้ผู้วิจัยนำ
เงินมำบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำอำหำรแต่ละมื้อด้วยตนเอง ในส่วนของบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และ
กำรส่งเสริมกำรวิจัยของ ISEC นั้นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสวยงำม ร่มรื่น และมีนักศึกษำทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำมำเรียน ทำให้บรรยำกำศของหน่วยงำนเป็นวิชำกำร เสมือนเรำอยู่ใน
มหำวิทยำลัย ทำให้ผู้วิจัยรู้สึกผ่อนคลำย ปลอดภัย และยังได้มีโอกำสทำควำมรู้จักและเป็นเพื่อนกับ
นักศึกษำที่พักอำศัยในหอพักดังกล่ำว และนักศึกษำเหล่ำนั้นก็มีน้ำใจให้ควำมช่วยเหลือ ในทุก ๆ ด้ำน
ทั้งด้ำนวิชำกำร และกำรร่วมทริปไปท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ด้วยกันในวันหยุด ทำให้รู้สึก
ปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวในบังกะลอร์
สำหรับห้องสมุดต่ำง ๆ ที่เดินทำงไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือใน
กำรตอบแบบสอบถำม และให้สัมภำษณ์ตำมนัดหมำยดี มีเพียง 2 ห้องสมุดในบังกะลอร์เท่ำนั้น
ที่ไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ตำมเป้ำหมำยของผู้วิจัยได้ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรให้ข้อมูลเดินทำงไปต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
แม้ว่ำทำงห้องสมุดจะแจ้งว่ำจะส่งคืนแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมให้ภำยหลังทำงอีเมล์ แต่ในที่สุด
ก็ไม่มีกำรส่งคืนแบบสอบถำมกับผู้วิจัย
5. ควำมเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่เยือน/ นักวิจัยอินเดียในกำรศึกษำ
วิจัยที่มีต่อผู้ได้รับทุน
ห้องสมุดส่วนใหญ่ที่ผู้วิจยั เข้ำไปศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดียิ่งจำกผู้เชี่ยวชำญของห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ โดยผู้บริหำรห้องสมุดจะเป็นผู้มำให้
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ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์กำรวิจัยด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมอบหมำยให้ผู้ที่รับผิดชอบใน
กำรจัดบริกำรห้องสมุดเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมกำรวิจัย แต่มีเพียง 2 ห้องสมุดเท่ำนั้น ที่ผู้บริหำรของ
ห้องสมุดไม่สำมำรถให้ข้อมูลในแบบสัมภำษณ์ได้ เพรำะติดภำรกิจอื่นในต่ำงเมือง และไม่ได้มอบหมำย
ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับประเด็นต่ำง ๆ ในแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์กำรวิจัย แต่ใน
ส่วนของกำรพำเยี่ยมชมในพื้นที่ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดบริกำรห้องสมุด ทุกห้องสมุดให้
ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งในกำรพำผู้วิจัยเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
6. ผลกำรวิจัยที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย
กำรเดินทำงไปทำวิจัยในครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลเชิงลึกในกำรจัดบริกำรของห้องสมุด
ในเชิงลึก ทำให้สำมำรถเข้ำใจแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำงำนบริกำรห้องสมุดในบริบท
ของประเทศอินเดียได้ดียิ่งขึ้น ได้เห็นถึงควำมเหมือนและแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดบริกำรห้องสมุดของ
ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ทำให้สำมำรถนำแนวคิดต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรของห้องสมุดในอนำคตได้ เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของห้องสมุด ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำรได้ต่อไป นอกจำกนี้กำรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบรรณำรักษ์จำกห้องสมุด
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในอินเดีย ทำให้ได้รับแนวคิดและแรงบันดำลใจใน
กำรพัฒนำบริกำรที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เป็นโอกำสที่ทำให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงบรรณำรักษ์ในห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั้งในประเทศไทยและอินเดียต่อไปในอนำคตใน
กำรที่จะพัฒนำและจัดบริกำรร่วมกันต่อไป สำหรับผลกำรวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้ จะสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดบริกำร Subject librarian ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำ ฯ
ต่อไป และใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะ Subject librarian ในกำรสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนโดยเฉพำะในระดับบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสังคมต่อไป
7. กำรสนับสนุนจำก ICSSR มี 2 ด้ำนดังนี้
7.1 กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร
ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำก ICSSR ในด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกให้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เนื่องจำกบำงวันระบบอินเทอร์เน็ตในห้องพักไม่สำมำรถใช้
งำนได้เป็นเวลำนำน) เพื่อจัดส่งแบบสอบถำม และตำรำงยืนยันกำหนดกำรสัมภำษณ์ข้อมูลไปให้กับ
ห้องสมุดกลุ่มเป้ำหมำยบำงแห่งที่แจ้งมำว่ำยังไม่ได้รับข้อมูล หรือบำงแห่งต้องกำรให้ผู้วิจัยส่งข้อมูลให้
ใหม่ และยังให้มีกำรใช้งำนอุปกรณ์ส่ง FAX ณ สำนักงำนของ ICSSR ด้วย ทำให้กำรติดต่อสื่อสำร
รับส่งข้อมูลกับห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยควำมสะดวก นอกจำกนี้ยังได้แนะนำให้รู้จักกับ
นักวิจัยใน ICSSR เพื่อคอยให้คำแนะนำปรึกษำระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนักวิจัยท่ำนนั้นทำ
หน้ำที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลและอำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงดี
7.2 กำรสนับสนุนงบประมำณภำยในสำธำรณรัฐอินเดีย เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก
ค่ำพำหนะเดินทำง
กำรไปทำวิจัยภำยในสำธำรณรัฐอินเดียครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ต่ำง ๆ แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,000 รูปี เหมำจ่ำยจำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 รูปี
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2. ค่ำที่พัก ICSSR ได้จัดให้ผู้วิจัยพัก ณ Chintan Guest House (ICSSR) ระหว่ำง
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ กรุงเดลลี ระหว่ำงวันที่ 1-12 ธันวำคม 2560 (ไม่รวมค่ำอำหำร)
และจัดหอพักสำหรับนักศึกษำปริญญำโท/ เอก ณ Institute for Social and Economic Change
(ISEC) ระหว่ำงดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ณ บังกะลอร์ ระหว่ำงวันที่ 13-18 ธันวำคม 2560
(มีบริกำรอำหำรฟรี 3 มื้อ/ วันสำหรับผู้พักอำศัยในหอพักดังกล่ำว)
3. ค่ำพำหนะเดินทำง จัดบริกำรรถแท็กซี่รับส่งระหว่ำงเดินทำงไปกลับใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแผนงำน พร้อมรับส่งไปกลับจำกที่พัก-สนำมบิน
4. ตั๋วเครื่องบินเดินทำงภำยในประเทศอินเดีย (นิวเดลี-บังกะลอร์)
8. แผนงำนหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงไปทำวิจัย
8.1 จัดทำรำยงำนกำรกำรเดินทำง ตำมแบบแบบรำยงำนกำรทำวิจัยระยะสั้นภำยใต้
โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science
Research, ICSSR) ณ สำธำรณรัฐอินเดีย และนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
ตำมกำหนดเวลำ
8.2 จัดทำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) ตำมกำหนด
8.3 เขียนบทควำมวิจัย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป
8.4 เขียนบทควำมวิชำกำร เกี่ยวกับแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในอนำคตระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยและอินเดียให้เข้มแข็ง (ภำษำไทย) และตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
8.5 เขียนบทควำมวิชำกำร เรื่องเที่ยวท่องห้องสมุดแดนภำรตะ แนะนำบริกำร
ทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดในประเทศอินเดีย และตีพิมพ์เผยแพร่ให้แวดวงวิชำชีพห้องสมุด
ของไทย ได้รู้จักกับห้องสมุดของอินเดีย แบ่งบทควำมออกเป็นตอน ๆ ตอนละ 1 ห้องสมุด/ เดือน
(จำนวนห้องสมุดที่ไปเก็บข้อมูลทั้งหมด 11 ห้องสมุด รวม 11 บทควำม) จะดำเนินกำรหลังจำก
ดำเนินกำรตำมแผนงำนลำดับที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว
8.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรทำวิจัย
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) และ สภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social
Science Research, ICSSR) ให้กับบุคลำกรสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ในรำยกำร อำศรมวิทยทรัพยำกร ตลอดจนบรรณำรักษ์ของห้องสมุดเครือข่ำยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับบุคลำกรรุ่นใหม่ ให้มี
ควำมสนใจทำวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์ในประเทศอินเดีย
9. ปัญหำอุปสรรคที่พบจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย
9.1 กำรติดต่อประสำนงำน กำรติดต่อขอเก็บข้อมูลจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยใน
ประเทศอินเดีย แม้ว่ำจะได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรติดต่อนัดหมำยเพื่อไปเก็บข้อมูลวิจัยทำง
อีเมล์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงเป็นเวลำประมำณ 1 เดือนแล้ว พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
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โครงกำรวิจัย เช่น จดหมำยขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โครงร่ำงกำรวิจัย แบบสอบถำม
กำรวิจัยและแบบสัมภำษณ์ ทั้งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลและแบบออนไลน์ ไปให้กับห้องสมุด
กลุ่มเป้ำหมำยก่อนเดินทำงไป 2 สัปดำห์ เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรนัดหมำยในกำรขอเข้ำไปเก็บข้อมูล
แต่พบว่ำ หลำยห้องสมุดไม่มีกำรตอบรับทำงอีเมล์กลับมำเพื่อยืนยันให้ผู้วิจัยได้เข้ำไปดำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนแผนงำนและรูปแบบในกำรติดต่อสื่อสำรใหม่
โดยเมื่อเดินทำงไปถึงนิวเดลี ต้องปรับแผนให้มีเวลำสำหรับกำรโทรศัพท์นัดหมำยแต่ละห้องสมุดใหม่
อีกครั้ง พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แต่ละห้องสมุดใหม่เพื่อเป็นกำรยืนยัน และกรณี
บำงห้องสมุดไม่สำมำรถติดต่อได้ ก็จะขอควำมร่วมมือจำกนักวิจัยของ ICSSR เป็นผู้ดำเนินกำรติดต่อ
นัดหมำยยืนยันให้
9.2 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูลวิจัย ผู้ให้ข้อมูลวิจัยจำกห้องสมุดส่วนใหญ่
ไม่ได้มีกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบแบบสอบถำมที่ส่งไปให้ล่วงหน้ำ ทั้งทำงอีเมล์และ
ในระบบออนไลน์ ทำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับห้องสมุดแต่ละแห่งใช้ระยะเวลำมำกสำหรับรอคอย
กำรตอบแบบสอบถำม ซึง่ หำกผู้ให้ข้อมูลได้มีกำรตอบแบบสอบถำมที่ให้ไปล่วงหน้ำแล้ว จะทำให้
กำรเก็บข้อมูลทำได้ด้วยควำมรวดเร็ว จะได้ใช้เวลำสำหรับกำรเก็บข้อมูลเฉพำะในแบบสัมภำษณ์
เท่ำนั้น จะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ยกเว้นห้องสมุด Jawaharlal Nehru University (JNU), Library และ
National Law School of India University, Library เท่ำนั้น ที่ได้ดำเนินกำรตอบแบบสอบถำมไว้
ล่วงหน้ำเรียบร้อยแล้วตำมแฟ้มข้อมูลที่ส่งไปให้ และเมื่อถึงวันนัดหมำยจึงได้ใช้เวลำเพื่อกำรสัมภำษณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันอย่ำงคุ้มค่ำ และมีกำรพำนำชมห้องสมุดอย่ำงทั่วถึงทุกพื้นที่ ตลอดจน
ยังได้รับควำมกรุณำจำกทีมงำนที่ให้ข้อมูลพำนำชมพื้นที่ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอีกด้วย
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรเดินทำงไปทำวิจัย
ทีมงำนจำก ICSSR ของประเทศอินเดีย ควรจะเพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกให้กับ
นักวิจัยไทยในประเทศอินเดียให้มำกขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่ขอเข้ำไปเก็บข้อมูล อย่ำงน้อยให้เทียบเท่ำหรือดีกว่ำที่ทีมงำนจำก National Research Council
of Thailand-NRCT ของประเทศไทย ดำเนินกำรดูแลและอำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยใน
ประเทศอินเดีย
ข้อเสนอแนะข้ำงต้นเกิดจำกประสบกำรณ์ตรงของผู้วิจัย ซึ่งเป็นบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบ
งำนต้อนรับนำชมของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์ของมหำวิทยำลัย และได้มีโอกำสเป็น
ผู้ให้กำรต้อนรับนำชม และให้ข้อมูลตำมแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ให้กับนักวิจัยบำงกลุ่ม
ตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ไทย-อินเดีย ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science
Research, ICSSR) ซึ่งจะมีนักวิจัยจำกประเทศอินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ณ สำนักงำน
วิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เช่น Dr.Shri Ram, Deputy Librarian-Cum-Assistant
Professor at Thapar University, India, Jaypee University of Information Technology
และ Dr.Anand Dodamani. Assistant Librarian (Senior Scale) at TISS, Mumbai จึงทำให้มี
โอกำสได้รับรู้และเห็นกระบวนกำรทำงำนของทีมงำนเจ้ำภำพจำก NRCT และศูนย์อินเดียศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ของประเทศไทย ในกำรให้กำรต้อนรับ ดูแลเอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวก
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ได้อย่ำงดียิ่ง ให้กับนักวิจัยที่มำจำกประเทศอินเดียให้เข้ำมำเก็บรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ในประเทศไทย นับตั้งแต่กระบวนกำรในกำรติดต่อประสำนงำนอำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัย
อินเดียเพื่อให้สำมำรถเข้ำมำเก็บข้อมูลในหน่วยงำนในประเทศไทย โดยทีมงำนของประเทศไทย
จะโทรศัพท์ติดต่อนัดหมำยห้องสมุดต่ำง ๆ ในประเทศไทย และทำจดหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร
เพื่อยืนยันกำรเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล และเมื่อใกล้วันนัดหมำยห้องสมุดจะได้รับกำรโทรศัพท์
เพื่อยันยันกำรนัดหมำยโดยทีมงำนผู้ช่วยนักวิจัยของประเทศไทย และในวันนัดหมำยเมื่อนักวิจัย
อินเดียเดินทำงมำเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีทีมผู้ช่วยนักวิจัยคนไทย จำกศูนย์อินเดียศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมเดินทำงมำอำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยด้วยทุกครั้ง ซึ่งกำรดูแล
อำนวยควำมสะดวกดังกล่ำวจะทำให้ผู้วิจัยสำมำรถเก็บข้อมูลได้อย่ำงรำบรื่น ซึ่งแตกต่ำงจำก
ประสบกำรณ์ของผู้วิจัยที่ได้รับในประเทศอินเดีย ผู้วิจัยต้องดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเอง
ทุกขั้นตอน และต้องไปเก็บข้อมูลตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยลำพัง โดยไม่มีทีมงำนจำก ICSSR
มำอำนวยควำมสะดวกดังเช่นที่กล่ำวมำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
1. นักวิจัยไทยได้รับรู้กระบวนกำรและวิธีกำรขอรับทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย
2. เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ
3. บุคลำกรในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เกิดแรงบันดำลใจและ
มั่นใจที่จะเข้ำร่วมในกำรทำวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวิชำชีพและเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทั้งสองประเทศต่อไป
รายการอ้างอิง
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (2560). เอกสำรประกอบกำรประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ระหว่ำงไทย-อินเดีย และไทย-จีน. ใน
กำรประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์
ระหว่ำงไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยำยน 2560
ณ ห้องบอลรูมบี ชั้น 2 โรงแรมมำรวยกำร์เด้น.
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Happy Together @KKU Library
ละออ ข้อยุ่น, สีรุ้ง พลธานี
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
e-mail: laow@kku.ac.th, seepol@kku.ac.th

บทคัดย่อ
จำกผลกำรวัดควำมสุขของโครงกำร HAPPY8 ภำพรวมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในส่วนของสำนักหอสมุด ผลบ่งชี้ถึงควำมสุขด้ำนควำมผ่อนคลำย Happy Relax ของบุคลำกรในมิติ
ควำมเครียดจำกกำรทำงำนมีควำมเครียดในระดับมำก สำนักหอสมุดเห็นเป็นควำมจำเป็นเร่งด่วนจึง
สำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกรด้ำนกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร วิเครำะห์หำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้แก่
บุคลำกร โดยผลจำกกำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมคิดเห็นบุคลำกรนำไปสู่กำรดำเนินโครงกำร Happy
Together @KKU Library ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละช่วงวัย คือ
1) กิจกรรม Exercise style New Gen กิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ 2) กิจกรรม Body Weight
กิจกรรมสำหรับคนเวลำน้อย 3) กิจกรรม Dance for Body กิจกรรมสำหรับผู้ต้องกำรเคลื่อนไหว
ทุก ๆ ส่วน 4) กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ กิจกรรมสำหรับ
ชีวิตประจำวันทุกคน เพื่อให้บุคลำกรได้มีกิจกรรม ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ ผ่อนคลำย
ควำมตึงเครียดจำกกำรทำงำน สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมรักสำมัคคีและมีควำมผูกพันต่อองค์กร
ผลกำรดำเนินโครงกำรมีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน เป็นบุคลำกรสังกัด
หอสมุดกลำง 52 คน และบุคลำกรสังกัดคณะอื่นภำยในมหำวิทยำลัย 3 คน ระดับควำมสุขด้ำน
Happy Relax อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมระดับมำก
ร้อยละ 84.60 บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ผลพลอยได้ที่ตำมมำคือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสุขด้ำน
Happy Body อยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้บุคลิกภำพร่ำงกำยดี มีควำมมั่นใจ กระตือรือร้น
มีพลังพร้อมที่จะสร้ำงผลงำนส่งมอบคุณภำพงำนบริกำรที่ดีมีประสิทธิภำพให้ผู้ใช้บริกำรเกิด
บรรยำกำศควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร และมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติ
ภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คําสําคัญ:
ควำมสุข, ควำมสุขในกำรทำงำน, องค์กรแห่งควำมสุข, กิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร

Abstract
According to the result of happiness measurement from project name "KKU
HAPPY8". For KKU Library, the indicator of Happy Relaxes activity of library staff has a
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high level of stress from work. Because of that result, so the KKU Library urgently
consulted and start a survey in order to gather an idea from library staff about an
activity that could make their working life in the library happier, the KKU Library also
analysis the survey results in order to the specified activity guideline.
According to the studied the survey's result and feedback from library staff
led to the implementation of The Happy Together @KKU Library Program consists of
4 activities: 1) "Exercise style New Gen" 2) "Body weight" activities 3) "Dance for Body"
activities and 4) Health & Wellness to have a healthy workout. These activities are
designed for the library staff could workout daily, make them healthier, reduce the
stress from work and creates an atmosphere of love, unity, and commitment to the
KKU Library.
The result of The Happy Together @KKU Library Program there were 55
participants in this activities, by 52 library staff and 3 staff from another faculty/
department in KKU. The Happiness level of Happy Relaxes activity is in a good
condition.
According to the result of satisfaction assessment of participator is 84.60%
satisfied. And the participator of Happy Body activity is increased. Happy Body activity
makes the participator healthier, have a good body, more confident, more energetic
and ready to work, create a good quality service delivery service to users. And the
atmosphere, love, unity and organizational commitment. Feel the part of the
organization with the mission of the organization to achieve the goal effectively.

Keywords:
Happy Together, Happy Relax, Happy Workplace
บทนํา
จำกกระแสโลกปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงมำก
เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดท่ำมกลำงกระแสดังกล่ำวทุกองค์กร/ หน่วยงำนจำเป็นต้องรองรับและปรับตัว
ให้ทัน สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรบริกำรก็เช่นเดียวกันทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงหลำยด้ำนดังกล่ำว จึงจำเป็นต้องรองรับและปรับตัวให้ทันเพื่อ
ออกแบบ พัฒนำงำนบริกำรที่ทันสมัย มีคุณภำพ สำมำรถส่งมอบงำนบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนไป ที่ผ่ำนมำบุคลำกรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่นตระหนักดีถึงผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลำและมี
ควำมพยำยำมมุ่งมั่นในกำรทำงำนเป็นอย่ำงมำกเพื่อออกแบบพัฒนำและผลิตงำนที่ดีมีคุณภำพส่งมอบ
ให้ผู้ใช้บริกำร อำจเป็นสำเหตุหนึ่งที่มุ่งมั่นในกำรทำงำนและใช้เทคโนโลยีในกำรทำงำนค่อนข้ำงมำก
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ไม่มีโอกำสได้ผ่อนคลำยหรือมีกิจกรรมด้ำนกำรดูแลสุขภำพน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรทำงำนลดลงและเกิดภำวะควำมตึงเครียด ดังผลจำกกำรวัดควำมผูกพันต่อองค์กร
และควำมสุขในภำพรวมมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในประเด็นควำมสุขคนทำงำน มข. ทั้ง 8 มิติ หรือ
Happy 8 โดยใช้เครื่องมือวัดควำมสุขระดับบุคคลทีม่ หำวิทยำลัยใช้วัดบุคลำกรทุกหน่วยงำน พบว่ำ
บุคลำกรสำนักหอสมุดมีควำมสุขด้ำนควำมผ่อนคลำย Happy Relax มิติควำมเครียดจำกกำรทำงำน
ผลออกมำบ่งชี้ถึงระดับควำมเครียดมีค่ำคะแนนรวมกันได้ 85.1 (มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2561)
แสดงถึงบุคลำกรสำนักหอสมุดมีควำมเครียดจำกกำรทำงำนระดับมำก ดังนั้น กำรวิเครำะห์
แนวทำงกำรสร้ำงควำมสุขในองค์กรจึงจำเป็นและเร่งด่วน สำนักหอสมุดจึงได้สำรวจควำมคิดเห็น
บุคลำกรเพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงร่วมกัน พบว่ำควรมีกิจกรรมให้บุคลำกรในองค์กรได้ผ่อนคลำย
ควำมเครียด และบรรจุในแผนดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงสุขเพื่อองค์กร
ประกอบกับสำนักหอสมุดได้เล็งเห็นควำมสำคัญของคนทำงำนในองค์กรเป็นหลักตำม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ และดำเนินโครงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
แห่งกำรทำงำนที่เป็นสุข (Happy workplace) เป็นประจำตลอดมำ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) และแต่งตั้งนักสร้ำงสุขประจำส่วนงำน
เพื่อเป็นกำรกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนดำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุข
ภำวะตำมแนวคิดองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) ของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นแนวคิดที่ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำร “ควำมสุข” ของมนุษย์ด้วยกำรสร้ำง
สมดุลระหว่ำงโลกในมิติส่วนตัว มุ่งเน้นควำมสุขของตนเอง โลกในมิติครอบครัวมุ่งเน้นควำมสุขของคน
ในครอบครัว และโลกในมิติสังคมมุ่งเน้น ควำมสุขขององค์กรและสังคม (ทั้งสังคมภำยในองค์กำรและ
ภำยนอกองค์กำร) ประกอบด้วยควำมสุข 8 ประกำร คือ 1) Happy Body : สุขภำพดี 2) Happy
Heart : น้ำใจงำม 3) Happy Relax : กำรผ่อนคลำย 4) Happy Brain : หำควำมรู้ 5) Happy
Soul : กำรมีคุณธรรม 6) Happy Money : กำรที่สำมำรถจัดกำรรำยรับรำยจ่ำยของตนเองได้
7) Happy Family : ควำมสุขของครอบครัว (ครอบครัวดี) 8) Happy Society: ควำมสุขขององค์กร
และสังคม (สังคมดี) (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ, 2558)
และในปี พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมกับโครงกำร “กำรพัฒนำ
กระบวนกำรและรูปแบบกำรสร้ำงสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภำวะ มหำวิทยำลัยขอนแก่น”
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) โดยเป็น 1 ใน 10
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพื่อนำร่องดำเนินโครงกำรสร้ำงสุขเพื่อองค์กร วัตถุประสงค์
เพื่อลดควำมตึงเครียดจำกกำรทำงำนของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรดูแลสุขภำพและกำรออกกำลังกำย และเพื่อเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร
สร้ำงควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำย (ปลดทุกข์-สร้ำงสุข) ลดควำมเครียดในกำรทำงำนของบุคลำกร
ในควำมสุขด้ำนกำรผ่อนคลำย Happy Relax อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่ำเดิม มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
โครงกำร 30% ของบุคลำกรทั้งหมด และบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ
โครงกำร/ กิจกรรม 80%
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมลดควำมตึงเครียดจำกกำรทำงำนของบุคลำกร
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดูแลสุขภำพและ
กำรออกกำลังกำย
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อองค์กร
เป้าหมาย (ปลดทุกข์-เพื่อสร้างสุข)
1. ลดควำมเครียดจำกกำรทำงำนของบุคลำกรในควำมสุขด้ำนกำรผ่อนคลำย Happy
Relax อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรมโดยรวม
2. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร 30% ของบุคลำกรทั้งหมด
3. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกิจกรรม 80%
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมสร้ำงองค์กรสุขภำวะ (Happy workplace) และ
แต่งตั้งนักสร้ำงสุขประจำส่วนงำน
2. สำรวจควำมคิดเห็น รวบรวม วิเครำะห์หำแนวทำง และคัดเลือกกิจกรรมโดยให้
บุคลำกรมีส่วนร่วม
3. ออกแบบกิจกรรมสร้ำงควำมสุขโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
4. ดำเนินงำนกิจกรรม 4 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน ดังนี้
4.1 กิจกรรม “Body Weight” มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้ถึงวิธีกำรออกกำลังกำยแบบ Body Weight ที่ถูกต้อง
3. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมวัดดัชนีมวลกำยด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบของ
ร่ำงกำย
4. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมออกกำลังกำยทุกวันจันทร์-พุธ และศุกร์
5. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร
6. ประกำศผลผู้ที่มีดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่สุด พร้อมให้รำงวัลเป็น
แรงจูงใจ
4.2 กิจกรรม “Dance for Body” มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม ชั่งน้ำหนักก่อนเริ่มกิจกรรม
3. วิทยำกรภำยในเรียนรู้ท่ำเต้นรำจำกสื่อออนไลน์ ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วนำมำสอน
ทีมผู้นำที่แต่งตั้งไว้ จำกนั้นผู้นำถ่ำยทอดท่ำเต้นรำแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
4. วิทยำกรภำยนอกให้ควำมรู้เรื่องท่ำเต้นรำและนำเต้นเพื่อสุขภำพ (Zumba)
5. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ตำมตำรำงเวลำกิจกรรม)
6. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร
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7. ประกำศผลผู้มีน้ำหนักลดมำกที่สุด พร้อมให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ
ตารางเวลากิจกรรม Body Weight และกิจกรรม Dance for Body
วัน

เวลา

กิจกรรม

15.30-15.50 น.

Body Weight

15.50-16.30 น.

Line Dance

15.30-16.30 น.

เต้น Zumba

15.30-15.50 น.

Body Weight

15.50-16.30 น.

Line Dance

จันทร์-พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์

วิทยากร
วิทยำกรภำยใน
(สำนักหอสมุด)
คุณจันทรัตน สิทธิสมจินต์
(หัวหน้ำทีม)
ทีม Line dance วิทยำกร
ภำยใน คุณสีรุ้ง พลธำนี
(หัวหน้ำทีม)
วิทยำกรภำยนอก
(ครู
สอนเต้น Zumba)
วิทยำกรภำยใน
คุณ
จันทรรัตน
ทีม Line dance วิทยำกร
ภำยใน คุณสีรุ้ง (หัวหน้ำทีม)

หมายเหตุ
Body Weight
วันจันทร์ ลดพุง
วันอังคำร กระชับก้น
วันพุธ
ลดต้นแขน

Body Weight
ศุกร์
ลดพุง

4.3 กิจกรรม “Exercise Style New Gen” มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรออกกำลังกำยแบบคนรุ่นใหม่
3. สอนกำรนำเทคโนโลยีในกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Pacer ซึ่งเป็นแอพฯ
นับก้ำวเดินและบอกตัวเลขกำรใช้พลังงำนแคลอรี่มำใช้ประกอบกำรออกกำลังกำยแก่บุคลำกรที่
เข้ำร่วมกิจกรรม
4. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมออกกำลังกำยโดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีกำร เวลำ และ
สถำนที่
5. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร
6. ประกำศผลกลุ่มออกกำลังกำยที่มีจำนวนกำรนับ Step ได้มำกที่สุด พร้อมให้
รำงวัลเป็นแรงจูงใจ
4.4 กิจกรรม “ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ” มีขั้นตอนและวิธีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม
2. วิทยำกรภำยในให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อสุขภำพ
3. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนสุขภำพ & อำหำรเพื่อ
สุขภำพและนำอำหำรเพื่อสุขภำพมำรับประทำนร่วมกันทุกวันศุกร์สัปดำห์สุดท้ำยของเดือน
ตลอดโครงกำร
4. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินกิจกรรมตลอดโครงกำร
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แผนการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ
กิจกรรม
Plan/ Do
1. Body
Weight

2.
Dance
for Body

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
การติดตามประเมินผล
Do
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
(Check)
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บุคลำกร 1. ออกกำลังกำย Body
- แบบฟอร์มลงชื่อ
สำนักหอ Weight 4 ครั้ง/ สัปดำห์
ร่วมกิจกรรม
สมุด
- ตรวจชั่งน้ำหนักและ
2. ดัชนีมวลกำยลดลง 30%
วัดดัชนีมวลกำย
ของจำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รำยบุคคลของ
Body Weight
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล
คณะกรรมการ
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม
สุขภำพดี จิตใจเบิกบำน
- ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย.
กระตือรือร้นในกำรทำงำน
ด้วยกระบวนกำร
2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
PDCA
บุคลิกภำพดี มีควำมสุข
- ครั้งที่ 2 เดือน ส.ค.
ด้วยกระบวนกำร
PDCA
บุคลำกร 1. ออกกำลังกำย 5 ครั้ง/
- แบบฟอร์มรวบรวม
สำนักหอส สัปดำห์
ชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มุด
- ตรวจกำรชั่งน้ำหนัก
2. น้ำหนักตัวลดลง 30% ของ
รำยบุคคลของ
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุก
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล
เดือน
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการ
สุขภำพดี จิตใจเบิกบำน
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม
กระตือรือร้นในกำรทำงำน
- ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย.
2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้วยกระบวนกำร
บุคลิกภำพดี มีควำมสุข
PDCA
- ครั้งที่ 2 เดือน ส.ค.
ด้วยกระบวนกำร
PDCA
กลุม่ เป้า
หมาย
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ระยะเวลาดําเนินโครงการ
การติดตามประเมินผล
Do
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
(Check)
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. Exercise บุคลำกร 1. บุคลำกรทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรม
- แบบฟอร์มสมัครเข้ำ
Style
สำนักหอ โหลดแอพพลิเคชั่นนับจำนวน
ร่วมกิจกรรมรำยกลุ่ม
New
สมุด
ๆ ละ 3 คน
ก้ำว Step ประกอบกำรออก
Gen
- ตรวจนับปริมำณ
กำลังกำยทุกคน
ก้ำว ที่ใช้ไปในช่วงออก
2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมออกกำลัง
กำลังกำยทุกเดือน
กำยโดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีกำร
คณะกรรมการ
เวลำ และสถำนที่
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล
- ครั้งที่ 1 เดือน พ.ค.
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้วยกระบวนกำร
สุขภำพดี จิตใจ เบิกบำน
PDCA
กระตือรือร้นในกำรทำงำน
- ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย.
2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้วยกระบวนกำร
บุคลิกภำพดี มีควำมสุข
PDCA
กิจกรรม
Plan/ Do

กลุม่ เป้า
หมาย

4.
ส่งเสริม
ควำมรู้
สุขภำพ &
อำหำรเพื่อ
สุขภำพ

บุคลำกร 1. ร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์
สำนักหอ สุดท้ำยของเดือน
สมุด
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล
1. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
สุขภำพดี
2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร อำหำร
เพื่อสุขภำพ ตระหนักและใส่ใจ
ในกำรดูแลสุขภำพ

งบประมำณที่ใช้ในโครงกำร: เงินรำงวัล 9,000 บำท

- แบบฟอร์มรวบรวม
ชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทุก
เดือน
คณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม
- ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย.
ด้วยกระบวนกำร
PDCA
- ครั้งที่ 2 เดือน ก.ค.
ด้วยกระบวนกำร
PDCA
- ครั้งที่ 3 เดือน ก.ย.
ด้วยกระบวนกำร
PDCA
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
ตำรำงที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร/ กิจกรรม
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

น้อย
ที่สุด

ความคิดเห็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
เพื่อลดควำมตึงเครียดจำกกำรทำงำน
ของบุคลำกร
เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรดูแลสุขภำพและ
กำรออกกำลังกำย
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีและ
ผูกพันต่อองค์กร
ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรม
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
รูปแบบกำรจัดกิจกรรม
มีควำมเหมำะสม
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
มีควำมเหมำะสม
เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
มีควำมเหมำะสม
สถำนที่จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม
ผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนคติ และทักษะ
กำรมีส่วนร่วมเป็นทีม
ควำมสนุกเพลิดเพลิน ควำมบันเทิง
คลำยควำมตึงเครียด
ความพึงพอใจแต่ละกิจกรรม
Body Weight
Dance for Body
Exercise Style New Gen
Food for Health

ระดับความพึงพอใจ
ปำน
น้อย
มำก
กลำง

มำกที่สุด

คะแนน
เฉลี่ย

ค่ำร้อยละ
ของ
ควำมหมำย
คะแนน

3.64

20.00

36.36

40.00

4.23

84.60

มำก

1.82

12.73

38.18

47.27

4.31

86.20

มำก

3.64

12.73

50.90

32.73

4.24

84.80

มำก

1.82
5.45

14.55
10.91

45.45
52.73

38.18
30.91

4.19
4.08

83.80
81.60

มำก
มำก

3.64

20.00

47.27

29.09

4.01

80.20

มำก

5.45

25.45

47.27

21.81

3.85

77.00

มำก

7.27

16.36

54.55

21.82

3.90

78.00

มำก

1.81

5.45
3.64
5.45

25.45
16.36
10.91

50.91
50.91
34.54

18.18
29.09
47.27

3.81
4.05
4.21

76.20
81.00
84.20

มำก
มำก
มำก

2.00
2.08

2.70
1.81
8.00
2.08

10.81
12.73
16.00
18,75

45.95
50.91
40.00
41.67

40.54
34.55
34.00
35.42

4.21
4.19
3.96
4.06

84.20
83.80
79.20
81.20

มำก
มำก
มำก
มำก

เกณฑ์แปลค่ำระดับควำมพึงพอใจ
4.51-5.00 มำกที่สุด
3.51-4.50 มำก
2.51-3.50 ปำนกลำง
1.51-2.50 น้อย
1.00-1.50 น้อยทีส่ ุด
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ความพึงพอใจต่อโครงการ Happy
Together โดยรวม
9.09%1.82%

38.18%
50.91%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ภำพที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร Happy Together โดยรวม
สรุปผลจำกกำรตอบแบบประเมินกิจกรรม มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 55 คน เป็นหญิง
49 คน ชำย 6 คน เมื่อจำแนกตำมอำยุ 41-60 ปี มำกที่สุด 40 คน รองลงมำอำยุ 21-40 ปี 14 คน
และอำยุ 60 ปี 1 คน เป็นบุคลำกรสังกัดสำนักหอสมุด 52 คน และสังกัดคณะอื่น ๆ ในมหำวิทยำลัย
3 คน ผู้ตอบแบบประเมินกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรกิจกรรมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.23
คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจำรณำโดยรวมแสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจทุกด้ำน
อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรมสร้ำงสุขเมื่อสิ้นสุดเวลำแต่ละ
กิจกรรมเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ พบว่ำมีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กิจกรรม Body Weight มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 37 คน ผ่ำนเกณฑ์น้ำหนักตัวลดลง
และดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
Body Weight ทั้งหมด ประกำศรำงวัลสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 84.20
2. กิจกรรม Dance for Body มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 58 (สังกัดสำนักหอสมุดและ
สังกัดคณะอื่น ๆ ในมหำวิทยำลัย) ผ่ำนเกณฑ์น้ำหนักลดลง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม Dance for Body ทั้งหมด ประกำศรำงวัลสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 83.80
3. กิจกรรม Exercise Style New Gen มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 19 ทีม ผ่ำนเกณฑ์
18 ทีม ประกำศรำงวัลทีมสูงสุด 3 รำงวัล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมำก
คิดเป็นร้อยละ79.20
4. กิจกรรม Food for Health มีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 52 คน ได้ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนอำหำร โภชนำกำรที่เหมำะสมต่อสุขภำพ และนำอำหำรเพื่อสุขภำพมำร่วม
รับประทำนร่วมกันทุกวันศุกร์สุดท้ำยของเดือน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม
ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 81.20
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หลังจำกดำเนินโครงกำรกิจกรรม ยังไม่มีกำรวัดควำมสุขบุคลำกรระดับย่อยของแต่ละมิติ
จำกทำงมหำวิทยำลัยด้วยเครื่องมือวัดควำมสุขคน มข. (KKU HAPPY 8) จึงได้ประเมินจำก
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม ผลพบว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร
กิจกรรมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจำรณำโดยรวมแสดงให้เห็นว่ำ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก
จำกผลกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสุขในองค์กรสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ตำมมำคือ ทำให้
บุคลำกรมีควำมสุขด้ำน Happy Body เพิ่มขึ้นด้วยจำกเมื่อสิ้นสุดโครงกำรกิจกรรมมีน้ำหนักลด
ดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้บุคลิกภำพร่ำงกำยดี มีควำมมั่นใจ กระตือรือร้นมีพลังพร้อม
ที่จะทำงำนสร้ำงผลิตผลที่ดีมีคุณภำพให้องค์กร และเกิดบรรยำกำศควำมรักสำมัคคีและผูกพันต่อ
องค์กร มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภำรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมยั่งยืนสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่นเสำหลักที่ 1
Green Smart Campus องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรอย่ำงชำญฉลำด และตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคลกร กำรสร้ำง
ควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำม
ทิศทำงทีอ่ งค์กรต้องกำรนำไปสู่ควำมสำเร็จ “ถ้ำคนทำงำนมีควำมสุของค์กรก็มีควำมสุขและผลผลิต
จำกกำรทำงำนย่อมมีคุณภำพและได้มำตรฐำนดังแนวคิด smart life to smart people” (ศิรินันท์
กิตติสุขสถิต, 2561)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรหอสมุดกลำงที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรจำนวน
52 คน จำกจำนวนบุคลำกรทั้งหมด 99 คน คิดเป็น 52.52% บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 30%
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรคลำยควำมตึงเครียด มีควำมสุขโดยดูจำกค่ำควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมมีระดับมำกในทุกด้ำน
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีบุคลิกภำพร่ำงกำยดี สร้ำงภำพลักษณ์ให้องค์กรสมกับเป็น
หน่วยงำนบริกำร โดยวัดจำกบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกำยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
30% ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด
4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรวำงแผนจัดสรรเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรออกกำลังกำย
5. ระดับควำมสุขด้ำน Happy Relax ในมิติควำมเครียดจำกกำรทำงำน ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึ้นโดยดูจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม
โดยรวม 84.60%
ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
ควำมร่วมมือของบุคลำกร นโยบำยของผู้บริหำทั้งระดับมหำวิทยำลัยและองค์กรที่ให้
กำรสนับสนุนโดยเน้นให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมสุขของคนทำงำน กำรออกแบบกิจกรรมสร้ำงสุข
ในองค์กรที่เหมำะสมกับบุคลำกรทุกช่วงวัยโดยยึดควำมต้องกำรและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
เป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
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เนื่องจำกสำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนบริกำร แบ่งส่วนงำนและบุคลำกรออกเป็น
หลำยส่วนงำนบริกำร บุคลำกรส่วนงำนบริกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกคน กำรจัด
กิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กรครั้งต่อไปควรจัดให้เหมำะสมและครอบคลุมบุคลำกรทุกงำน
การนําไปใชประโยชน์
1. บุคลำกรมีสุขภำพดี ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจเบิกบำน กระตือรือร้นในกำรทำงำน
และมีบุคลิกภำพดีส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์อันดีสมกับเป็นหน่วยงำนบริกำร
2. บุคลำกรมีควำมสุข ย่อมก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนคุณภำพที่ดีให้หน่วยงำน ส่งผลไปถึง
ควำมผำสุกในครอบครัว ชุมชุน ตลอดจนสังคมทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งควำมสุขที่ยั่งยืน
3. เป็นกำรพัฒนำผู้นำหรือวิทยำกรภำยในหน่วยงำนได้พัฒนำตนเองให้มีทักษะใน
กำรออกแบบกิจกรรม
4. ผู้นำภำยในกิจกรรม Dance for Body ได้เรียนรู้กำรถอดท่ำเต้นรำจำกสื่อออนไลน์
เกิดกำรฝึกฝนพัฒนำตนเองจนเกิดทักษะแล้วถ่ำยทอดท่ำเต้นรำแก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้เต้นรำเป็นทุกคน
ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่องยำกมำกเนื่องจำกพื้นฐำนกำรรับรู้และทักษะด้ำนกำรเต้นรำแต่ละคนแตกต่ำงกัน
5. บุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรม Dance for Body ได้รับเชิญจำกหน่วยงำนภำยนอกให้ไป
ร่วมกิจกรรมงำนต่ำง ๆ เช่น งำนแต่งงำน งำนเปิดกิจกำร งำนมหกรรมสุขภำพเนื่องในวันมหิดล
ถือเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงชื่อเสียงให้หน่วยงำน และประสำนควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
6. บุคลำกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนอกจำกเกิดควำมผ่อนคลำย เพลิดเพลินสนุกสนำน บันเทิง
ใจแล้วยังมีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงในกิจกรรมขององค์กรภำยนอกจน
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรอีกทำง
7. กำรนำเทคโนโลยีโดยกำรโหลดแอพพลิเคชั่น (Pacer) ประกอบกำรออกกำลังกำย
โดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีกำร เวลำและสถำนที่ในกิจกรรม Exercise Style New Gen เป็นกำรจัด
กิจกรรมแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และทุกรุ่นได้ออกกำลังกำยได้อย่ำงเหมำะสม
8. บุคลำกรมีมุมรับประทำนอำหำรร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนโภชนำกำรและอำหำร
เพื่อสุขภำพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสมแบบมีส่วนร่วม
9. เสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีในที่ทำงำนจำกกำรมีกิจกรรมร่วมกันของบุคลำกร
10. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมรู้สึกมีส่วนร่วม มีควำมภำคภูมิใจในกำรที่องค์กรเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงกำรนำร่อง
11. หน่วยงำนคณะอื่น ๆ สำมำรถนำรูปแบบโครงกำรไปนำร่องดำเนินกิจกรรมได้
12. กิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถขยำยผลนำไปปฏิบัติทั้งในกำรทำงำนและ
ในชีวิตประจำวันที่บ้ำน หรือที่ชุมชนได้ด้วย
13. กำรดำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กรร่วมกับมหำวิทยำลัย และ สสส.
สำมำรถรำยงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นกรอบ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคุณภำพที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นนำมำใช้ในกำรตรวจ
ประเมินได้ด้วย
14. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยให้
ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยที่ดี ครอบครัวและชุมชนมีควำมอบอุ่น
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KULIB Talk by Knowledge Partner: แชร์องค์ความรู้ สูแ่ รงบันดาลใจ
KULIB Talk by Knowledge Partner:
From Knowledge Sharing to Inspiration
ศสิญา แก้วนุ้ย, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, สิงห์ทอง ครองพงษ์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
email: sasiya.su@ku.th, apiyos.r@ku.th, singtong.k@ku.th

บทคัดย่อ
ควำมรู้คือสิ่งที่สั่งสมมำจำกกำรศึกษำเล่ำเรียน กำรค้นคว้ำหรือประสบกำรณ์ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถเชิงปฏิบัติและทักษะ ควำมเข้ำใจหรือสำรสนเทศที่ได้รับมำจำกประสบกำรณ์ สิ่งที่ได้รับ
มำจำกกำรได้ยิน ได้ฟัง กำรคิดหรือปฏิบัติ องค์วิชำในแต่ละสำขำ (พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) กำรสำรวจองค์กรในต่ำงประเทศพบว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ใน
บุคลำกร คือ 42% รองลงมำอยู่ในเอกสำร (กระดำษ) 26% อยู่ในเอกสำร (อิเล็กทรอนิกส์) 20% และ
อยู่ในระบบฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 12% ส่วนในประเทศไทยพบว่ำ ควำมรู้จะอยู่ใน
บุคลำกรถึง 70-80% เพรำะกำรบันทึกในเอกสำรและระบบสำรสนเทศยังไม่แพร่หลำยเท่ำกับ
ต่ำงประเทศ กำรจัดกำรควำมรู้จึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ในตัวคน (Tacit knowledge)
มำกที่สุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ตระหนักถึงกำรสร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศที่ยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญของงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ โดยมีนโยบำยส่งเสริม
สนับสนุนให้คณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ผลิตผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรสนับสนุนกำรวิจัยต่อยอดร่วมกัน โดยมีสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ที่รวบรวมองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดเก็บ
และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน ได้เล็งเห็นว่ำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำร
ทำงำน งำนวิจัย กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรสร้ำงผลงำน กำรเรียนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประกวด
ต่ำง ๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติและลองผิดลองถูกของอำจำรย์ นิสิต และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์มีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง โดยสำนักหอสมุดได้นำควำมรู้จำกบุคคลต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำ
ถอดบทเรียนโดยกำรสกัด กลั่นข้อมูลจำกประสบกำรณ์ปฏิบัติที่ผ่ำนมำ เพื่อนำมำร้อยเรียงให้เกิดเป็น
ชุดควำมรู้เพื่อนำไปพัฒนำต่อและเป็นต้นทุนทำงปัญญำขององค์กรซึ่งควำมรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติโดยถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำวสู่สำธำรณะชนด้วยรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี Social Media
เช่น Facebook LIVE ที่หน้ำเพจสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ YouTube
Channel : KU Library โดยใช้ชื่อรำยกำรว่ำ KULIB Talk
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จำกกำรดำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk สำนักหอสมุดประสบควำมสำเร็จจำกกำร
เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นอย่ำงมำก โดยมีผลกำรรับชมกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรทั้ง
6 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561) จำนวน 13,154 ครั้ง และมีจำนวนผู้มีส่วนร่วม เช่น
พิมพ์คำถำมถำมวิทยำกร แชร์วิดีโอถ่ำยทอดสด หรือกดถูกใจ โดยมีจำนวน 1,687 ครั้ง ผลของ
ควำมสำเร็จสูงสุด คือกำรที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงประชำชนทั่วไป สนใจและตระหนักถึง
กำรแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ผู้อื่น ยินดีที่จะบอกเล่ำเรื่องรำวควำมสำเร็จ อันจะเป็นแรงบันดำลใจให้แก่
ผู้อื่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติต่อไป

คาสาคัญ:
กำรถอดบทเรียน, กำรแบ่งปันควำมรู้, กำรถ่ำยทอดควำมรู้, กำรต่อยอดควำมรู้,
กำรสกัดควำมรู้, สื่อสังคมออนไลน์

Abstract
Knowledge is accumulated by studying, researching including practical skills,
knowledge or information that gained through experience, through hearing, listening
or practicing in the various field of knowledge (Dictionary of Royal Academy, 1999).
Foreign Organization Survey finds out that most of the knowledge is distributed in
personnel for 42%, in paper documents for 26%, in e-documents and database
system for 20% and in internet network for 12%. However, in Thailand, the survey
finds out that most of the knowledge is distributed in personnel up to 70-80%
because data recording in documents and information system is not as common as
in foreign countries. Therefore, the priority of knowledge management is to manage
knowledge in personnel (Tacit knowledge).
Kasetsart University recognizes the creation of the Knowledge of the Land
for sustainable development by giving priority to the research and creative works.
Their policy is to support the instructors, students and university’s staff in producing
research outputs, creative works and innovation continuously as well as to support
common research. Kasetsart University which acts as a support agency and
knowledge center has gathered various field of knowledge for the benefit of the
public and believes that the knowledge caused by work experiences, research,
innovation development, creation of works, learning, participation in an activities and
practices of the instructors, students and alumni are considerably valuable.
Therefore, the Library brought out the knowledge from various individuals and
composes all these knowledge into the new collection of knowledge that can be
developed further and has become the intellectual cost of the organization. These
collections of knowledge will be useful for the nation in the future and all these
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knowledge will be transmitted to the public through Social Media such as Facebook
Live on the fan page of Kasetsart University Library and YouTube Channel known as
KU Library which the program broadcasting on named as “KULIB Talk”.
From KULIB Talk, Kasetsart University Library has succeeded their purpose
of transmitting all these knowledge to the public through social media. As shown in
the total number of viewers from 6 live videos (Updated Oct,16th 2018) is 13,154
times and the total number of participants while the live video is broadcasting on
such as asking the questions, Shares the live videos or click the likes for the live
videos is 1,687 times. The outcome of the highest success is that the university
personnel including the public are interested and aware of the sharing of knowledge
to others. Ready and willing to tell others the story of their success which would
inspire others in creating creative works and inventing new innovations that will be
helpful to the country in the future.

Keywords:
Lesson Learned, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, Inspirational,
Knowledge Acquisition, Social Media
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
โดยเฉพำะเรื่องของกำรแบ่งปันควำมรู้และกำรเชื่อมโยงควำมรู้จำกเจ้ำของผลงำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เช่น นิสิต อำจำรย์ นักวิจัย ศิษย์เก่ำ โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งถูกเลือกเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกข้อมูลสถิติ
ที่ว่ำ คนไทยใช้เวลำเข้ำอินเทอร์เน็ตต่อวันมำกที่สุดในโลก และกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีผู้ใช้มำก
สุดในโลก โดยเมื่อมีกำร LIVE ผ่ำนเพจของสำนักหอสมุด http://www.facebook.com/kulibpr
ซึ่งรำยกำรจะทำกำร Live เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง จำกนั้นสำนักหอสมุดจะทำกำรสรุป
องค์ควำมรู้จำกวิทยำกรและเชื่อมโยงควำมรู้นั้น โดยกำรแนะนำแหล่งข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่
สำนักหอสมุดมีให้บริกำรที่หน้ำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th/kulibtalk เพื่อให้เข้ำใจ
เข้ำถึง เกิดกำรต่อยอดควำมรู้และเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อไป
และยังเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เชิงวิชำกำรให้สำมำรถเข้ำใจง่ำย และ
สร้ำงควำมผูกพันและสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสำนักหอสมุด และผู้ใช้บริกำร อำจำรย์ นักวิจัย นิสิต และ
ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ของตนเองออกสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงบทบำทโดดเด่นของมหำวิทยำลัยที่มีส่วนพัฒนำ
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บุคลำกรของประเทศ
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดของอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร
ศิษย์เก่ำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งำน KULIB Talk ได้เริ่มดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Knowledge Partners โดยมี
concept คือกำรถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้จำกผู้ที่มีผลงำน นวัตกรรม รำงวัล ของอำจำรย์ นักวิจัย
นิสิตและศิษย์เก่ำในเรื่องนั้น ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้นี้ให้แก่บุคคลท่ำนอื่น ๆ และสร้ำงแรงบันดำล
ใจในกำรสร้ำงสรรค์โดยสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยกำรดำเนินงำนได้นำเอำ
โมเดลเซกิ (SECI Model) (Nonaka & Takeuchi, 1995) ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงควำมสัมพันธ์กำร
หลอมรวมควำมรู้ในองค์กรระหว่ำงควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) ใน 4 กระบวนกำร เพื่อยกระดับควำมรู้ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นงำนประจำที่ยั่งยืน โดยได้นำมำปรับใช้ในกระบวนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม KULIB Talk เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยละเอียดกระบวนกำร
ดังนี้

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

2-448

กำรเผยแพร่และออกอำกำศไปสู่ผู้ชมรำยกำร โดยกำรดำเนินงำน ก่อนกำร Live จะมีทีมงำน
ประชำสัมพันธ์ข่ำวเพื่อแจ้งผู้รับบริกำรก่อนล่วงหน้ำและสร้ำงแรงจูงใจในกำรรับชม

ภำพที่ 2 กำรจัดทำแบนเนอร์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
2. Externalization เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ฝังลึกไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
(Tacit to Explicit) ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำได้โดยผ่ำนกำรพูดคุย กำรเล่ำเรื่อง ซึ่งกระบวนกำรนี้
เป็นกระบวนกำรที่สำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ที่อยู่ภำยในบุคคลให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถถ่ำยทอดให้
เข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งเป็นควำมรู้ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันผ่ำนวิธีกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศ
รวมทั้งสำมำรถนำไปจัดเก็บ เช่น เปลี่ยนควำมรู้หรือทักษะให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร รูปภำพ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ดังนั้น ในกำรทำงำนรำยกำร KULIB Talk จะมี
กำรจัดเตรียมข้อมูลโดยกำรเขียนสคริปข้อคำถำมเพื่อกำรถอดบทเรียนของแขกรับเชิญที่เชิญมำ
สัมภำษณ์เพื่อสกัดองค์ควำมรู้ โดยจัดเตรียมข้อคำถำมเพื่อกำรถอดบทเรียนในรูปแบบที่ไม่วิชำกำร
ย่อยข้อมูลและเนื้อหำให้เข้ำใจง่ำย โดยใช้ Facebook Live www.facebook.com/kulibpr โดยผู้ที่
เป็นเพื่อนของผู้ใช้งำน หรือ ผู้ที่ติดตำมเพจของสำนักหอสมุด ก็สำมำรถร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดนี้ไป
พร้อม ๆ กัน โดยในกำรดำเนินงำนมีอุปกรณ์ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว และโปรแกรม OBS Studio หรือชื่อเต็ม ๆ ว่ำ Open
Broadcaster Software Studio ซึ่งเป็นโปรแกรม OpenSource มำช่วยบริหำรจัดกำรในเรื่องกำร
จับภำพสดบนหน้ำจอ กำรโชว์ข้อมูล รูปภำพ หรือสำธิตกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
เพื่อทำกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook Live
2. กล้องวิดีโอ จำนวน 2 ตัว
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3. ไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 2 ตัว
4. ไฟสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด
5 กล่องแปลงสัญญำณ HDMI to USB3
6. สำย HDMI จำนวน 2 เส้น
7. ขำตั้งกล้อง จำนวน 2 ชุด
8. Sound Mixer 1 ชุด

ภำพที่ 3 กำรนำโปรแกรม OpenSource: OBS Studio มำบริหำรจัดกำรวิดีโอและอุปกรณ์ต่ำง ๆ
3. Combination เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ชัดแจ้งไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
(Explicit to explicit) เป็นกระบวนกำรที่ทำให้ควำมรู้สำมำรถจับต้องได้ นำไปใช้งำนร่วมกันได้โดย
กำรแยกแยะ แบ่งประเภท แล้วนำมำสร้ำงจัดหมวดหมู่เป็นควำมรู้ใหม่ สำหรับรำยกำร KULIB Talk
มีกระบวนกำรรวมควำมรู้โดยเมื่อมีกำรถ่ำยทอดสดออกไปแล้วนั้น หลังจำกจบรำยกำรทีมงำนจะสรุป
ข้อมูลจำกผู้ถ่ำยทอดและค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งสิ่งพิมพ์ บทควำม และฐำนข้อมูล
ต่ำงประเทศมำนำเสนอเพื่อต่อยอดควำมรู้ให้แก่ผู้ชมต่อไป โดยกำรนำเสนอจะนำขึ้นบนเว็บไซต์ของ
สำนักหอสมุด (www.lib.ku.ac.th/kulibtalk) เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำยจำกทุกที่
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ภำพที่ 4 กำรสรุปและเชื่อมโยงข้อมูลกับทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
4. Internalization เป็นกระบวนเรียนรู้จำกกำรกระทำซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนควำมรู้ที่ชัดแจ้ง
ที่อยู่ในรูปของทักษะหรือควำมสำมำรถของบุคคล ให้กลับไปเป็นควำมรู้โดยนัยที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
นั้น ๆ เป็นกำร “จำรึก” ควำมรู้ชัดแจ้ง เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกในสมองคน เช่น นำควำมรู้ที่เรียนรู้มำไป
ปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดกำรเรียนรู้ให้เกิดเป็นควำมรู้ประสบกำรณ์และปัญญำ เป็นประสบกำรณ์อยู่
ในสมองในเชิง Tacit Knowledge ต่อไป
เมื่อดำเนินกำรถ่ำยทอดและสร้ำงควำมรู้ ควำมรู้จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดย 4 กระบวนกำร
นี้สำมำรถเกิดต่อไปได้เรื่อย ๆ ทำให้ควำมรู้ในองค์กรเกิดขึ้นและสูงขึ้นอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งมีลักษณะเป็น
เกลียวควำมรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI MODEL
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลกำรดำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk ที่ผ่ำนมำ มีผลงำนจำกอำจำรย์ จำนวน 2
ผลงำน นิสิต จำนวน 2 ผลงำน และศิษย์เก่ำ จำนวน 2 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561)
โดยมีเรื่องที่ได้นำเสนอดังนี้
ตอนที่ 1 เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ
โดย อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด นวัตกรรมเครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ สำหรับทำนำแบบประณีต
ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นข้ำวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้ำ
ตอนที่ 2 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงกำร Booster Bond for Startup
โดย นำงสำวปริณดำ กระโจมแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศำสตร์
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Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/237374353587467/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรแข่งขันกำรคิดโครงกำรหนี้สำธำรณะเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อหนี้สำธำรณะ
ตอนที่ 3 โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน (Indirect Light Sky Dome with
Natural Ventilation)
โดย ดร.โสภำ วิศิษฏ์ศักดิ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
ดร.ณัฏรี ศรีดำรำนนท์ นิสิตคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด อุปกรณ์ประหยัดพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุข
ภำวะที่ดีภำยในอำคำร ใช้สำหรับติดตั้งบนหลังคำอำคำรเพื่อรับแสงธรรมชำติแบบทำงอ้อมและมี
ระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติ
ตอนที่ 4 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีเพื่อเฟ้นหำสุดยอดทีม
นักพัฒนำแอปพลิเคชัน
โดย ทีม OLAN นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/250505749138989/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำธนำคำรกลุ่ม Corporate
ตอนที่ 5 รำงวัล Explorer Award 2018
โดย คุณบอลและคุณยอด เจ้ำของรำยกำรหนังพำไป
ศิษย์เก่ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร และศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/253643921961883/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรสร้ำงผลงำนทำงรำยกำรโทรทัศน์
จนได้รับรำงวัลนักสำรวจจำก National Geographic
ตอนที่ 6 Zanroo มำร์เทคสตำร์ทอัพแห่งแรกของประเทศไทย
โดย คุณชิตพล มั่งพร้อม CEO Zanroo ศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/269178080380695/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรใช้เทคโนโลยี รวบรวมจำกโลกออนไลน์ หรือที่เรำรู้จักกันในชื่อ
Big Data วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกและเทรนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง Social Listening Social Engagement
ซึ่งผลงำนเหล่ำนี้ทำให้เกิดควำมตื่นตัวและมีผู้ให้ควำมสนใจในรูปแบบรำยกำรและกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ ซึ่งทีมงำนได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำน KU KM Mart 2018 โดยในกำร
ออกอำกำศในแต่ละครั้ง มีกำรแชร์ข้อมูลออกไปจำกกำรออกอำกำศ ทำให้มีห้องสมุดอื่น ๆ เล็งเห็น
และสนใจที่จะดำเนินกำรรูปแบบเดียวกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้
จำกกำรออกอำกำศที่ผ่ำนมำ ยังทำให้เห็นว่ำกำรนำเอำเทคโนโลยีของ Facebook LIVE มีข้อดีหลำย
ทำงในกำรแชร์องค์ควำมรู้ เช่น ผู้ชมรู้สึกได้ถึงควำมเป็น Real-Time Content ผลิตรำยกำรสด
สะดวก เพียงมี Smartphone ก็สำมำรถดูรำยกำรสดได้ทุกที่ โดยสำมำรถพูดคุย 2 way
communication ขณะจัดรำยกำร ผู้ชมสำมำรถ feedback ผ่ำน comment ได้ทันทีโดยมีผลคนที่
เข้ำมำดู จำนวน 54,465 ครั้ง มีจำนวนกำรคลิกโพสต์ 3,998 ครั้ง มีกำรรับชมวิดีโอ 13,159 ครั้ง โดย
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มีผู้เข้ำชมที่ไม่ซ้ำกัน จำนวน 11,111 ครั้ง และจำนวนกำรมีส่วนร่วมกับโพสต์ 2,993 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 35-44 ปี รำยละเอียดดังภำพที่ 5
กราฟผลการรับชมวิดีโอ
รวม
KULIBTalk ครั้งที่ 7: คุณชิตพล มั่งพร้อม บริษัท Zanroo
มำร์เทคสตำร์ตอัพสำยกำรตลำดแห่งแรกของไทย
KULIBTalk ตอน "บอล:ยอด" ผู้ผลิตรำยกำร "หนังพำไป" และกับรำงวัล
Explorer Award 2018 จำก National Geographic Thailand
KULIB TALK ตอน กำรแข่งขันประกวด SCB Tech Day แอพพลิเคชั่นเพื่อ
segment corporate โดย ทีม OLAN นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์…
KULIB TALK ตอน โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน
KULIB TALK ตอน โครงกำร Booster Bond for Startup โดย นำงสำวปริณดำ
กระโจมแก้ว (น้องใบพลู) : นิสิตชั้นปี ที่ 3 คณะเศรษฐศำสตร์ มก.
KULIB TALK รู้จัก KAPI
KULIB TALK ตอน "เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนต้นกล้ำ" โดย อำจำรย์ปัญญำ
เหล่ำอนันต์ธนำ จะมำ live สดกับผลงำน
0
คนที่เข้ำมำดู

กำรรับชมวิดีโอ
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ผู้เข้ำชมที่ไม่ซ้ำกัน

กำรมีส่วนร่วมกับโพสต์

กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุด

ภำพที่ 5 กรำฟผลกำรรับชมวิดีโอ
ข้อเสนอแนะ
ในกำรถ่ำยทอดสดในแต่ละครั้งทำให้เห็นปัญหำทำงเทคนิคที่ไม่สำมำรถจะแก้ไขได้จำกหน้ำ
งำนเนื่องจำกเป็นรำยกำรสด เช่น เสียงไมค์ไม่เท่ำกัน หรือมีสัญญำณแทรก ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำนี้
อำจจะต้องทำกำรเปลี่ยนอุปกรณ์บำงชิ้นให้มีคุณภำพเท่ำกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้
ปัญหำกำรพูดผิด จะมีทีมงำนที่คอยแก้ไขและเขียนข้อควำมเพื่อคอยส่งสัญญำณให้แก่พิธีกรและ
วิทยำกร ซึ่งรำยกำรที่ถ่ำยทอดสด นอกจำกจะต้องใช้เทคนิคหลำยอย่ำงประกอบกันแล้วนั้น ยังต้องใช้
ประสบกำรณ์ในกำรลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดทักษะควำมชำนำญ และเกิดกำรเรียนรู้ในครั้งถัดไปเพื่อ
เตรียมรับมือกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ดีมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรที่มีระบบกำรจัดเก็บควำมรู้โดยนำเอำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มำร่วมด้วย
ทำให้สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีข้อมูลที่สำมำรถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว และ
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่องค์กรอื่น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไปเพื่อสร้ำงให้สังคมเป็น
สังคมอุดมปัญญำอย่ำงแท้จริง
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำของผลงำนสู่สังคมและผู้ชมที่ชมรำยกำร รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ถำมคำถำม ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรใหม่ซึ่งสำนักหอสมุดได้
รวบรวมองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดเก็บและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน
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3. องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นสำมำรถนำเทคนิควิธีกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
บนโลกออนไลน์ได้ เพื่อสร้ำงให้นิสิต บุคลำกร เกิดควำมผูกพันและควำมภำคภูมิใจต่อองค์กรและ
สร้ำงนวัตกรรมสร้ำงสรรค์และผลงำนที่ดีต่อไป
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บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิธีกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร ด้วยกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศด้วยวิธี Spread plate technique บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA สำหรับจุลินทรีย์ทั้งหมดและ
อำหำร SDA สำหรับยีสต์และรำ จำกนั้นป้ำยสปอร์ของเชื้อรำ และเซลล์ของแบคทีเรียบนหนังสือ
วำรสำร และแผ่นซีดี นำมำเช็ดทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิต โดยทั้งหมดนั้นทำในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศ
ด้วยรังสี ยูวีซี ผลกำรวิจัยพบว่ำ สื่อสำรสนเทศ แผ่นซีดี ดีวีดี มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 2.8x10
CFU/10cm2จำนวนยีสต์และรำ 1.3 CFU/10cm2 ส่วนหนังสือและวำรสำรมีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
3.3x10 CFU/10cm2 จำนวนยีสต์และรำ เท่ำกับ 3.1 CFU/10cm2 เตรียมห้องปฏิบัติกำรกว้ำง 2.9
เมตร ยำว 4.4 เมตรที่มีหลอดยูวีซีเพื่อใช้กำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ ซึ่งตรวจพบว่ำมีจุลินทรีย์ทั้งหมด
ในอำกำศของห้องนี้เท่ำกับ 4.9x102 CFU/m3 หลังจำกเปิดหลอดรังสียูวีซี ขนำด 30 วัตต์ 20 นำที
เพื่อทำลำยจุลินทรีย์ในอำกำศพบว่ำรังสียูวีซีมีประสิทธิภำพในกำรกำจัดแบคทีเรียและเชื้อรำได้ 99%
เมื่อนำหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน 104CFU/10cm2 มำเช็ดทำควำม
สะอำดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อชุบน้ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน
3 วัน ในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับอันตรำยน้อยมำก (<50 CFU/m3 )
ผลกำรทดลองพบว่ำสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้และทำให้ปรำศจำกเชื้อในที่สุด วิธีดังกล่ำว
ได้รับกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องเปรียบเทียบกับ Control พบว่ำจำนวนจุลินทรีย์แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%

คาสาคัญ:
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%, รังสียูวีซี, กำรกำจัดจุลินทรีย์
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Abstract
The study on method for microbial decontamination on books, journals
and the media in the library of Naresuan university by enumeration of microbial
contamination on books, journals and the media using Spread plate technique on
TSA for total viable count and SDA for yeast and mold count. Then inoculated
microbial cells and spores on books, journals and the media after that
decontamination with 10%hydrogen peroxide and counted the surviving cells. All
must be done in the laboratory that controlled air quality by UVC. The results found
that the media, CD and DVD had total microbial contents 2.8x10 CFU/10cm2, yeast
and mold contents 1.3 CFU/10cm2. Books and journals contained microbial contents
3.3x10 CFU/10cm2, yeast and mold contents 3.1 CFU/10cm2. The laboratory room
2.9x4.4 meters with 30 watts UVC was operated. It was found that this room
contained the amount of microorganism in the air 4.9x102 CFU/m3. After 20 minutes
of exposure, UVC radiation effective in killing bacteria and mold in the air 99%.
Contaminated books, journals and media 104CFU/10cm2 were wiped with the sterile
cloth that moist in disinfectant 10% hydrogen peroxide once a day on 3 consecutive
days and operated in microbial controlled room as a very low level (<50 CFU/m3).
The results showed that the process was able to reduce microbial contamination
until finally sterilized. This method was proven to be accurate compared to the
control found that number of microorganisms was significantly different at 95%.

Keywords:
Disinfectant 10% Hydrogen Peroxide, UVC, Decontamination
บทนา
จุลินทรีย์ที่อยู่บนหนังสือ และทรัพยำกรสำรสนเทศในสำนักหอสมุดเป็นแหล่งของ
กำรปนเปื้อนที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของอำกำศภำยในอำคำรและอำจทำให้เกิดอันตรำยต่อ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร กระดำษหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรผลิตเป็นหนังสือ วำรสำร ย่อม
เสื่อมสลำยอยู่ตลอดเวลำ อัตรำกำรเสื่อมสลำยขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งปัจจัย
ภำยในได้แก่ ควำมเป็นกรด (Acidity), ไอออนโลหะ (Metal ion), ลิกนินหรือวัสดุที่ย่อยได้ ปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ ควำมร้อน ควำมชื้น แสงยูวี ออกซิเจน มลพิษต่ำง ๆ และ Biodeteriogen (Strlic,
Kolar, & Scholten, 2005) ส่วนประกอบของกระดำษที่จุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่งพลังงำนได้แก่
Cellulose, Hemicellulose, Lignin, Adhesives, Sizings เป็นแหล่งคำร์บอนของ Heterotrophic
organisms นอกจำกนั้นกระดำษยังมีคุณสมบัติดูดควำมชื้นทำให้จุลินทรีย์สำมำรถเจริญได้ดี
โดยเฉพำะเชื้อรำซึ่งชอบควำมชื้นที่ต่ำกว่ำแบคทีเรีย ทำให้พบกำรปนเปื้อนของเชื้อรำบนหนังสือใน
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งเก็บรักษำจดหมำยเหตุต่ำง ๆ (Guillitte, 1995) เมื่อเกิดเชื้อรำบนกระดำษ
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เชื้อรำจะเจริญและปล่อยสำรต่ำง ๆออกมำ เช่น Glycerine ทำให้บริเวณดังกล่ำวมีควำมชื้นเพิ่มขึ้น
กระตุ้นให้เกิดกำรเจริญของสปอร์มำกขึ้น นอกจำกนั้นกำรปลดปล่อยสำรกลุ่ม Excreted lipids
จะทำให้เกิดกระบวนกำร Autooxidation ได้ Free-radicals และ Peroxides ทำให้เกิดสีน้ำตำล
หำกเป็นเชื้อรำที่สร้ำงสำรสี จะส่งผลให้ตัวอักษรบนหนังสือเลอะเลือนไป ไม่สำมำรถอ่ำนได้ (Florian,
2002) กำรเสื่อมสลำยจำกเชื้อรำกลุ่มที่สำมำรถย่อยสลำยกระดำษได้ดี (Cellulose fungi) เกิดจำก
กำรสร้ำงเอนไซม์ Extracellular cellulase ย่อยเซลลูโลสได้น้ำตำลโมเลกุลเล็กนำไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงำนของจุลินทรีย์กลุ่มอื่น ๆ (Gallo, Pasquariello, & Rocchetti, 1998) และ Excreted
organic acids ทีทำให้ควำมแข็งแรงของกระดำษลดลงจึงเปื่อยยุ่ยในที่สุด (Abdel-Kareem, 2010)
นอกจำกกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศจะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยแล้วยังมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยพบว่ำจุลินทรีย์กลุ่มนี้บำงชนิดเป็น
จุลินทรีย์ก่อโรค/ จุลินทรีย์สร้ำงสำรพิษ (Pathogenic/ toxigenic) (Bennett & Klich, 2009;
Pinheiro, & Chaves, 2011) แม้ว่ำจุลินทรีย์เหล่ำนี้จะตำยแล้วโครงสร้ำงบำงส่วนหรือสำรพิษที่
หลงเหลืออยู่จะทำให้เกิดกำรแพ้ได้ (Florian, 2002)
กำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือเพื่อกำรเก็บรักษำหนังสือให้นำนขึ้นนั้นสำมำรถใช้ได้ทั้ง
วิธีกำรทำงกำยภำพและเคมี กำรทำให้แห้งหรือกำรลดค่ำ Water activity ของวัสดุเพื่อยับยั้งกำร
เจริญของจุลินทรีย์เป็นวิธีกำรทำงกำยภำพที่ง่ำย ไม่เป็นอันตรำย เช่น 1) กำรห่อด้วยวัสดุกันชื้นซึ่ง
ต้องใช้ในปริมำณมำกและไม่สะดวกต่อกำรนำมำใช้งำน 2) กำรใช้ Gamma radiation ซึ่งพบว่ำ
จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีกำรตอบสนองต่อรังสีที่แตกต่ำงกันและยังพบว่ำกระดำษที่ผ่ำนกำรฉำยรังสีจะ
เสื่อมสลำยได้ง่ำยขึ้น (Adamo et al., 2003) 3) กำรใช้ High frequency current (1.5-1.6 A,
90-100oC, เวลำ 12-15 นำที) ซึ่งสำมำรถทำลำยแมลงต่ำง ๆ ได้ดี ไม่มีสำรเคมีตกต้ำง แต่มีผลต่อเชื้อ
รำในระดับปำนกลำง และวิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเอกสำรที่มี Leather, Parchment, Seals (Flieder, 1965)
4) กำรเก็บรักษำในสิ่งแวดล้อมที่ลดปริมำณออกซิเจน จะทำให้กำรถูกทำลำยโดยเชื้อรำและแมลง
ต่ำง ๆ ลดลง นอกจำกนั้นในระยะยำวยังสำมำรถป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมีหรือแม้แต่กำรเกิด
Photooxidation ได้ วิธีกำรนี้เหมำะกับกำรเก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์แต่ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนใน
หอสมุด (Florian, 1997) 5) กำรใช้รังสียูวี (Gallo, 1963) ระบุว่ำรังสียูวีไม่มีประสิทธิภำพในกำร
กำจัดจุลินทรีย์ใน Textiles/ books เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรทะลุทะลวงต่ำ Belloni et al.
(2006) รำยงำนว่ำรังสียูวีที่ควำมยำวคลื่น 308 nm สำมำรถทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเซลลูโลสเป็น
ส่วนประกอบปรำศจำกเชื้อได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำรังสียูวีมีพลังงำนสูงจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นไปพร้อมกับกำรฆ่ำจุลินทรีย์ นอกจำกนั้นกำรเกิดปฏิกิริยำ Oxidation ของ
เซลลูโลสจะทำให้กระดำษเป็นสีเหลืองและเปรำะ 6) กำรใช้อุณหภูมิไม่เหมำะสม อุณหภูมิมีผลต่อ
อัตรำเมตำบอลิซึมของเซลล์ส่งผลต่ออัตรำกำรเจริญของจุลินทรีย์ มีรำยงำนกำรใช้ Freezing-drying/
lyophilisation method ในกำรเก็บรักษำ Graphic document (Basset & Drais, 2011)
กำรกำจัดหรือยับยั้งกำรเจริญของจุลินทรีย์บนกระดำษด้วยวิธีกำรทำงเคมี โดยสำรเคมี
แต่ละชนิดจะมีผลต่อผนังเซลล์ เซลล์เมมเบรน และองค์ประกอบของเซลล์ที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น
1) แอลกฮอล์ (Alcohols) มีผลต่อเมมเบรน (Membrane active microbicide) ซึ่งใช้กันมำนำน
ประสิทธิภำพขึ้นอยู่กับควำมยำวของคำร์บอน ออกฤทธิ์ทำให้โปรตีนตกตะกอนและเสียสภำพ
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ควำมเข้มข้นที่ใช้ 50-90% มีผลต่อแบคทีเรีย ไวรัส และฟังไจ แต่ไม่มีรำยงำนกำรทำลำยสปอร์
สำหรับกำรยับยั้งเชื้อรำใช้ Butanol 8-90%, Isopropanol 30% และ Ethanol 90% โดยเอธำนอล
นิยมนำมำใช้มำกที่สุดสำมำรถยับยั้งเซลล์ของ Aspergillus flavus, A. niger, Chaetomium
globosum และ Trichoderma viride บนกระดำษได้แต่ไม่ยั้บยั้งสปอร์ทำให้สปอร์เจริญเป็นเซลล์
อีกครั้งหลังกำรฆ่ำเชื้อ 14 วัน นอกจำกนั้นยังพบว่ำไม่เหมำะกับวัสดุที่หนำ ๆ เช่นหนังสือเป็นต้น
(Bacilkova, 2006) 2) Alkylating agents เช่น Ethylene oxide และ Formaldehyde สำมำรถ
กำจัดและสปอร์ของจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดแต่มีควำมไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้งำน 3) สำรประกอบคลอรีน
(Chlorine containing compounds/phenol derivative) เช่น Dichlorophen,
Pentachlorophenol, Thymol มีรำยงำนกำรนำมำใช้งำนแต่มีข้อควรระวังเรื่องควำมไม่ปลอดภัย
(The United States Environmental Protection Agency [US EPA], 2010) 4) Photocatlyst
ด้วย Titanium dioxide จะทำให้เกิดอันตรำยต่อเซลล์จำก Hydroxyl radicals และ Superoxide
ions (Huang et al., 2000) อย่ำงไรก็ตำมมีผลต่อฟังไจน้อยกว่ำแบคทีเรียเนื่องจำกยีสต์และรำมีไค
ตินเป็นส่วนประกอบในผนังเซลล์และมีควำมหนำของผนังเซลล์มำกกว่ำแบคทีเรียจึงทนได้มำกกว่ำ
และพบว่ำไม่มีผลต่อสปอร์ (Conidia) (Markowska-Szczupak et al., 2011) 5) Quarternary
ammonium compounds (Quats) มีประจุบวกสำมำรถจับกับประจุลบบนผิวเซลล์ ทำให้สำรผ่ำน
เข้ำสู่เซลล์และทำลำยเซลล์ได้ แต่ไม่ทำลำยสปอร์ (Paulus, 2004) สำรกลุ่มนี้ได้แก่ Dimethyllauryl-benzyl ammonium bromide ซึง่ มีรำยงำนควำมเป็นอันตรำยต่อ mucous membrane
และระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย (Nitterus, 2000) 6) Salts and ester of acids เช่น Calcium
propionate, Parabens เป็นกลุ่มของวัตถุกันเสีย ประสิทธิภำพของ Calcium propionate ขึ้นอยู่
กับควำมเป็นกรด หำกนำมำใช้งำนกับกำรฆ่ำเชื้อในกระดำษโดย กำรปรับพีเอชให้เป็นกรด จะทำให้ไม่
สำมำรถเก็บรักษำกระดำษหรือหนังสือได้ (Neves, 2006) ส่วนพำรำเบนเป็นวัตถุกันเสียที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
ยีสต์และรำได้ดีกว่ำแบคทีเรีย (Russel, 2003; Paulus, 2004) ในควำมเข้มข้นต่ำจะยับยั้ง Proton
motive force ของเซลล์เมมเบรนและเมื่อควำมเช้มข้น ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรเลือก
ผ่ำนของเซลล์เมมเบรน มีรำยงำนกำรใช้สำรผสม 0.5% Methyl paraben และ 1% Propyl
paraben ในเอธำนอล 85% เป็นค่ำ MIC ในเชื้อรำ Cladosporium sp. และ P. corylophylum
นอกจำกนั้นกำรเติม 5% Calcium propionate ทำให้ประสิทธิภำพในกำรยับยั้งยีสต์และรำดีขึ้น
(Neves, et al., 2009) อย่ำงไรก็ตำมจำกรำยงำนของ Zotti, Ferroni and Calvini (2007) พบว่ำ
กำรสเปรย์ด้วย Propyl paraben และ Methyl paraben มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งเชื้อรำในดับปำนกลำง
อย่ำงไรก็ตำมยังมีกำรถกเถียงกันเรื่อควำมไม่ปลอดภัยของพำรำเบนในกำรนำมำใช้งำน (Soni,
Carbin, & Burdock, 2005; Scientific Committee on Consumer Products [SCCP], 2005)
ดังนั้นหลักในกำรเลือกน้ำยำ
ฆ่ำเชื้อต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อและมีควำม
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกน้ำยำฆ่ำเชื้อที่เป็นสำรออกซิไดส์ที่ดี คือ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสำมำรถทำลำยจุลินทรีย์ได้หลำยชนิดและระเหยได้เร็ว ใช้งำนได้ง่ำย
ปลอดภัย ไม่มีผลต่อหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศ
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สมมติฐานการวิจัย
กำรฆ่ำเชื้อบนหนังสือ วำรสำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็น Oxidizing agent มีฤทธิ์ในกำรทำลำย ดีเอ็นเอ เยื่อหุ้มเซลล์ตลอดจน
องค์ประกอบอื่น ๆ ของเซลล์ เมื่อใช้ในควำมเข้มข้นที่เหมำะสม จะปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำนและไม่ทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อหนังสือและวำรสำร เนื่องจำกกำรสลำยตัวของสำรจะทำให้เกิดน้ำกับ
ออกซิเจน ไม่มีสำรตกค้ำงอื่น ๆ โดยต้องดำเนินกำรในห้องปฏิบัติกำรที่ไม่มีกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ในอำกำศเพื่อป้องกันอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้บริกำรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำวิธีกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ
ขันตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วัสดุ อุปกรณ์ และอำหำรเลี้ยงเชื้อ
1.1 อุปกรณ์ในกำรฆ่ำเชื้อ ได้แก่ หลอดยูวีซี น้ำยำฆ่ำเชื้อ ผ้ำเช็ดทำควำมสะอำด
1.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่
ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก
1.3 อุปกรณ์ในกำรแยกและกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ อำหำรเลี้ยงเชื้อ Trypticase
soy agar (TSA) Sabouraud dextrose agar (SDA) สำรละลำยเจือจำง 0.85% NaCl ไม้พันสำลี
2. วิธีกำร
2.1 กำรแยกเชื้อจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศ โดยใช้ Swab
technique (Wet and dry Swab) ด้วยสำรละลำย 0.85% NaCl 10 ml ป้ำยบริเวณปกหน้ำ-หลัง
ปกใน สันหนังสือ แล้วเจือจำงเป็น 100, 10-1, 10-2 จนกระทั่งถึงควำมเจือจำงที่เหมำะสม จำกนั้น
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total viable count) โดยใช้ Spread plate technique ลงบน
อำหำร TSA บ่มที่อุณหภูมิ 35±2oC เป็นเวลำ 2 วัน และปริมำณยีสต์และรำ (Yeast and mold
count) ด้วยอำหำร SDA บ่มทีอ่ ุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 3 วัน ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็น
ปริมำณจุลินทรีย์ต่อตำรำงเซนติเมตร เก็บแบคทีเรียบริสุทธิ์บนอำหำร TSA และเก็บยีสต์และรำโดยใช้
อำหำร SDA สำหรับศึกษำต่อไป
2.2 กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำรสำหรับกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 เลือกห้องสำหรับทำปฏิบัติกำรเป็นห้องโล่ง ๆ มีโต๊ะ 1 ตัว และเก้ำอี้สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน ประตูห้องปิดมิดชิด หลังจำกทำควำมสะอำดตำมปกติให้ตรวจนับจุลินทรีย์ในอำกำศโดย
ใช้หลักกำร Settle plate (Hayleeyesus & Manaye, 2014) ด้วยกำรเปิดจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2
ชนิด คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA วำงไว้ 5-7 จุด ทั้ง 4 มุม และตรงกลำงห้อง
สูงจำกพื้นประมำณ 1 เมตร ห่ำงจำกผนังหรือสิ่งกีดขวำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ทิ้งไว้ 15 นำที จึงปิดฝำ
จำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ที่อุณหภูมิ 35±2oC และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA ที่
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อุณหภูมิห้อง ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็นปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศต่อลูกบำศก์เมตร เก็บเชื้อ
บริสุทธิ์ที่แยกได้บนอำหำรที่เหมำะสม
2.2.2 กำรติดตัง้ หลอดรังสียูวีซี เหนือพื้นห้องไม่ต่ำกว่ำ 2 เมตร โดยใช้หลอดขนำด
30 วัตต์ จำนวน 1 หลอดต่อพื้นที่ 18 ตำรำงเมตร วัดอุณหภูมิของห้องและควำมชื้นสัมพันธ์ไม่ควร
เกิน 60% จำกนั้นทดสอบประสิทธิภำพของรังสียูวีซีในกำรฆ่ำเชื้อ ด้วยกำร Spread plateสปอร์ของ
เชื้อรำ 100-150 cfu/plate และ เชื้อแบคทีเรีย 200-250 cfu/plate ที่แยกได้จำกข้อ 2.2.1 บน
อำหำรเลี้ยงเชื้อ Plate count agar เปิดรังสียูวีซีเป็นเวลำ 5,10,15,20,25,30 นำที หรือตำม
ควำมเหมำะสม บ่มเชื้อตำมสภำวะที่กำหนด นับจำนวนโคโลนีที่รอดชีวิต เลือกเวลำน้อยที่สุดที่
แบคทีเรียและเชื้อรำถูกกำจัด 99% เปรียบเทียบกับ Control บันทึกอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์
ของห้อง
2.3 กำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศหลำย ๆ ครั้งด้วยน้ำยำ
ฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide จนกระทั่งปรำศจำกเชื้อ (Tyndalization)
2.3.1 ป้ำยสปอร์ของเชื้อรำ และเซลล์ของแบคทีเรียบนหนังสือ วำรสำร และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้มีปริมำณ 103 cfu/cm2 (มำกกว่ำที่พบตำมธรรมชำติ 3log) บ่มที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลำ 24 ชั่วโมงสำหรับแบคทีเรีย และ 72 ชั่วโมงสำหรับเชื้อรำ
2.3.2 ทำควำมสะอำดพื้นห้องตำมปกติ ตำมด้วยกำรเปิดรังสียูวีซีเพื่อกำจัด
จุลินทรีย์ในอำกำศ 99% เตรียมพร้อมกับกำรทดสอบ ผู้ปฏิบัติงำนสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคล ได้แก่ ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก ให้พร้อม จำกนั้นใช้ผ้ำเช็ดทำ
ควำมสะอำดชุบน้ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide เช็ดทำควำมสะอำดหนังสือ วำรสำร และ
สื่อสำรสนเทศที่ได้รับกำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ในข้อ 2.3.1 โดยกำรเช็ดจำกซ้ำย-ขวำ และจำกมุมทั้ง 4
มุม ให้ทั่วทุกจุด ทิ้งไว้ 15 นำที นำผ้ำที่ใช้เช็ดทำควำมสะอำดจุ่มลงในน้ำยำฆ่ำเชื้อ แช่ทิ้งไว้ 1 คืน
ก่อนนำไปซักและทำควำมสะอำดต่อไป แยกและตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตหลังกำรทำควำม
สะอำดโดยใช้ Swab technique จำกนั้นนำหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศดังกล่ำวไปบ่มที่
อุณหภูมิห้องต่อไปอีก 24 ชั่วโมง แล้วนำมำทำควำมสะอำดซ้ำครั้งที่สอง และ สำม โดยดำเนินกำร
เช่นเดิม เปรียบเทียบกับกำรเช็ดทำควำมสะอำดด้วยน้ำกลั่น
2.4 กำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อ
สำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นนำหนังสือและทรัพยำกรสำรสนเทศที่สังเกตเห็นว่ำมีเชื้อรำเกิดขึ้น อย่ำงน้อย
30 รำยกำร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B กลุ่มละ 15 รำยกำร กำจัดจุลินทรีย์ตำมวิธีที่ได้พัฒนำขึ้น 15
รำยกำรของกลุ่ม A เปรียบเทียบกับกลุ่ม B ที่ไม่ได้เช็ดทำควำมสะอำด ตรวจสอบปริมำณจุลินทรีย์โดย
ใช้ Swab technique (Wet and dry swab) ประเมินผลกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีทดสอบโดย
ใช้สถิติที่เหมำะสม
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรแยกเชื้อจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำรสนเทศ
ผลกำรแยกและตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์จำกหนังสือ วำรสำร แผ่นซีดี ซีดีรอม และ ดีวีดี
โดยใช้ Swab technique (wet and dry Swab) และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ดว้ ยวิธี Spread

2-460

plate technique พบว่ำ สื่อสำรสนเทศ แผ่นซีดี ดีวีดี มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 2.8x10
CFU/10cm2 จำนวนยีสต์และรำ 1.3 CFU/10cm2 ส่วนหนังสือและวำรสำรมีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
3.3x10 CFU/10cm2 จำนวนยีสต์และรำ เท่ำกับ 3.1 CFU/10cm2 โดยแบคทีเรียที่พบเป็นแกรม
บวก มีทั้งรูปร่ำงกลม ท่อนสั้น และท่อนยำว อยู่เดี่ยว ๆ คู่ เป็นกลุ่มหรือเป็นเส้นสำย บำงไอโซเลท
สร้ำงสปอร์ ส่วนเชื้อรำที่พบมีหลำยชนิด เส้นใยสีขำว สร้ำงสปอร์สีดำ สีเขียว สีเหลือง และสีเทำ
บำงชนิดสร้ำงสำรสี แสดงให้เห็นว่ำจุลินทรีย์ที่พบบนหนังสือและสื่อสำรสนเทศต่ำง ๆ นั้น มี
หลำกหลำยชนิด ปนเปื้อนมำจำกสิ่งแวดล้อมและจำกคน ปริมำณที่พบไม่สำมำรถสังเกตเห็นควำม
ผิดปกติ แต่หำกหนังสือดังกล่ำวถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ทำควำมสะอำดหรือมีควำมชื้นสูงขึ้นจะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อหนังสือเองและอำจก่อให้เกิดกำรกระจำยสู่สิ่งแวดล้อมและมีผลต่อบุคลำกรตลอดจน
ผู้ใช้บริกำรได้
2. กำรเตรียมห้องปฏิบัติกำรสำหรับกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ
เลือกห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 306 อำคำรแสงเทียน กว้ำง 2.9 เมตร ยำว 4.4 เมตร มีพื้นที่
12.76 ตำรำงเมตร เป็นห้องที่ใช้ในกำรกำจัดจุลินทรีย์ หลังจำกทำควำมสะอำดตำมปกติได้ตรวจนับ
จุลินทรีย์ในอำกำศได้เท่ำกับ 4.9x102 CFU/m3 และส่วนใหญ่เป็นเชื้อรำ แสดงว่ำคุณภำพอำกำศใน
ห้องนี้อยู่ในระดับอันตรำยปำนกลำง จึงได้เลือกใช้รังสียูวีซีในกำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ โดยใช้
หลอดขนำด 30 วัตต์ จำนวน 1 หลอด หลังจำกที่วำงจำนเพำะเชื้อที่มเี ชื้อรำและแบคทีเรียไว้ที่
ตำแหน่งต่ำง ๆ ของห้อง 7 จุด เปิดรังสียูวีซีเป็นเวลำ 5, 10, 15, 20, 25, 30 นำที พบว่ำที่เวลำ 20
นำที รังสียูวีซีมีประสิทธิภำพในกำรกำจัดแบคทีเรียและเชื้อรำได้ 99% แต่ต้องวำงในตำแหน่งที่ได้รับ
สัมผัสโดยตรง ดังนั้นชุดกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซีที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ได้โดยกำรเปิดใช้งำนเป็นเวลำ 20-30 นำที และอำจเปิดซ้ำได้ตำมที่ต้องกำร
และไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำนเนื่องจำกสำมำรถตั้งเวลำกำรทำงำนด้วยรีโมทคอนโทรล
3. กำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสำรสนเทศ
ป้ำยสปอร์ของเชื้อรำและเซลล์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้บนหนังสือ วำรสำร และสื่อสำร
สนเทศ ให้มีปริมำณ 103cfu/cm2 (มำกกว่ำที่พบตำมธรรมชำติ 3log) จำกนั้นแบ่งกลุ่มหนังสือ และ
สื่อสำรสนเทศเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม (Control) กลุ่มเช็ดทำควำมสะอำด 1 ครั้ง กลุ่มเช็ดทำ
ควำมสะอำด 2 ครั้ง และกลุ่มเช็ดทำควำมสะอำด 3 ครั้ง ด้วยผ้ำที่สะอำดปรำศจำกเชื้อที่เติมน้ำยำฆ่ำ
เชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ควำมเข้มข้น 10% ปริมำตร 20 ml ผลกำรทดลองพบว่ำ เมื่อเช็ด
ทำควำมสะอำด 1 ครั้ง แล้ววำงทิ้งไว้ข้ำมคืน แล้วนำกลับมำทำควำมสะอำดครั้งที่ 2 ไม่พบจุลินทรีย์
รอดชีวิต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำรทำควำมสะอำดด้วยน้ำกลั่นติดต่อกัน 3 วัน ยังคงมีจุลินทรีย์
หลงเหลืออยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพบเชื้อรำรอดชีวิตบนหนังสือในปริมำณมำก ส่วนเชื้อรำบนแผ่นซีดี
สำมำรถเช็ดออกได้ด้วยผ้ำสะอำด สำมำรถสรุปได้ว่ำวิธีที่เหมำะสมในกำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ
และสื่อสำรสนเทศโดยกำรเช็ดด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide ติดต่อกัน 3 วัน วันละ
1 ครั้ง สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้และทำให้ปรำศจำกเชื้อในที่สุด แต่ต้องเช็ดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำร
ฆ่ำเชื้อและดำเนินกำรในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับอันตรำยน้อยมำก <50
CFU/m3
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4. กำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือและสื่อสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น
โดยกำรประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรสำรสนเทศที่อยู่ในห้องสมุด
นำหนังสือและสื่อสำรสนเทศที่สังเกตเห็นว่ำมีเชื้อรำเกิดขึ้น อย่ำงน้อย 30 รำยกำร กำจัด
จุลินทรีย์ตำมวิธีที่ได้พัฒนำขึ้นอย่ำงน้อย 15 รำยกำร และตรวจสอบปริมำณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตโดยใช้
Swab technique (Wet and dry swab) เช่นเดิม เปรียบเทียบกับ Control 15 รำยกำร
ประเมินผลกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของวิธีทดสอบโดยใช้สถิติ t-test: Paired two samples for
mean และ Chi-square พบว่ำกำรทำควำมสะอำดด้วยวิธีดังกล่ำวทำให้จุลินทรีย์ลดปริมำณลง
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% (t Stat 3.08, t Critical two-tail 2.14)
ส่วนปริมำณเชื้อรำซึ่งมีอยู่น้อยในตัวอย่ำงจึงใช้สถิติ Chi-square พบว่ำ ค่ำ Chi-square เท่ำกับ 4.9
มีค่ำมำกกว่ำ 3.84 แสดงให้เห็นว่ำกำรทำควำมสะอำดด้วย 10% Hydrogen peroxide สำมำรถลด
ปริมำณเชื้อรำได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% หรืออำจจะสรุปได้ว่ำเชื้อรำถูก
กำจัดออกไปถึง 93.3%
สรุปผลการทดลอง
วิธีกำรกำจัดจุลินทรีย์ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ 10% Hydrogen peroxide ติดต่อกัน 3 วัน วันละ
1 ครั้ง โดยเช็ดด้วยผ้ำที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อและดำเนินกำรในห้องที่ควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศ
เป็นวิธีที่ให้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะ หลังจำกเช็ดทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรทำ
ให้แห้งเพื่อป้องกันควำมชื้นสะสมที่เกิดจำกปฏิกิริยำกำรสลำยตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ได้วิธีกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วำรสำรและสื่อสนเทศ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
2. ได้ชุดอุปกรณ์กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซี ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
และขยำยผลในกำรนำไปใช้กำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศ ภำยในอำคำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
นเรศวร และห้องเก็บเอกสำรของหน่วยงำนอื่น ๆ ในมหำวิทยำลัย
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แห่งควำมสำเร็จ คือ กำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
นโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร กำรมีควำมชำนำญในวิชำชีพเดียวกัน แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำย
ได้แก่ กำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของเครือข่ำย ในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมควรพิจำณำถึง 1) ลิขสิทธิ์ กฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ควำมแตกต่ำงด้ำนบริบท
ของห้องสมุดสถำบันสมำชิก 3) และระบบบริกำร โดยเฉพำะระบบที่ใช้ร่วมกัน

คาสาคัญ:
เครือข่ำยห้องสมุด, เครือข่ำยควำมร่วมมือ, ควำมร่วมมือ, กำรพัฒนำแหล่งบริกำร
สำรสนเทศ
Abstract
About expertise of library for learning promotion, it can contributes to the
development of society. The Khon Kaen University Library has initiated the
establishment of cooperation networks between libraries, Learning Resources Center,
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Education Information Center in Khon Kean Province . In 2013 with 9 members in
Khon Kean Library Network –KKL network based on the concept of network
development. Divided into 3 phases, the 1st phase the period of beginning, The 2nd
phase the period of the development plan, deploy strategy, participation and
selected mainstay, The 3rd phase work about of the activities improvement, Drive
Innovation in service to users Currently. 2018 KKL network have 11 members. Key
success factors were Knowledge management for exchange and best practice, Clear
policy and the network is work with Professionalism. About network development
approaches include service development, Human resources development and image
of network branding. The suggest about development service innovation were
1) Law&copyrights. 2) Contextual differences or library target and 3) service systems,
specific on shared system

Keywords:
Library Network, Cooperation Network, Cooperation, Information Resources
Development
บทนา
จำกควำมท้ำทำยด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ของหน่วยงำน (สำนักหอสมุด, 2560) กำรมี
ส่วนร่วมในเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ United
Nations กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองขอนแก่นน่ำอยู่ในด้ำน Smart Living ทีใ่ ห้ควำมสำคัญกับ
เมืองมีควำมปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสุขภำพอนำมัย
(ธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธุ์, 2560) โดยห้องสมุดเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรศึกษำ ทำให้
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ริเริ่มกำรจัดตั้งเครือข่ำยเพื่อพัฒนำแหล่งบริกำรสำรสนเทศ
ภำยในจังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดกำรจัดตั้ง “เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และศูนย์บริกำรข้อมูลจังหวัดขอนแก่น” ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ในครั้งแรกมีหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเข้ำร่วมจำนวน 9 แห่ง ปัจจุบันมีสมำชิกรวม 11 สถำบัน ได้แก่
1) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2) ห้องสมุดวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น 3) ห้องสมุด
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 4) ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนวิทยำเขตขอนแก่น
5) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) สำนักหอสมุดกลำง วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย 7) ห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 8) ห้องสมุดโรงพยำบำลขอนแก่น 9) สำนักกำรศึกษำ เทศบำลนคร
ขอนแก่น โดย 10) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น และ 11) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
ขอนแก่น มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยที่ผู้นำองค์กรมี
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จุดมุ่งหมำยร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์
ของผู้ปฏิบัติงำนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริกำรข้อมูลซึ่งมีจุดเด่นที่
แตกต่ำงกัน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนร่วมกัน
เนื่องจำกเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน และสังคมของจังหวัดขอนแก่น
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรยกระดับทักษะควำมเป็นผู้นำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริกำรข้อมูล เพื่อกำรขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ให้ได้รับ
กำรพัฒนำรอบด้ำน พัฒนำแบบก้ำวกระโดด สำมำรถฝ่ำฟันกับวิกฤตต่ำง ๆ และพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง สมำชิกเครือข่ำยจึงได้ทำควำมตกลงร่วมกันที่จะประสำนควำมร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนซึ่งกันและกัน โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกันนี้อำศัยศักยภำพของ
ทรัพยำกรที่แต่ละฝ่ำยมีอยู่ หำรือร่วมกันเพื่อพัฒนำบุคลำกรและบริกำร ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ
นวัตกรรมบริกำรสู่ผู้ใช้ห้องสมุด/ แหล่งเรียนรู้ของแต่ละสถำบันได้มำกยิ่งขึ้น
ซึ่งในกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งบริกำรสำรสนเทศนั้น จะสำมำรถเป็นส่วนสนับสนุน
กำรศึกษำในชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำในระบบหรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มิติกำรเรียนรู้ของ
บุคลำกร ซึ่งบุคลำกรของห้องสมุดเครือข่ำยได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชำชีพและประยุกต์ใช้ในกำร
ดำเนินงำน มีกำรแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนำไปด้วยกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรสำรสนเทศในจังหวัดขอนแก่น
2. แสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ และ
กำรบริกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ใช้ทฤษฏีกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นในกำรดำเนินงำนโดยกำร
สำรวจ กำรระดมสมอง และกำรสัมภำษณ์ เพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำเครือข่ำย
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 (2556-2557) เน้นแสวงหำเครือข่ำย สร้ำงสร้ำงจินตภำพ/ วิสัยทัศน์ควำมร่วมมือ
สร้ำงควำมสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่ำงห้องสมุดสถำบันสมำชิก กำรประเมินเพื่อสะท้อนผลกำร
ดำเนินงำนใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์ และระดมสมองของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรจำกแต่ละสถำบัน
เพื่อกำหนดขอบเขตของเครือข่ำย และแผนกำรดำเนินงำนทั้งระยะสั้น (2 ปี) และแผนระยะยำว
(4 ปี)
ช่วงที่ 2 (2558-2559) เน้นกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในเครือข่ำย กำหนดกลยุทธ์ แผ่ขยำย
กำรรับรู้และยอมรับในกำรดำเนินกิจกรรม ใช้ทุกช่องทำงในกำรสื่อกลยุทธ์ภำยในกลุ่ม สร้ำงแกนนำ
ทำเป็นตัวอย่ำง จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินเพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินงำนใช้กำรระดม
สมองของคณะกรรมกำร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมของแผนกำร
ดำเนินงำนระยะสั้น และเป็นข้อมูลสำหรับกำรต่ออำยุบันทึกควำมร่วมมือ
ช่วงที่ 3 (2560-2561) เน้นกำรปรับปรุงผลงำนที่ดำเนินกำร ชื่นชมผลงำนที่เกิดขึ้น ผนึก
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กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ กำรประเมินเพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินงำนใช้กำรระดม
สมองและกำรสำรวจควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อทบทวนแผนกำรดำเนินงำนระยะยำวและ
กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมของแผนกำรดำเนินงำนระยะสั้นในกำร
ดำเนินงำนแต่ละปี
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 1 ด้ำนกระบวนกำรกำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำย ในช่วงเวลำ 2556-2561 ผลกำรศึกษำ เป็นดังนี้
ช่วงที่ 1 (2556-2557) เป็นขั้นตอนของกำรเริ่มต้น มีกำรแสวงหำเครือข่ำย สร้ำงจินตภำพ
หรือวิสัยทัศน์ควำมร่วมมือ สร้ำงควำมสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เดินสำยพบปะห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภำยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสื่อสำรถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่ำยและเชิญชวนให้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกเครือข่ำย ผลกำรดำเนินงำน ได้แก่
1. มีสมำชิกในครั้งแรก 9 สถำบัน เป็นกำรรวมกลุ่มหน่วยงำน (Networked
Organization) ที่ปฏิบัติงำนหรือได้เกี่ยวข้องกับห้องสมุด หรือแหล่งสำรสนเทศ หรือหน่วยงำนที่
สนับสนุนสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยใช้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นที่ทำกำรจำแนก
เป็น
1.1 ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ 4 แห่ง คือ 1) มหำวิทยำลัยขอนแก่น
2) วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 3) มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) วิทยำลัยบัณฑิต
เอเชีย
1.2 ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำก่อนอุดมศึกษำ 3 แห่ง คือ 1) เทศบำลนครขอนแก่น
ซึ่งมีโรงเรียนเทศบำลในสังกัด 9 แห่ง 2) วิทยำลัยเทคนิค 3) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
1.3 ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 1 แห่ง ห้องสมุดประชำชนเฉลิม
พระเกียรติ (กศน.)
1.4 ประเภทสนับสนุนกำรศึกษำบูรณำกำร 1 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
2. ประชุมระดมสมองในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ กำหนดแผนกำรดำเนินงำนทั้งระยะสั้น
และระยะยำว โดยผู้บริหำรของสถำบันสมำชิกและคณะกรรมกำรเครือข่ำย และจัดทำบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ (2556-2559)
3. แผนกำรดำเนินงำนระยะสั้น คือ กำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้
(สมำน ลอยฟ้ำ, 2551)
4. แผนกำรดำเนินงำนระยะยำว คือ กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร กำรแบ่งปันและใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน กำรบริกำรวิชำกำรร่วมกัน
ช่วงที่ 2 (2558-2559) เป็นกำรกำหนดกลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทุกสถำบันใน
เครือข่ำย แผ่ขยำยกำรรับรู้และยอมรับในวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้น รวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เครือข่ำย
กำหนดขึ้น ใช้ทุกช่องทำงในกำรสื่อสำรกลยุทธ์ และรับสมัครกลุ่มแกนนำเพื่อทำเป็นตัวอย่ำง นำ
แผนกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรดำเนินงำน ได้แก่
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1. สร้ำงแกนนำในกำรดำเนินกำร โดยขออำสำสมัครจำกห้องสมุดที่มีควำมพร้อมในด้ำน
ทรัพยำกร บุคลำกร และกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ แตกต่ำงกันแต่ละประเภท ใช้กำรสมัครใจ
ได้แก่ 1) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2) ห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น และ 3) ห้องสมุดโรงพยำบำลขอนแก่น
2. แปลงแผนพัฒนำเป็นกลยุทธ์สู่ดำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีกำร
ประชุมสัมมนำร่วมกันปีละ 4 ครั้ง และกำหนดกำรสัมมนำ/ อบรมเพื่อกำรส่งเสริมศักยภำพของ
ผู้ให้บริกำรปีละ 2 ครั้ง เป็นกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนกำรดำเนินงำนระยะสั้น
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของห้องสมุดสถำบันสมำชิก โดยกำรหมุนเวียนไปประชุมสัญจรที่
ห้องสมุดสมำชิกเพื่อเรียนรู้แหล่งบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของจังหวัดขอนแก่น แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร และแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรทำงำนระหว่ำงผู้ที่ปฏิบัติงำนห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ด้วยกัน
4. ลดต้นทุนในกำรดำเนินงำน ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และเพิ่มบริกำรใหม่ โดยกำรเชิญชวน
บุคลำกรของสถำบันสมำชิกให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกจัดขึ้น ได้แก่
4.1 กำรเชิญชวนให้บุคลำกรของเครือข่ำยเข้ำร่วมกำรอบรมกำรเตรียมบทควำมตีพิมพ์
ในวำรสำรนำนำชำติที่มีผู้เชี่ยวชำญจำกสำนักพิมพ์มำเป็นวิทยำกร จัดโดยสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกแต่ละแห่งไม่ต้องจัดเอง
4.2 กำรร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิกจัดขึ้น ทำให้
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศได้ศึกษำดูงำน และเรียนรู้ถึงกำรจัดบริกำรเชิงรุก
กำรแสวงหำเครือข่ำยกับบริษัทเอกชน และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น กำรเปิดแหล่ง
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยในห้ำงสรรพสินค้ำเซนทรัลที่จัดโดยห้องสมุดประชำชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Open House กำรเปิดห้องสมุดดอกคูนจัดโดยสำนัก
วิชำกำร เทศบำลนครขอนแก่น
1) เปิดพื้นที่กำรเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของสถำบันสมำชิกเข้ำใช้
ด้วยกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม หรือคิดค่ำธรรมเนียมในรำคำพิเศษ
ภำพตัวอย่ำงกำรทำกิจกรรมร่วมกันของห้องสมุดสถำบันสมำชิก

ภำพที่ 1 ออกบูธวิชำกำรแนะนำแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น
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พิธีเปิดแหล่งเรียนรูต้ ำมอัธยำศัยของเทศบำลนครขอนแก่น

ภำพที่ 2 ประชุมสัญจรและศึกษำดูงำนห้องสมุดสมำชิกกำรอบรมพัฒนำบุคลำกร
ช่วงที่ 3 (2560-2561) ปรับปรุงผลงำนที่เริ่มเกิดขึ้น ชื่นชมควำมสำเร็จของทีมงำน
ผนึกกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ และกำรจัดเวที Show & Share ในกำรนำเสนอ
แนวกำรปฏิบัติงำนที่ดีให้สมำชิกเครือข่ำยได้เข้ำร่วม
1. ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือช่วงที่ 2
2. มีสมำชิกเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รวมจำนวนสมำชิก
11 แห่ง
3. กำรพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ กำรอบรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำหรือทบทวนองค์ควำมรู้ใน
กำรปฏิบัติงำน หรือกำรบริกำรผู้ใช้ อำทิ กำรอบรมกำรพัฒนำระบบนำชมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ในรูปแบบ 360 องศำ กำรใช้โปรแกรม Zotero ในกำรจัดกำรบรรณำนุกรม กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ห้องสมุด
4. กำรพัฒนำบริกำร ได้แก่ จัดทำฐำนข้อมูลรำยชื่อวำรสำรที่ห้องสมุดสถำบันสมำชิก
แต่ละแห่งบอกรับ จัดทำฐำนข้อมูลภำพเก่ำเล่ำอดีตเมืองขอนแก่น กำรส่งเสริมกำรทำรำยงำนและ
กำรค้นคว้ำโดยสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น แนะนำกำรค้นคว้ำให้กับสถำบันสมำชิกที่มี
กำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ กำรให้คำแนะนำกำรคัดเลือกและจัดซื้อฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แก่ห้องสมุดวิทยำลัยพยำบำลฯ โดยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
5. สร้ำงภำพลักษณ์ของเครือข่ำย ฯ ได้แก่ กำรจัดบริกำรวิชำกำรร่วมกัน โดยร่วมกันจัด
กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดบ้ำนลูกรักซึ่งเป็นมูลนิธิที่สงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่ครอบครัวไม่พร้อมใน
กำรดูแล ร่วมออกบูธในงำน TGTK Books Fair 2018 จัดโดยห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น ร่วมออกบูธในงำน KKUL Open House 2018 จัดโดย
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรนำเสนอ Show & Share ทีเ่ ป็นเวทีกำรนำเสนอ
แนวปฏิบัติงำนที่ดีในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในงำนมหกรรมจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และบริกำรของห้องสมุด ที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี
ห้องสมุดเครือข่ำยบำงแห่งส่งผลงำนเข้ำร่วมนำเสนอตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ
สรุปกำรศึกษำกระบวนกำรกำรสร้ำงเครือข่ำยได้ดังแผนภูมิที่ 1 กระบวนกำรดำเนินงำน
และแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ยั่งยืน
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แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย: เป้ำหมำยที่ชัดเจน กำรมีส่วนร่วม ช่องทำงกำร
ทำงำนร่วมกัน กำรสื่อสำรที่ครอบคลุม ควำมสัมพันธ์ที่ดี พัฒนำควำมสำมำรถ
ตำมศักยภำพและควำมชำนำญที่มีอยู่ ควำมเท่ำเทียม และผลประโยชน์
(เอกชัย ศรีวิลำศ, 2556)

- สมำชิก 9 สถำบัน
- ผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ประชุมระดมสมองในกำร
กำหนดยุทธศำสตร์
- ร่วมกำหนดแผนกำรพัฒนำ
ระยะสั้นและระยะยำว
- จัดทำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ

ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 2
กำหนดกลยุทธ์ สร้ำงแกนนำ ปรับปรุงผลงำน ผนึกกำลัง ขับเคลื่อน
นวัตกรรม สร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำร
นำสู่กำรปฏิบัติ
- แกนนำสมัครใจ 3 สถำบัน
- แปลงแผนดำเนินงำนสู่กำร
ปฏิบัติ : กำรประชุม อบรม
สัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- หมุนเวียนไปประชุมสัญจรที่
ห้องสมุดสถำบันสมำชิก
- ลดต้นทุนในกำรดำเนินงำน
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และเพิ่ม
บริกำรใหม่

Feedback

กำรสร้ำงทีม กำรพัฒนำบุคลกำร

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

แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562

ช่วงที่ 1
เริ่มต้น แสวงหำเครือข่ำย สร้ำง
ควำมเชื่อใจ

Feedback

กำรพัฒนำบริกำร กำรพัฒนำบุคลกำร
กำรสร้ำงภำพลักษณ์

แผนภูมิที่ 1 กระบวนกำรดำเนินงำนและแนวคิดกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ยั่งยืน
ตอนที่ 2 ด้ำนกำรดำเนินกิจกรรมและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรของเครือข่ำย
เป็นกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินงำนแต่ละช่วง เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนกำรดำเนินงำนและ
นำมำใช้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป สำหรับบทควำมนี้ได้ดำเนินงำนหลังจำกได้
ดำเนินงำนในช่วงที่ 3 (2560-2561) ซึ่งเป็นช่วงที่กำรทำงำนเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง มีควำมชัดเจน
มำกยิ่งขึ้น เพื่อนำมำใช้เป็นจัดทำแผนกำรดำเนินงำนในปี 2562 ในภำพรวมผลกำรศึกษำ พบว่ำ
ทุกประเด็นมีควำมสอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนระยะยำว คือ กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ และกิจกรรมกำรแบ่งปันควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร สรุปได้ดังนี้
1. ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเครือข่ำย โดยสำรวจและสัมภำษณ์จำกตัวแทนผู้ปฏิบัติงำน
ทีเ่ ป็นสมำชิกเครือข่ำย จำนวน 11 คน และผู้บริหำรสถำบันจำนวน 11 แห่ง ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
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ตำรำงที่ 1 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเครือข่ำย
ความต้องการ
ด้านบริการ
จัดกิจกรรมบริจำคและอภินันทนำกำรทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงสถำบัน
สมำชิก
พัฒนำกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำย
ร่วมกันทำกิจกรรมบริกำรชุมชนในภำพของเครือข่ำย ฯ ให้มำกกว่ำที่เคย
เป็นมำ
ให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (ฟรี)
พัฒนำคลังข้อมูลของเครือข่ำย
ด้านพัฒนาบุคลากร
ภำพลักษณ์ห้องสมุดและบรรณำรักษ์ยุคใหม่
เวทีนำเสนอผลงำนของบุคลำกรห้องสมุด
กำรจัดทำเว็บไซต์หน่วยงำน
กำรสร้ำง e-book ที่ถูกลิขสิทธิ์
เทคนิคกำรสร้ำง Sticker line เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ด้านการสร้างภาพลักษณ์
พัฒนำเว็บไซต์ของเครือข่ำย
กำรทำกิจกรรมร่วมกัน
กำรจัดทำป้ำยชื่อเครือข่ำยติดแสดงในห้องสมุดหรือเว็บไซต์แต่ละแห่ง

จานวน N=22

ร้อยละ

20

90.90

18
13

81.81
59.09

10
8

45.45
36.36

15
15
11
7
5

68.18
68.18
50.00
31.81
22.72

20
15
10

90.90
68.18
45.45

2 รูปแบบกำรพัฒนำห้องสมุดในเครือข่ำยหรือพัฒนำเครือข่ำย ได้แก่ กำรอบรม
(ร้อยละ 95.45) กำรสัมมนำ (ร้อยละ 95.45) กำรศึกษำดูงำน (ร้อยละ 90.90) กำรกำรจัดกำรควำมรู้
(ร้อยละ 45.45) นำเสนอผลงำนวิชำกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 40.90) ตำมลำดับ ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำน คือ ลักษณะบริบทของหน่วยงำนแตกต่ำงกัน ทำให้มีผลต่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมบำงกิจกรรมที่จัดขึ้น
3 ควำมพึงพอใจของสมำชิกและแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดในเครือข่ำย พบว่ำ
ในภำพรวมสมำชิกพึงพอใจในกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย และเห็นว่ำเครือข่ำยนี้เป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนและสังคมร้อยละ 100 และเห็นว่ำแผนงำนกิจกรรมควรเน้นในกำรดำเนินกำรในเรื่อง
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร กำรพัฒนำบุคลำกร (ร้อยละ 81.81 เท่ำกัน) และกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ของเครือข่ำย (ร้อยละ 54.54) ตำมลำดับ
4 ควำมคำดหวังในกำรดำเนินงำน สมำชิกมีควำมคำดหวังต่อกำรดำเนินงำนเครือข่ำย
ดังนี้
4.1 มีกำรดำเนินงำนเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่องต่อเนื่อง มีกิจกรรมสม่ำเสมอ และมำกพอ
ที่จะทำให้สมำชิกได้ทำงำนร่วมกัน (ร้อยละ 63.63)

2-472

4.2 กำหนดระเบียบกำรบริกำรยืม-คืน สำหรับสมำชิกของห้องสมุดสถำบันที่ชัดเจน
สำหรับกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำบัน โดยอำจยกเว้นค่ำบริกำร หรือให้บริกำรพิเศษในรำคำ
สมำชิกเครือข่ำย (ร้อยละ 45.45)
4.3 จัดให้มีกำรแบ่งปันโครงกำรดี ๆ ที่ทำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรเรียนรู้
(ร้อยละ 27.27)
4.4 สมำชิกเครือข่ำย ฯ สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ร่วมกันได้ โดยเฉพำะด้ำน
ฐำนข้อมูลออนไลน์ และไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 22.72)
5. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ สถำบันสมำชิกเห็นว่ำ ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน
เครือข่ำย คือ
5.1 กำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติแต่ละสถำบัน เป็นกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้นในกำรปฏิบัติงำนสำหรับผู้ปฏิบัติงำน
ห้องสมุดและแหล่งสำรสนเทศ แนวคิดด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงห้องสมุดสถำบันสมำชิกในจังหวัด
ขอนแก่น สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในมิติของกำรศึกษำ
5.2 นโยบำยที่ชัดเจนและกำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนเครือข่ำย
5.3 กำรมีควำมชำนำญในวิชำชีพเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงเดียวกัน ในกำรใช้
วิชำชีพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในกำรพัฒนำสังคม
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
1. .ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำย
1.1 กำรรักษำเครือข่ำยให้มีควำมยั่งยืน ควรมีกำรดำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้อย่ำง
ต่อเนื่อง ได้แก่ 1) มีกำรจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินอย่ำงต่อเนื่อง 2) กำรรักษำสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง
สมำชิกเครือข่ำย 3) กำหนดกลไกสร้ำงระบบจูงใจ 4) จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนเพียงพอ 5) ให้ควำม
ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหำ 6) มีกำรสร้ำงผู้นำรุ่นใหม่อย่ำงต่อเนื่อง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2543)
1.2 ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควรมีกำรนำเอำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพมำใช้อย่ำง
เป็นระบบทั้งด้ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระยะเวลำ กำรนำผลกำรประเมินไปใช้ เพื่อให้มั่นใจสมำชิก
เครือข่ำยมีเข็มมุ่งอย่ำงเดียวกัน และเครือข่ำยยังสำมำรถดำเนินงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ด้ำนกำรพัฒนำกำรนวัตกรรมบริกำร
2.1 จำกควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบริกำรของเครือข่ำย พบว่ำ สมำชิกเครือข่ำย
ต้องกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมวิชำกำรในชุมชน ซึ่งได้แก่ จัดกิจกรรมบริจำคและ
อภินันทนำกำรทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงสถำบันสมำชิกซึ่งเป็นด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ และพัฒนำคลังข้อมูลของ
เครือข่ำย สอดคล้องกับกำรศึกษำของสมำน ลอยฟ้ำ (2551) ซึ่งได้จัดสัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุด กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและห้องสมุดเฉพำะ
จังหวัดขอนแก่น
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จำนวน 15 แห่ง ผลกำรสัมมนำพบว่ำ เครือข่ำยมีควำมต้องกำรในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ใช้ทรัพยำกร พัฒนำบุคลำกร จัดซื้อทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดหมวดหมู่ร่วมกัน สำหรับ
กำรศึกษำครั้งนี้ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดซื้อทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดหมวดหมู่
ร่วมกัน เนื่องจำกกลุ่มผู้ใช้บริกำร และระบบกำรจัดหมวดหมู่แตกต่ำงกัน
2.2 ควำมร่วมมือบำงอย่ำงติดปัญหำด้ำนลิขสิทธิ์ จึงไม่สำมำรถให้บริกำรได้ หรือต้อง
ดำเนินกำรภำยใต้กฏหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์จำกฐำนข้อมูลที่
บอกรับจำกสำนักพิมพ์ กำรบริกำรถ่ำยสำเนำเอกสำรเฉพำะส่วน ดังนั้น
2.2.1 กำรออกแบบควำมร่วมมือหรือนวัตกรรมบริกำรต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กำรให้บริกำรแบบไม่มีลิขสิทธ์ควรเป็นทรัพยำกรที่ห้องสมุดพัฒนำเอง หรือ
เป็นเจ้ำของข้อมูล เช่น ข้อมูลด้ำนจดหมำยเหตุ ฐำนข้อมูลที่เป็น In-House database
2.3 ควำมแตกต่ำงด้ำนบริบทมีผลต่อกำรพัฒนำบริกำร โดยเฉพำะบริกำรที่จัดทำ
ร่วมกัน ซึ่งลักษณะของห้องสมุดสถำบันสมำชิกมีควำมแตกต่ำงด้ำนทรัพยำกร บริกำร กลุ่ม
ผู้รับบริกำร ระบบบริกำร บุคลำกร และงบประมำณ รวมถึงนโยบำยด้ำนบริกำรของแต่ละแห่งอำจ
เป็นปัญหำในกำรพัฒนำบริกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่กำหนดขึ้น ดังนั้นควำมร่วมมือ
ในกำรให้บริกำร หรือพัฒนำนวัตกรรมบริกำรร่วมกัน อำจต้องพิจำรณำถึงศักยภำพและบริบทของ
แต่ละสถำบันสมำชิก ตำมหลักกำรของกำรพัฒนำเครือข่ำย (ธิดำ โพธิพุกกณะ, โนรี ใจใส่, และ
สมทรง หะยีเจ๊ะมะ, 2536)
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรจึงไม่จำเป็นต้องเป็นมำตรฐำน หรือระเบียบกำรใช้บริกำร
กลำง (รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, 2557) หำกบริกำรนั้นไม่สอดคล้องกับบริบทของห้องสมุดสถำบันสมำชิก
ในควำมร่วมมืออำจเป็นในรูปแบบกำรให้บริกำรพิเศษสำหรับสถำบันสมำชิก เช่น สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ทำกำรปรับปรุงระเบียบกำรใช้บริกำรใหม่ปี 2561 โดยค่ำธรรมเนียม
สมำชิกห้องสมุดประเภทสมำชิกควำมร่วมมือจะถูกกว่ำประเภทประชำชนทั่วไป (สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2561)
2.4 ปัจจัยในกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรร่วมกัน ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีกำรให้
บริกำรโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น แผนงำนในกำรพัฒนำระบบกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ใน
กำรให้บริกำรร่วมกันของห้องสมุดสถำบันสมำชิกต้องคำนึงถึง 1) นโยบำยกำรให้บริกำรของบริกำร
นั้น ๆ 2) กำรลงทะเบียนของผู้ใช้ กำรอนุญำตสิทธิในกำรเข้ำใช้ และระบบกำรตรวจสอบกลั่นกรอง
ผู้ใช้ 3) กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ใช้ เช่น ควำมสะดวก กำรสืบค้นข้อมูลเป็นต้น 4) กำรคำนวนค้นทุน
กำรคิดค่ำบริกำร (หำกมี) 5) กำรเชื่อมต่อด้ำนเทคนิคหำกเป็นกำรเชื่อมโยงระบบของหลำย ๆ สถำบัน
เข้ำด้วยกัน (University of Groningen, 2018)
3. กำรดำเนินกิจกรรมต้องมีกำรประเมินผลและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อให้ทรำบ
ปัญหำและอุปสรรค มีกำรทบทวนจุดหมำยและเป้ำหมำยอยู่เสมอ พิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง
แผนพัฒนำระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้มั่นใจสถำบันสมำชิกในทิศทำงกำรดำเนินงำน สอดคล้องกับ
ผลกำรศึกษำของ สุวิมล โพธิ์กลิ่น และฉันทนำ จันทร์บรรจง (2549) ได้ศึกษำวิจัยพัฒนำรูปแบบ
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนขนำดเล็ก
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ที่พบว่ำ องค์ประกอบของกระบวนกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำย ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและปัญหำ กำรระบุจุดหมำยหรือเป้ำหมำย กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ กำรประเมินผล
และกำรรำยงำนผล
กำรนำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด
1. สถำบันสมำชิกแต่ละแห่งได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นกำรประสำนพลังจำกภำยนอกมำ
ประยุกต์ใช้กับห้องสมุดของตนเอง เช่น กำรบริกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง ทำให้
สมำชิกห้องสมุดสถำบันมีทำงเลือกในกำรใช้พื้นที่กำรเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มมำกขึ้น
2. สถำบันสมำชิกได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และเกิด
กำรเรียนรู้ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและบริกำร
3. บุคลำกรห้องสมุดมีแหล่งพัฒนำบุคลำกรโดยไม่ต้องเสียค่ำเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงจังหวัดในกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมที่เครือข่ำยจัดขึ้น เช่น กำรอบรมกำรเตรียมบทควำมตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับนำนำชำติ
4. บุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีโอกำสในกำรทำงำนกับหน่วยงำน
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พัฒนำสมรรถนะกำรทำงำนได้ดีขึ้น
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ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ
The Autism friendly library: My special target
สุดำวดี ชัยเดชทยำกุล, รัดดำ อุ่นจันที, สมถวิล สว่ำงวงศ์,
พิมญำดำ วงศ์แสนแก้ว, ศรีสวรรค์ สีดำผัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
e-mail: sudsri@kku.ac.th

บทคัดย่อ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก โดยเฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คนเป็น 6 คน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย
ออทิสติก) ได้เปิดทำกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
แบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก ทั้งนี้ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers เข้ำร่วมทำงำนห้องสมุด เพื่อสนับสนุนนโยบำยที่
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน
ลูกค้ำของสำนักหอสมุด เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำรสำนักหอสมุดหรือ
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงสำนักหอสมุดเองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก
ยินดีและพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน (Autism
friendly library) กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษนั้น จะดำเนินกำรโดยกำรมีส่วนร่วม
และสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสำนักหอสมุดและโรงเรียน ฯ โดยมีทีม 3M และครูผู้ดูแลห้องสมุดเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

คำสำคัญ:
ห้องสมุดออทิสติก

Abstract
The situation and trends of people as Autistic On average, 1,000 Thai
children are 6 and they are increasing every year. In 2002 The Demonstration School
of Khon Kaen University Special Education (Autistic Research Centre) was eatablish to
be a research and development center for special education for children with
autism. From 2016, The Khon Kaen University Library create policy of the Library for
all generation for support Khon Kaen University community and making network with
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Satit School Library. They give 3 Managers team to participate in Autistic Research
Centre Library to management the library and achieve common goals together.

Keyword:
Autistic Library
บทนำ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก พบว่ำ ทั่วโลกมีอยู่ประมำณ 35 ล้ำนคน
ขณะที่ประเทศไทยคำดว่ำมีประมำณ 3.7 แสนคน และจำกสถิติปี 2555 เฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คน
เป็น 6 คน ซึ่งถือเป็นอัตรำส่วนที่สูงมำก และเพิ่มขึ้นทุกปี คำดว่ำทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้
ประมำณ 300,000 คน ในจำนวนนี้ยังเข้ำถึงบริกำรน้อยมำก ประมำณร้อยละ 10 หรือปีละเพียง
30,000 กว่ำคนเท่ำนั้น กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้บุคคลออทิสติก
เป็นประเภทควำมพิกำรด้วย เพื่อจะได้รับสิทธิบริกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ ซึ่งพบว่ำมีคนเป็น
ออทิสติกมำแสดงตนขอมีบัตรประจำตัวผู้พิกำรประมำณ 4,000 รำย ทำให้เครือข่ำยผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกได้เสนอ “4 กลไกหลักตำมออทิสติกโรดแมป” ถึงนำยกรัฐมนตรี โดยขอให้กระทรวง
สำธำรณสุขทำ “โครงกำรนำร่องจัดตั้ง” แผนกพิเศษออทิสติก“ ในโรงพยำบำลศูนย์ฯ โรงพยำบำล
จังหวัดฯ และโรงพยำบำลอำเภอฯ” ในขอบเขตทั่วประเทศ และให้กระทรวงศึกษำธิกำรทำโครงกำร
นำร่องจัดตั้งและพัฒนำห้องเรียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ “ห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติก” และ “ห้องเรียน
สอนเสริมกำรศึกษำพิเศษ” ในโรงเรียนเด็กปกติทั่วไปในชุมชนในสังกัดหรือในกำกับดูแล (คิดโซน
(ของ) วัยทีน, 2560)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง ร.ร. สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) เพื่อทำกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
สำหรับเด็กออทิสติก 2) เพื่อเป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำแบบเรียน
รวมสำหรับเด็กออทิสติกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ในกำรจัด
กำรศึกษำของเด็กออทิสติกไปสู่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำและสำธำรณชนที่สนใจ และได้ให้
ควำมสำคัญแก่กำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นบุคคลพิเศษเพื่อให้มีควำมสำมำรถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้
และสร้ำงเสริมพัฒนำกำรให้สำมำรถดำรงชีวิตได้เป็นปกติและเพื่อสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ
ของบุคลำกรในศูนย์วิจัย ฯ จึงได้จัดห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บ จัดกำร รวบรวมทรัพยำกรที่
เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของศูนย์ ฯ
ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนที่ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำมำใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้โดยอิสระ ตำมควำมสนใจใฝ่รู้ของแต่ละคนที่มีควำมสนใจหรือควำมชอบ
ที่ต่ำงกันและยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำ เป็นช่องทำงที่ช่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ได้เป็นอย่ำงดี
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พรมณี หำญหัก (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) กล่ำวว่ำ “สำหรับศูนย์วิจัยออทิสติก
เรำให้ควำมสำคัญของห้องสมุดเพรำะว่ำห้องสมุดถือเป็นศูนย์ปัญญำของนักเรียนออทิสติก ของ
อำจำรย์ ของผู้ปกครอง เพรำะว่ำที่นี้ก็เป็นแหล่งที่ให้ควำมรู้ทั้งผู้ปกครอง อำจำรย์และนักเรียน และก็
มีหนังสือให้บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเอง เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในแต่ละ
ด้ำน ตั้งแต่เด็กเล็กสุดจนถึงเด็กที่เรียนรวมในระดับที่เก่งสุดก็มีหนังสือที่หลำกหลำยให้เด็กได้เลือก
ศึกษำ และเรียนรู้ตำมศักยภำพและควำมสนใจของเด็ก”
อำพร ตรีสูน (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกัน
คุณภำพ ซึ่งเป็นครูผู้ดูแลห้องสมุดได้ให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับห้องสมุดว่ำ “ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ
ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ่ำนนอกเวลำและหนังสือเสริมบทเรียนให้กับนักเรียน เด็กที่กลุ่มเรียนรวมเขำ
จำเป็นต้องมีกำรอ่ำนหนังสือเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และก็สรุปเนื้อหำ
ใจควำมสำคัญ ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ้ำงอิงเยอะ และหนังสือสั้น ๆ มีภำพประกอบให้เขำมำอ่ำนและ
จับใจควำม เขำสำมำรถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหำบนห้องเรียนรวม สำหรับห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ
ของเรำก็เปิดให้บริกำรห้องนี้ใช้เป็นทั้งพื้นที่ห้องจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นห้องที่เด็กเข้ำมำ
รีแล็กซ์ หำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ และอีกอย่ำงหนึ่งเรำมีหนังสือมำซัพพอร์ดในองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำพิเศษมำ ได้กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นอำจำรย์และผู้ปกครองหรือหน่วยงำนที่เรำต้องกำรองค์
ควำมรู้ ห้องสมุดเรำจะจัดหำหนังสือประเภทนี้เขำมำเยอะพอสมควร และเป็นหนังสือภำพ ภำพใหญ่
เล่มใหญ่ ภำพสวย สีสันสวยงำม น่ำสนใจ มำซัพพอร์ดเด็ก และเข้ำใจเนื้อหำได้เข้ำใจเร็ว เพรำะเด็ก
พวกนี้สมำธิสั้น พูดมำก อ่ำนเยอะ และจะลืมเร็ว แต่ถ้ำมีภำพประกอบกำรจดจำเขำจะดีขึ้น”
ทรัพยำกรห้องสมุด ประกอบไปด้วย หนังสือประเภทต่ำง ๆ อำทิเช่น หนังสือภำพ หนังสือ
อ้ำงอิง หนังสือเกี่ยวกับออทิสติก หนังสือควำมรู้ทั่วไป รำยงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ และสื่อกำรสอน ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ และอุปกรณ์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำกำรเด็กพิเศษ ที่บุคลำกรในศูนย์ได้
พัฒนำ จัดทำ และใช้จริงในกำรเรียนกำรสอน และนอกจำกห้องสมุดจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ เด็ก
พิเศษ ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ นักศึกษำฝึกงำน และผู้ดูงำน ฯลฯ ยังใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้วย

ภำพที่ 1 สภำพห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ และพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดเด็กพิเศษ
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เด็กพิเศษและกำรอ่ำน
กำรอ่ำน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยพัฒนำสมองของเด็ก รวมไปถึงเด็กพิเศษอย่ำง
กลุ่มเด็กออทิสติกด้วย (พัชรี บอนคำ, 2559) กำรอ่ำนนอกจำกให้ควำมสุขและควำมเพลินเพลินแล้ว
ยังช่วยปลูกฝังสร้ำงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้วัยเด็ก ดังนั้นกำรอ่ำนจึงเป็นฐำนของภูมิปัญญำ
อันสำคัญที่จะช่วยให้เด็กออทิสติกเรียนรู้และเข้ำกับสังคมได้ และกำรอ่ำนสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพำะ
ในกลุ่มเด็กที่มีควำมบกพร่อง เป็นกำรเปิดโลกของกำรเรียนรู้ ข้อมูล ภำษำและกำรสื่อสำรสำหรับพวก
เขำ ซึง่ เด็กออทิสติกแต่ละวัยแต่ละกลุ่มก็มีควำมชื่นชอบและวิธีอ่ำนหนังสือที่แตกต่ำงกันไป เช่นเดียว
กับเด็กทั่วไป แต่ควำมบกพร่องในบำงเรื่อง ทำให้มีควำมยำกลำบำกในกำรอ่ำน (ยงยศ โคตรภูธร,
2551) กำรอ่ำนสำหรับเด็กพิเศษจะต้องใช้เทคนิคเพื่อช่วยส่งเสริมกำรอ่ำน เด็กพิเศษมีโอกำสที่จะได้
ประโยชน์จำกกำรอ่ำน โดยต้องเปิดโอกำสให้เด็กได้เข้ำถึงหนังสือตั้งแต่ก่อนที่จะหัดอ่ำน สร้ำง
บรรยำกำศกำรอ่ำนให้น่ำรื่นรมย์ สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟัง พยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำนกับกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี ใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภำพที่ดีในครอบครัว
และแนวคิดที่ว่ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดี คือประสบกำรณ์ที่ทำให้ผู้เรียนต้องใช้ประสำทสัมผัส
หลำยด้ำนรวมกัน หรือใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม เด็กพิเศษแต่ละกลุ่มจึงควรมีสื่อส่งเสริมกำร
อ่ำนที่เหมำะสมแตกต่ำงกันไปตำมควำมบกพร่อง เพื่อให้เด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสด้ำนอื่น ๆ มำช่วยใน
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน เช่น เด็กออทิสติกควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น เช่น Pop up หรือ
หนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้องเยอะมำก เพื่อให้เด็กเห็น
ภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) “กำรอ่ำนหนังสือภำพ” สุดใจ พรหมเกิด
(พัชรี บอนคำ, 2559) เผยว่ำ จำกกำรศึกษำในกลุ่มเด็กออทิสติกได้พบว่ำ “หนังสือ” สำมำรถเป็น
เครื่องมือในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กออทิสติกได้ ถึงแม้จะไม่ใช่หนังสือเฉพำะก็ตำม แผนงำน
สร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญในเรื่องของกำรอ่ำน จึงได้ร่วมมือกับสถำบันรำชำนุกูล ได้พัฒนำหนังสือภำพสำหรับกลุ่ม
เด็กออทิสติกขึ้นมำ เพื่อแก้ปัญหำและช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น
และในกำรทำหนังสือเพื่อเด็กออทิสติก จะมีหลักกำรเดียวกันกับกำรทำหนังสือให้เด็กอำยุแรกเกิด
จนถึง 3 ปี คือ กำรใช้ “ภำพ” เป็นตัวหลักในกำรสื่อสำร เช่น ภำพคน ภำพสัตว์ ภำพผลไม้ หรือภำพ
สิ่งของต่ำง ๆ และเน้นกำรร้อยเรื่องให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำย พร้อมกับสอดแทรกตัวหนังสือไปทีละนิด
โดยเป็นประโยคสั้น ๆ โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำนช้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เป็นทำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ทำ
เช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจ และจดจำได้ง่ำยขึ้น ทั้งนี้ในหนังสือภำพแต่ละเล่มที่จัดทำขึ้น เนื้อหำภำยใน
หนังสือจะเกี่ยวกับพื้นฐำนกำรใช้ชีวิต เช่น กำรสวัสดี ขอบคุณ กิจวัตรประจำวัน หรือจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมอดทน เป็นต้น และปัจจุบันยังมีสื่อที่ช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย อำทิเช่น โปรแกรม
ซอฟแวร์ และ DVD ที่ช่วยให้เด็กเรียนสะกดคำ ฟังเสียง นับพยำงค์ นวัตกรรมที่ใช้เพลงและกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยเข้ำมำส่งเสริมกำรอ่ำน สื่อที่สมบูรณ์แบบช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กพิเศษใน
ด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็กได้
(ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ในขณะที่ควำมต้องกำรของผู้ป่วยออทิสติกและเด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำน
สติปัญญำมีเพิ่มมำกขึ้น ห้องสมุดในอนำคตควรเพิ่มกำรจัดโปรแกรมเพื่อกำรเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพื่อให้
เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับวรรณกรรมในรูปแบบและลักษณะที่เหมำะสมที่สุดกับพวกเขำ ห้องสมุด
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หลำยแห่งได้พัฒนำโปรแกรมที่ใช้ตำรำงภำพเพื่อให้เด็ก ๆ รู้ว่ำกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป กำรใช้พรม
ตำรำงปูพื้นหรือเบำะสำหรับรองนั่ง และกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงที่แม้กระทั่งเด็กทั่วไปยังสำมำรถ
สนุกไปกับกิจกรรมเหล่ำนี้ได้ และสมำชิกในชุมชนยังได้รับประโยชน์จำกกำรสร้ำงพื้นที่ครอบคลุม
ควำมต้องกำรของทุกคนอีกด้วย (TeachThought Staff, 2016)
ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้ให้บริกำรตำมควำม
เหมำะสม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และนอกจำกหนังสือภำพนิทำน
สื่อกำรสอนสำหรับเด็กที่หลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ
พิเศษ รำยงำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำพิเศษ หนังสืออ้ำงอิง หนังสือตำรำควำมรู้ทั่วไป วำรสำร รวมถึง
สื่ออิเล็กทรอนิคใหม่ ๆ ที่มีควำมทันสมัย มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วย
เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะบุนวม กลม นุ่ม สีสันสดใส ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือและสืบค้นข้อมูลแบบสบำย ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย
ออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอื้อตอกำรแสวงหำควำมรูและสงเสริมนิสัยรักกำรอำน
สำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
2. เพื่อจัดกิจกรรมสนองกับควำมตองกำรและควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลได
อยำงเหมำะสม
3. เพื่อสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำงสำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแกนและระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนด้วยกัน เพื่อใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำร
หองสมุด กำรสงเสริมกำรเรียนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษฯ ได้บริหำรจัดกำรห้องสมุดเองในช่วงแรก โดยมีบุคลำกรของ
ฝ่ำยเป็นผู้ดูแล และจัดสรรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษไว้ให้บริกำรเบื้องต้น แต่
เป็นระบบ Manual ไม่ได้เผยแพร่ ใช้ทรัพยำกรร่วมกันเองในฝ่ำยโดยบริกำรแก่นักเรียนเด็กพิเศษ
ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ และนักศึกษำฝึกงำน ฯลฯ และตั้งแต่ พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซึง่ เป็นบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้หมุนเวียน
สลับกันไปร่วมทำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำน
ที่ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน
นั้น และเป็นลูกค้ำของสำนักหอสมุดเองด้วย เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิต ฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำร
สำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงสำนักเองไม่ได้กีดกัน
หรือแบ่งแยก ยินดี และพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน
(Autism friendly library)
วิธีดำเนินกำร
1. สำนักหอสมุดนำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรในลักษณะทีมข้ำมสำยงำนโดยใช้
บุคลำกรที่มีอยู่จำนวนจำกัด แต่ให้ได้ผลงำนที่มำกขึ้นสำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรใหม่ ๆ ได้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรแก่โรงเรียนในเครือข่ำยได้ อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซึง่ เป็นบุคลำกรได้หมุนเวียนสลับกันไป
ร่วมทำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่สำมำรถสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำนที่
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation และเพื่อสร้ำงทีมงำนเฉพำะกิจดำเนิน
โครงกำรให้ต่อเนื่อง และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ด้วยกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เข้ำมำจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรให้บริกำร และยังส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนอีกทั้งสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ อีกทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำม
รำบรื่น และทำให้กำรทำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และในกำรหมุนเวียนไปทำงำนห้องสมุด
ต่ำง ๆ ทำให้เกิดกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge sharing) และประสบกำรณ์ระหว่ำง
3M และบุคลำกร อำจำรย์ที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนสำธิตฯ อย่ำงเป็นระบบ ครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์
ในแง่กำรจัดกำรควำมรู้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงทีมข้ำมสำยงำน กำรสร้ำงกิจกรรมกลุ่มคุณภำพ
นวัตกรรม
ทีม 3M มีบทบำทกำรทำงำน ดังต่อไปนี้
บทบำทกำรทำงำนสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำน

บทบำทกำรประสำนงำนโดย 3M
Step 1

• รับเรื่ อง

Step 2

• ส่งต่อ สื่อสาร

Step 3

• แก้ ปัญหา

ภำพที่ 2 กระบวนกำรทำงำนของ 3M
2. ควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับห้องสมุดโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือกันและกันระหว่ำงห้องสมุด และ
เมื่อโครงกำรบรรลุผลจะทำให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเป็นประโยชน์ร่วมกัน อำทิเช่น
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กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำย
กำรแบ่งปันทรัพยำกร กำรบริกำรห้องสมุด กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และร่วมทำกิจกรรมทำงวิชำกำรในอนำคต
3. กำรทำงำนเป็นทีม ในกำรทำงำนเครือข่ำยครั้งนี้ 3m เป็นเพียงหนึ่งทีมในส่วนโครงกำร
ใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมประสำนงำน ทีมพัฒนำทรัพยำกร ทีมเทคนิค และอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่ให้
โอกำสเครือข่ำยได้เข้ำไปมีส่วนร่วมคือ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรที่ได้เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต และได้เห็นควำมสำเร็จของห้องสมุดในกำรนำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เข้ำมำพัฒนำกำรดำเนินงำนห้องสมุด ทำให้เห็นคุณค่ำของทีมงำนที่ร่วม
แรงร่วมใจ และกำรที่ทีม 3M ได้รับโอกำสที่ดีในกำรทำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยกำรไปปฏิบัติงำนห้องสมุด
โรงเรียน ทำให้ค้นพบว่ำ กำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์กำรทำงำนในห้องสมุดขนำดใหญ่
ถ่ำยทอดไปสู่ห้องสมุดที่มีควำมแตกต่ำงทั้งขนำดของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนจำกผู้ใหญ่เป็นเด็ก
และระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น เป็นควำมท้ำทำย สร้ำงควำมกระตือรือร้น และเติมพลังในกำรทำงำน
ต่อไป
4. ขยำยโอกำสให้เกิดเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยขอนแก่นเพิ่มมำกขึ้น ที่จะทำงำนร่วมกันในลักษณะเครือข่ำยห้องสมุดที่เหนียวแน่น
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
5. กำรบริหำรงำนห้องสมุดตำมแนวควำมคิดของหลักกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำร
ครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 กำรร่วมกันวำงแผน (Planning) ศึกษำและ
วิเครำะห์งำนห้องสมุดพร้อมกำหนดทิศทำงและวำงแผนกำรทำงำน ขั้นที่ 2 กำรร่วมกันปฏิบัติตำม
แผน (Doing) ทำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน ขั้นที่ 3 กำรร่วมกันตรวจสอบ (Checking)
วิจัยประเมินกำรปฏิบัติงำน ทำสถิติ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน ขั้นที่ 4 กำรร่วมกันปรับปรุง (Action)
โดยประเมินจำกกำรวิเครำะห์ข้อดี ข้อเสียของกำรดำเนินงำนห้องสมุดและวำงแผนงำนห้องสมุดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนครั้งต่อไป
กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ
เปิดกำรใช้งำนห้องสมุดอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Walai Auto Lib โดย
มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้
1. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ำย
2. ผู้ใช้บริกำรที่เป็นสมำชิกของห้องสมุด ผู้ปกครองหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำขอยืม
ขอสำเนำทรัพยำกรหรือขอเข้ำใช้ห้องสมุดได้
3. สำมำรถยืมคืนด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
4. สำมำรถสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
5. ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
และทำให้กำรทำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
6. เกิดเครือข่ำยห้องสมุดที่ให้ช่วยเหลือระหว่ำงกันและกันทั้งสำนักหอสมุดกับห้องสมุด
รร. และระหว่ำงห้องสมุด รร. ด้วยกันเอง
7. กำรทำงำนเป็นทีมของเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนสำธิต ที่ประสบควำมสำเร็จ
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มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำประสงค์ มำจำกกำรร่วมมือในทุกทีม ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ทีม 3M
และสำนักหอสมุด
8. เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำนำไปสู่กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ตลอดชีวิต
9. กำรขยำยเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพิ่มมำกขึ้น
ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ นั้น ได้จัดสถำนที่ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็น
เด็กพิเศษ โดย 1) เป็นพื้นที่เฉพำะเป็นสัดส่วน สำมำรถใช้สถำนที่เพื่ออ่ำนหรือทำกิจกรรมได้เต็มที่
เหมำะสม 2) ใช้ภำพและสัญลักษณ์ ด้วยแถบสี และภำพเพื่อสื่อสำร 3) ทรัพยำกรหลำกหลำย อำทิ
หนังสือภำพ สื่อกำรสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ เป็นสถำนที่ทั้งห้องฝึกทักษะ และยังเป็นสถำนที่ที่นอกจำก
เด็กพิเศษแล้วนักเรียนสำธิตทั่วไปสำมำรถเข้ำมำรับบริกำรได้เช่นเดียวกัน ทำให้ไม่เกิดควำมแปลกแยก
ระหว่ำงเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
สืบเนื่องมำจำกห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษมีสภำพเป็นห้องสมุดเฉพำะให้บริกำร 2 ส่วน
คือ บุคคลพิเศษ และบุคคลทั่วไป นอกจำกนั้นแล้วยังไม่มีบุคลำกรห้องสมุดดูแลเฉพำะ มีเพียงครูที่ทำ
หน้ำที่สอนด้วยและดูแลห้องสมุดไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดภำระงำนมำกและให้เวลำกับภำระงำนหลัก
คือกำรสอนมำกกว่ำ ดังนั้น เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอื้อตอกำรแสวงหำควำมรู้และสงเสริมนิสัยรัก
กำรอำนสำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จึงได้วำงแผนและดำเนินกำร
นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ดูแลห้องสมุดทำงำน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพขึ้น ในส่วนกำรจัดกิจกรรมตอบสนองควำมตองกำรและ
ควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลไดอยำงเหมำะสม เนื่องจำกเด็กออทิสติกนั้นมีพฤติกรรมไม่สนใจ
ใคร ชอบปลีกตัว รักสันโดษ สนใจคนอื่นน้อย หรือไม่สนใจเลย ยำกที่จะสบตำกับคนอื่น ชอบที่จะใช้
เวลำอยู่คนเดียว เล่นแบบใช้จินตนำกำรได้น้อย ด้วยเหตุดังกล่ำวกำรส่งเสริมกำรอ่ำนจะต้องใช้เทคนิค
หลำกหลำย เช่น สร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำนให้สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟังพยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำน
กับกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี ควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น
เช่น Pop up หรือหนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้อง
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เยอะมำก เพื่อให้เด็กเห็นภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำน
ช้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เป็นทำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ทำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจและจดจำได้ง่ำยขึ้น (พัชรี
บอนคำ, 2559) และปัจจุบันยังมีสื่อที่ช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำยและช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
ของเด็กพิเศษในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็ก
ได้ (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้
ให้บริกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และ
นอกจำกหนังสือภำพนิทำน สื่อกำรสอน สำหรับเด็กที่หลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีกำร
จัดสภำพแวดล้อมที่ผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วยกำรตกแต่งด้วยภำพ สีอ่อนหวำนอบอุ่น มีเฟอร์นิเจอร์
น่ำใช้ดูสบำย ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือ กำรสนับสนุนกำรใช้ห้องสมุดด้วยกำรอ่ำนนี้จะเป็นขยำยโอกำส
สำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคล
ทั่วไปเพื่อลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคมทั่วไปได้อย่ำงดี
ในส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดนั้นกำรสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำง
สำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแกน และเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุด
โรงเรียนที่มีถึง 7 แห่งด้วยกันครั้งนี้ จะก่อใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำรหองสมุด กำรสงเสริม
กำรเรียนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อีกด้วย
อภิปรำยผล
จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรอ่ำน ทำให้เด็กพิเศษเกิดพัฒนำกำรที่ดี โดยพบได้
จำกกำรวิจัยหลำกหลำยผลงำน เช่น งำนวิจัยของอุทัยวรรณ จันทหำร (2549) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เด็กออทิสติก วัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนอ่ำนหนังสือมีควำมถี่เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกเด็กเข้ำใจ
คำศัพท์หรือประโยคที่อ่ำนทำให้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลินกำรอ่ำน จนเกิดเป็นนิสัยรักกำรอ่ำนขึ้น
อีกตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน คือ ที่จังหวัดลำปำง หลังจำกหญิงสำวซึ่งป่วยเป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิด
อำยุ 22 ปีเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนรักกำรอ่ำน ห้องสมุดย่ำมวล พบว่ำ จำกเดิมที่อ่ำนและเขียนหนังสือ
ไม่ได้ หลักจำกนั้น 3 ปี มีพัฒนำกำรดีขึ้นทั้งในกำรอ่ำนและกำรเขียน (ไทยรัฐออนไลน์, 2556)
และจำกกำรดำเนินงำนผลิตหนังสือภำพเพื่อเด็กออทิสติกของแผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน
สุดใจ พรหมเกิด (พัชรี บอนคำ, 2559) อธิบำยว่ำ เมื่อพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้นำหนังสือภำพไปใช้
กับลูกที่เป็นออทิสติก สำมำรถทำให้เด็กปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ภำยใน 2-3 สัปดำห์ เช่น ควำม
ก้ำวร้ำวลดลง รู้จักเข้ำสังคมมำกขึ้น สำมำรถสื่อสำรได้ดีกว่ำเดิม และรู้จักรอคอยมำกขึ้น เป็นต้น
หนังสือภำพช่วยพัฒนำสมอง กำรมองเห็น ได้ยิน กำรแปลสัญลักษณ์ ทำให้เด็กเก็บคลังคำศัพท์ได้
มำกขึ้น จะส่งผลให้เด็กสำมำรถสื่อสำรในสิ่งที่ตนเองต้องกำรได้ และยังสร้ำงควำมรัก ควำมผูกพันให้
เกิดสำยใยในครอบครัว นอกจำกตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในข้ำงต้นแล้วยัง
มีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในอีกหลำยรูปแบบและประสบควำมสำเร็จ ดังนั้น จะเห็นได้
ชัดว่ำกำรอ่ำนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ทำให้เด็กออทิสติกเกิดพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ซึ่งในห้องสมุด
ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในข้อนี้เป็นอย่ำงมำก

2-485

ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์
1. ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของสำนักหอสมุดนั้น กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของ
สำนักหอสมุด ใช้รูปแบบทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ด้วยกำรจัดกลุ่มงำน และ
จำนวนคนให้เหมำะสมจึงจะทำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพสูงสุด หรือหำกเกิดปัญหำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที และยังสำมำรถนำโมเดลกำรบริหำรจัดกำรนี้กับงำนในส่วนอื่น ๆ
อีกด้วย ซึ่งกำรพัฒนำกำรบริกำรด้วยกำรนำทีม 3M เข้ำมำปฏิบัติในหน้ำงำนจริงสำมำรถเป็นตัวอย่ำง
กำรปฏิบัติงำนที่ดีได้ และเป็นโมเดลกำรพัฒนำบริกำรที่ยั่งยืนได้ เห็นได้จำกกำรหมุนเวียนบุคลำกรที่
ชำนำญงำนห้องสมุดอยู่แล้ว หมุนเวียนไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมทำงำนในหน่วยงำนที่ยังไม่ชำนำญ
นัก นอกจำกโรงเรียนสำธิตจะได้ประโยชน์ในกำรได้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น สำนักหอสมุดเองยังได้
ผลงำนในกำรบริกำรชุมชน และต่อยอดไปถึงสร้ำงลูกค้ำในอนำคตได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำคนน้อยได้
งำนมำกประสบผลสำเร็จ จึงเป็นกำรยิงนกนัดเดียวได้ประโยชน์หลำยประกำร อีกทั้งในกำรทำงำน
3M ยังได้ประยุกต์กำรบริหำรงำนห้องสมุดด้วยกระบวนกำรครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)
เพื่อให้ห้องสมุดมีกำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรดำเนินกำร
2. ด้วยปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่ศึกษำในโรงเรียนสำธิต ฯ ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษที่สำมำรถเรียน
รวมกับนักเรียนทั่วไปในห้องเรียนคู่ขนำน อีกทั้งนักเรียนดังกล่ำวบำงคนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อใระดับ
อุดมศึกษำได้ด้วย ซึ่งนอกจำกเข้ำใช้ห้องสมุดในโรงเรียนตนเองได้แล้วยังสำมำรถเข้ำใช้บริกำร
สำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย และพบด้วยว่ำได้เข้ำใช้บริกำรอยู่
โดยตลอด ซึง่ โดยที่ทำงสำนักหอสมุดรวมถึงห้องสมุดคณะ ฯ เองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก ยินดีและ
พร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษ (Autism friendly library)
ด้วยเช่นกัน แต่ยังมีกำรให้บริกำรที่เหมำะสมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมต่อบุคคลพิเศษน้อย
จึงควรเพิ่มควำมรู้และสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ ๆ ต่อไป
3. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่ห้องสมุดฝ่ำย
กำรศึกษำพิเศษในครั้งนี้ เป็นกำรขยำยโอกำสสำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์
ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคลทั่วไปเพื่อลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคม
ทั่วไปได้อย่ำงดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพัฒนำกำรในกำรใช้ชีวิตปกติได้
ต่อไป
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บทคัดย่อ
สานักหอสมุด ได้จัดทาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย สาหรับเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยนาความรู้และประสบการณ์จากการบริหารจัดการสารสนเทศระดับชาติ
ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา “คลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ผลของการจัดการความรู้ที่สานักหอสมุดถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน 4 วิทยาเขต ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
และร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตามมาตรฐานที่สานักหอสมุดกาหนด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักใน
การจัดทาคลังความรู้ คือ รวบรวมและจัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย ทาให้สานักหอสมุดบรรลุ
วิสัยทัศน์ในเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นฐานความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ สามารถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์
ทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชุมชน รวมทั้งสามารถขยายผลการเผยแพร่ผลงาน
ให้ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตามนโยบาย Digital University และ
World Class University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คาสาคัญ:
คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การจัดการความรู้, การถ่ายทอดความรู้,
กระบวนการจัดการความรู้

Abstract
The Office of University Library, Kasetsart University developed the
Kasetsart University Knowledge Repository (KUKR) to collect and preserve the
university's academic paper, opened to public and practical for cite references either
in national or international level. The knowledge and experience from information
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management in national level as a Thai National AGRIS Centre has been applied to
the development of "Kasetsart University Knowledge Repository" The results of the
knowledge management that Office of University Library, Kasetsart University had
been share to the staff of the 4-campus, enabling the staff to perform their
information management correctly and submit bibliographic information according to
standards set by the Office of University Library, Kasetsart University, which is in
accordance with main objective of KUKR in collecting and storing the university's
academic paper. As a result, the library achieved as stated in its vision to be a
University Repository, which could be used for cite reference. Opening to publish,
the knowledge storing could be useful to institutes, universities and to community.
In addition, KUKR help extending the use of academic paper for cite reference in
both national and international level in accordance with the policy of Digital
University and World Class University of Kasetsart University.
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บทนา
ตามนโนบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และสานักหอสมุดขานรับนโยบายจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี (2557-2560) โดยเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในระยะแรก สานักหอสมุดได้จัดทาโครงการนาร่องในการจัดทา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ทาการรวบรวมผลงานของผู้ทาประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
คณาจารย์และนักวิจัยอาวุโสที่มีชื่อเสียง จานวน 107 ท่าน และได้นาความรู้และประสบการณ์จาก
การบริหารจัดการสารสนเทศระดับชาติในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติมา
ประยุกต์ใช้ในการขยายผลจากฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น “คลังความรู้
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการนาความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคลขององค์กร
รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถนาความรู้
ดังกล่าวที่มีไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการดาเนินการของ
องค์กร (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, n.d.) จากการพัฒนาคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 12 ปี สานักหอสมุดใช้การจัดการความรู้โดยถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดการสารสนเทศในระดับฝ่าย จากหัวหน้างานสู่ผู้ปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็น
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เครื่องมือในการจัดการความรู้ในการให้คาปรึกษา แนะนา ดูแล และติดตาม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ผลจากการดาเนินงานดังกล่าว สานักหอสมุดสามารถรวบรวมและจัดเก็บ
ผลงานของมหาวิทยาลัยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังติดปัญหาเรื่องการรวบรวมผลงานที่สาคัญ คือ
ผลงานจากคณะ สานักและสถาบัน จากบทเรียนที่ผ่านมา สานักหอสมุดเห็นแล้วว่าไม่สามารถ
ดาเนินงานโดยลาพังได้ จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยดาเนินงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใน
มหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานของ 4 วิทยาเขต มีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูล เพื่อจัดเก็บใน
คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริหาร
จัดการสารสนเทศระดับชาติ มาประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดความรู้การจัดการสารสนเทศผ่านการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ จัดทาเป็นเอกสารคู่มือ คลิปวีดีโอที่เข้าใจง่าย ชุดความรู้ที่ใช้ได้กับทุกส่วนงาน อีกทั้งยังได้
จัดเก็บและเผยแพร่เพื่อการแบ่งปันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานใน
บางเขนและวิทยายาเขต ได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา
กระบวนการจัดการความรู้ที่สานักหอสมุดถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน 4
วิทยาเขต ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และร่วมกันบันทึกข้อมูลตรงตาม
มาตรฐานที่สานักหอสมุดกาหนด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดทาคลังความรู้ คือ รวบรวม
และจัดเก็บผลงานของมหาวิทยาลัย ทาให้สานักหอสมุดบรรลุวิสัยทัศน์ในเป็นคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
การอ้างอิงทางวิชาการ สามารถเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับชุมชน รวมทั้งสามารถขยายผลการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตามนโยบาย Digital University และ World Class University ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ขยายผลการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทุกส่วนงานใน 4
วิทยาเขต
3. เพือ่ พัฒนากระบวนการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิด
ความยั่งยืน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
สานักหอสมุดโดยฝ่ายสารสนเทศ ได้ถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการสารสนเทศใน
ระดับชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้นาบทเรียน
และประสบการณ์ในการจัดการสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใพัฒนางานคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดหาความรู้ (Knowledge acquisition) การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะเรื่องการ
รวบรวมผลงานและการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานสากล สานักหอสมุดจึงนาองค์ความรู้ที่เป็น
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มาตรฐานเดียวกันกับการจัดการสารสนเทศด้านเกษตรมาใช้ ดังนี้
1.1 กาหนดให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการให้บริการข้อมูล
เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้
1.1.1 ระบบการจัดการและบริการคลังความรู้ เป็นไปตามมาตรฐาน DSA (Data
Seal of Approval) ในเรื่องของการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล และมาตรฐาน CIARD Initiative ใน
เรื่องของการจัดการคลังความรู้งานวิจัยด้านการเกษตรในรูปดิจิทัล
1.1.2 โครงสร้างข้อมูลและการลงรายการเป็นไปตามมาตรฐาน Dublin Core และ
AgMES (Agricultural Metadata Element set)
1.1.3 การจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ผลงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และ
ประกาศคุ้มครองสิทธิในการนาไปใช้ประโยชน์ ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
1.2 ตั้งทีมดาเนินงานจัดการความรู้โดยให้บุคลากรของสานักหอสมุดที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน มาผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ แล้วถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน
2. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge storage and retrieval) สานักหอสมุดได้
นาองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนมาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ กลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ และจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสารคู่มือการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นคู่มือแสดงขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกข้อมูล
การบันทึกข้อมูล ตลอดจนการขออนุญาตสิทธิ์การเผยแพร่ จัดทาสื่อคลิปวีดีโอที่เข้าใจง่าย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้ทันที จัดทาชุดความรู้ที่ประกอบด้วยเอกสารคู่มือ ซีดีไฟล์
Template สาหรับการบันทึกข้อมูล ใบนาส่งผลงาน สลิปหมายเลขระเบียน เพื่ออานวยความสะดวก
และเป็นตัวอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสามารถดาเนินงานต่อได้ด้วยตนเอง เอกสารคู่มือและ
สื่อวีดีโอถูกบันทึกและเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานนากลับมาเรียนรู้ใหม่ ไม่จากัดสถานที่และเวลา
3. การใช้ความรู้ (Knowledge usage/ utilization) เป็นการถ่ายทอดความรู้การจัดการ
สารสนเทศ ทั้งการคัดเลือก การรวบรวม การลงรายการ การบันทึกข้อมูล การจัดระบบงาน และ
การตรวจสอบข้อมูล จากคณะทางานของสานักหอสมุด สู่ผู้ประสานงานและผู้ปฏิบัติงานของทุกส่วน
งานของบางเขน และถอดบทเรียน จากการถ่ายทอดความรู้ในส่วนของบางเขน สู่วิทยาเขต ทั้งใน
การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้วิทยาเขตสามารถนาไปปฏิบัติงานต่อ
ได้ เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้จริง ประกอบกับการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้ เพื่อให้คาแนะนาและตอบปัญหาได้ทันท่วงที
ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถดาเนินงานได้
อย่างถูกต้อง
4. กระจายการ/ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge transfer/ distribution/ sharing)
สานักหอสมุดได้ใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล โดยสร้างกลุ่มไลน์
“คลังความรู้ มก.” เพื่อให้มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานทั้งเทคนิคการ
ดาเนินงานหรือการแก้ปัญหาของแต่ละส่วนงาน ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อรายงาน
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ความก้าวหน้า หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน
5. การสร้างความรู้ใหม่ (New knowledge creation) ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการพัฒนาคลังความรู้ถูกนามาถอดบทเรียน และทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดกลไกในการ
ทางาน ถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานของสานักหอสมุดลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานใน 4
วิทยาเขต เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นต้นแบบในการจัดทาคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยได้
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ภาพที่ 1 วงจรการจัดการความรู้ของการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
ผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ผลลัพทธ์จากการถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คือ การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องชัดเจน
เพื่อมากาหนดหัวข้อองค์ความรู้ การได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดกลไกการทางาน การมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน การถ่ายทอด
ความรู้ ผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย พร้อมใช้ และเรียกดูได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ นาระบบพี่เลี้ยง
มาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการความรู้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาในทันที สรุปบทเรียน และ
ขยายผลสู่วิทยาเขต
1.2 ผลจากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ สามารถพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานสร้างสรรค์ประมาณ 1 แสนรายการ (สานักหอสมุดบันทึก
77,230 รายการ และ 24 ส่วนงานบันทึก 14,551 รายการ) เป็นคลังความรู้เดียว ใช้ร่วมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และบันทึกผลงานครั้งเดียวเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นการทางานที่ไม่ซ้าซ้อน และประหยัด
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งบประมาณของมหาวิทยาลัย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท (ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนงาน
ละ 1 ล้านบาท เป็นอย่างน้อย หากพัฒนาคลังความรู้แยกเป็นรายส่วนงาน)
1.3 เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลงสู่การปฏิบัติจริง โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างผู้ปฎิบัติงานภายในสานักหอสมุด และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานสานักหอสมุด
กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน รวมถึงมีการจัดการความรู้ ในส่วนของสานักหอสมุด จัดทาเป็นคู่มือ
เอกสาร และสื่อความรู้ ให้บริการบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่

ภาพที่ 2 การจัดการความรู้ในส่วนของสานักหอสมุด
นอกจากนี้ การถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
สารสนเทศในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 3 ครั้ง นั้น พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 1) และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมอีกเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการสารสนเทศมากขึ้น สานักหอสมุดจึงจัดการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีก 1 ครั้ง เรื่อง
เจาะประเด็นปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26
เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจานวน 42 คน เพื่อทบทวนความเข้าใจขั้นตอนการทางาน และ
ยกประเด็นปัญหาที่พบจากการบันทึกข้อมูล พร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนาตัวอย่างที่ถูกต้องใน
การบันทึกข้อมูลเพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นต้นแบบ สรุปเป็นประเด็นปัญหาที่พบ นาขึ้นแสดงในเว็บไซต์
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/doc เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ศึกษา ทั้งผู้ที่เข้าอบรมและไม่ได้เข้าอบรม
สามารถดูข้อมูลเป็นตัวอย่างได้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ครั้งที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 การฝึกอบรมเบื้องต้น เพื่อเตรียมการจัดการสารสนเทศในคลังความรู้ดิจิทลั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรูด้ ิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 48 คน
2 การฝึกอบรมรวมทุกส่วนงานในบางเขนวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
114 คน
3 การฝึกอบรมรายส่วนงาน
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรม 19 คน
2. คณะเกษตร วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 36 คน

ความพึงพอใจ
4.07
(ระดับดี)
4.10
(ระดับดี)
4.08
(ระดับดี)
4.13
(ระดับดี)

จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลของทุกส่วนงานในบางเขน เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญ
รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ดาเนินงานอย่างมีระบบ ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง ทาให้
การพัฒนาคลังความรู้ประสบความสาเร็จและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จนทาให้สานักหอสมุดได้รับรางวัล
ดีเยี่ยม ในการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559
ประเภทที่ 2 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน : แนวปฏิบัติที่ดี และมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดความรู้
และกระจายความรู้การจัดการสารสนเทศลงสู่วิทยาเขต เพื่อจัดทาคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. ผลลัพทธ์จากการขยายผลลงสู่วิทยาเขต
สานักหอสมุด บางเขน ดาเนินงานพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มก. ภายใต้แผนบูรณาการ
เครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต โดยนากระบวนการจัดการความรู้เช่นเดียวกับที่ถ่ายทอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานของบางเขน ถ่ายทอดลงสู่ทีมงานห้องสมุดของวิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลจากการจัดการความรู้ พบว่า ห้องสมุด 3
วิทยาเขต สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ และบันทึก
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ข้อมูลได้ตรงตามมาตรฐานที่สานักหอสมุด บางเขนกาหนด เห็นได้จากจานวนผลงานการบันทึกข้อมูล
ที่มเี ข้ามาอย่างต่อเนื่อง
จานวนผลงานที่วิทยาเขตบันทึกเข้าระบบ
จานวนผลงาน (รายการ)

300
250
200
150
100
50
0
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ภาพที่ 3 จานวนผลงานที่วิทยาเขตบันทึกเข้าระบบ
นอกจากนี้ สานักหอสมุด กาแพงแสน ยังจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการ
สารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดย
เชิญทีมงานของสานักหอสมุด บางเขน เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดการสารสนเทศให้กับ
ทีมงานของส่วนงานในวิทยาเขตกาแพงแสน แต่ยังไม่มีการรายงานผลการบันทึกข้อมูลจากส่วนงาน
ของวิทยาเขตกาแพงแสนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมผลงาน

3. ผลลัพธ์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เกิดความยั่งยืน
การนาองค์ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงานของสานักหอสมุด
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงสู่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 วิทยาเขต และการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
กาหนดแนวทางการทางานที่ชัดเจน รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดแผนงาน
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ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมและการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน เข้าถึงและเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหา อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดความรู้ ผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย พร้อมใช้และเรียกดูได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ มีเนื้อหา
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง สรุปบทเรียน มีการพัฒนาต่อเนื่องตาม
วงจร PDCA ปรับปรุงการทางาน แก้ปัญหาในทันที สรุปบทเรียน ให้เห็นความสาเร็จและความ
ล้มเหลว กระบวนการเหล่านี้เป็นกลไกที่ทาให้การพัฒนาคลังความรู้ประสบความสาเร็จ และเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน การนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ โดยถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การจัดการสารสนเทศลงสู่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน 4 วิทยาเขต จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และบันทึกข้อมูลตรงตามมาตรฐานที่กาหนด เกิดกระบวนการ
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รวบรวมและบันทึกผลงานเพื่อสร้างคลังความรู้ระดับส่วนงาน ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย
ได้ อีกทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งระบบบันทึกข้อมูลให้มีความพร้อมใช้ ทุกหน่วยงานสามารถ
เข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการจัดการระบบงาน ขั้นตอนการดาเนินงานทีช่ ัดเจน
สามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่
สาคัญคือ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทีใ่ ห้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกาหนดให้การบันทึกข้อมูลเข้าคลังความรู้ มก. เป็น KPI ของ
ทุกหน่วยงาน ส่งผลทาให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการคลังความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรต่าง ๆ
2. เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบพี่เลี้ยงและ
การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
3. เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการคลังความรู้ขององค์กร
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน
ให้แก่บุคลากรและดาเนินงานตามนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เข้าร่วม
เป็น 1 ใน 7 ภาคีนาร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลสารวจความสุข
ของบุคลากรในปีที่ผ่านมา (2560) ด้วยแบบสารวจ HAPPIMOMETER และในปี 2561 ได้ดาเนิน
โครงการ Happy Library We Mahidol จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ
ตามเกณฑ์ HAPPIMOMETER ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี น้าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และ
สังคมดี จากการประเมินผลสาเร็จของโครงการพบว่า ผลลัพธ์เกินค่าเป้าหมายในทุกกิจกรรม
ความพึงพอใจของบุคลากรไม่ต่ากว่าระดับ 4.00 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 73.81
ของบุคลากรทั้งหมด และผลคะแนนความสุขโดยเฉลี่ยของปี 2561 ทั้ง 9 มิติสูงขึ้นกว่าปี 2560
นอกจากนั้น หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วมตอบ
แบบสารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2561
ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ฯ มุ่งหวังเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสุขให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทางานและสุขภาวะองค์กร

คาสาคัญ:
ความสุขคนทางาน, แบบสารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER
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Abstract
The quality development of an organization is meant to be sustainable and
incline with the well-being and the happiness of employees. Realizing the
significance of “Happy University” policy of Mahidol University, Mahidol University
Library and Knowledge Center took part in as one of the seven associates in the
scheme Happy University policy and hosted activities to motivate the personnel
about quality of living, both physical and mental health. Based on the survey
analysis of HAPPINOMETER in 2017 and hosted activities Happy Library We Mahidol
for development happiness six dimensions that was focused during the project:
Happy Relax, Happy Soul, Happy Heart, Happy Body, and Happy Money of
HAPPINOMETER and the outcome result from hosting Activities, the rate of
satisfactory level is not lower from 4.00 Plus, 73.81 percent of the participants and
the average score of happiness in 2018 in all 9 dimensions are higher than the
previous year and is ranked the 2nd (medium-sized level) from the responses
entailing the bond, satisfaction and happiness of the personnel at Mahidol University
in 2018. For future projects, MU Library and Knowledge Center targets itself to
become the model for other units that are interested in hosting activities to promote
the values of university.

Keywords:
Happy Workplace, HAPPINOMETER, Happy Library
บทนา
บุคลากรถือเป็นอัตรากาลังที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา
คุณภาพองค์กรที่ยั่งยืนควรพัฒนาควบคู่กับการอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กร ซึ่งการมุ่งหวังให้
บุคลากรอยู่ดีมีสุขนั้น ควรมีแนวทางหรือเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (อารี จาปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และสุภาณี ปลื้มเจริญ, 2561, หน้า 3)
ผู้บริหารของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Sustainable ORGANIZATION) กลยุทธ์ที่ 4 (เสริมสร้างความสุขคนทางานและ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนตามเกณฑ์ HAPPINOMETER) และดาเนินการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร โดยอาศัย
เครื่องมือ HAPPINOMETER ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในลักษณะของแบบสารวจที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตและความสุขรอบด้านอย่างครบถ้วนทั้ง 9 มิติ
ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี
(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)
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สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันองค์กร
(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2555, หน้า 30)
หอสมุดและคลังความรู้ ฯ เริ่มดาเนินการจัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความสุขของส่วนงาน
ในปี 2557 ได้จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล” ดาเนินโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทางาน R2H –
Happy University เป็นประจาทุกปี ในระยะแรก กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Format
จิต Delete อารมณ์ กลุ่มพัฒนาทักษะศิลปะ และกลุ่ม Happy Day Happy Hours: แฮบปี้ดี๊ดี
แฮบปี้วันจันทร์ By D.I.Y. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จานวน 33 โครงการ ที่ครอบคลุม
ครบทั้ง 9 มิติ ในปี 2560 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับเลือกจากศูนย์วิจัยความสุขคนทางาน
แห่งประเทศไทย (TCHS) ให้เป็นตัวอย่างองค์กรต้นแบบที่เป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นสถานที่
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตามคะแนน HAPPINOMETER ของหอสมุดและ
คลังความรู้ ฯ ที่ได้รับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในปี 2561 หอสมุดและคลังความรู้ ฯ
จึงได้ปรับรูปแบบการดาเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสุขให้คนใน
องค์กร เพื่อให้มีผลคะแนน HAPPINOMETER ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลคะแนนความสุข HAPPINOMETER เฉลี่ยปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ กาหนดนโยบายเข้าร่วมเป็น 1 ใน 7 ภาคีนาร่อง
ในโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข และแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างความสุขคนทางานและ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ในปี 2561 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2561)
2. แสวงหาและคัดเลือกผู้นากิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการประสานงาน
มีความรู้ความสามารถ ความชอบและความถนัดในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ตามเกณฑ์
HAPPINOMETER รวมทั้งนาผลคะแนนจากแบบสารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER ในปี
2560 (ตามภาพที่ 1) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
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ภาพที่ 1 ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจาแนกตามรายมิติ ประจาปี 2560
3. ผู้นากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่
บุคลากรในที่ทางาน ตามขอบเขตระยะเวลาในการดาเนินงานของ 7 ภาคีนาร่อง ฯ เป็นเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการ “Happy Library We Mahidol”
4. กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตาม ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ
กิจกรรม
ผ่อนคลายดี
จิตวิญญาณดี
น้าใจดี
สุขภาพดี
สุขภาพเงินดี
สังคมดี
กิจกรรม 6 มิติ

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ปริมาณ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ระดับความสุข
ระยะเวลา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3
นาสมุดไปบริจาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
ผลการสารวจฯ ปี 2561 สูงกว่า ปี 2560

5. ให้บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ ทุกคน ตอบแบบสารวจความสุขด้วยตนเอง
HAPPINOMETER ที่ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการสารวจและแจ้งให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยทราบทาง
อีเมล์เป็นประจาทุกปี และประกาศผลปลายเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. คัดเลือกบุคลากรมาทาหน้าที่ผู้นากิจกรรมหรือหัวหน้าโครงการ ที่มีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุข 6 มิติ จาก 9 มิติ ได้แก่ ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี
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น้าใจดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี และสังคมดี โดยเป็นมิติที่มีผลคะแนนต่า สมควรได้รับการปรับปรุง
หรือเป็นมิติที่เมื่อจัดกิจกรรมแล้วสามารถส่งเสริมและมีผลต่อการพัฒนาอีก 3 มิติที่เหลือ ได้แก่
ครอบครัวดี ใฝ่รู้ดี การงานดี
2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้
2.1 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้เป็นอันดับแรก
เนื่องจากมีคะแนนต่าสุด และเมื่อพัฒนาแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ผู้นากิจกรรม
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดนตรี และได้จัดกิจกรรมในระยะ 6 เดือน
จานวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม “Happy Relax : ดนตรีไทย...ออเจ้าใดว่าเชย” เชิญวงดนตรี
ไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาบรรเลงสด ให้แก่บุคลากรหอสมุดและ
คลังความรู้ ฯ และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม 2) กิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด”
เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีและขับร้อง จัดแสดงดนตรีให้แก่บุคลากร
นักศึกษา ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคคลทั่วไป รับชมทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และบางครั้ง
มีนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีมาร่วมแสดงด้วย 3) กิจกรรม “Happy Relax : ฝึกทักษะ
ทฤษฎีดนตรีสากลและวิธีการใช้เสียงเบื้องต้น” เพื่อสอนความรู้ทฤษฎีทางดนตรีให้กับบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมบนเวทีสาหรับการจัดกิจกรรม “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด”
ในครั้งถัดไป
2.2 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมในมิตินี้ เนื่องจากใน
ปี 2560 ได้คะแนนความสุข ฯ เฉลี่ยสูงสุด โดยพื้นฐานบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ
มีอุปนิสัยชอบการเข้าวัดทาบุญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นที่สนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนมาก ผู้นากิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 6 เดือน มีการจัดกิจกรรมจานวน 3 รายการ ได้แก่ 1) กิจกรรม
“ทัศนาจรเติมบุญ...ตามรอยพุทธศาสนา” นาบุคลากรไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรถโดยสาร ขสมก. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสไหว้พระ ทาบุญ พร้อมทั้งศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันเก่าแก่ของประเทศไทย 2) โครงการ “รวมใจเข้าวัดทาบุญ
...น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑” ณ วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี สักการะหลวง
พ่อขาว พร้อมเวียนเทียนรอบมณฑป และทัศนศึกษาวัดเจดีย์หอย 3) โครงการ “จุลศักราช ๑๓๘๐
แล้วหนอ...ออเจ้า” จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ ฯ เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสทาบุญตักบาตร สรงน้าพระพุทธรูป รดน้าขอพรจากผู้ใหญ่ รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
และพบปะสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
2.3 น้าใจดี (Happy Heart) ผู้นากิจกรรมเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และมีจิตสาธารณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะ 6 เดือน ได้แก่ กิจกรรม “Happy Heart: ให้สมุดด้วยใจ
ศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Library/ Green Office ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม “ประดิษฐ์สมุดทามือ” นากระดาษที่ใช้แล้ว
1 หน้า ซึ่งขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้ ฯ นามาประดิษฐ์
สมุดทามือ กิจกรรม “ฝึกทักษะพื้นฐานด้านศิลปะในการออกแบบและวาดภาพบนปกสมุดทามือ”
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โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาให้ความรู้และสอนทักษะการวาดภาพแก่บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบปกสมุดทามือ
เมื่อจบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ดาเนินการนาสมุดทามือพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน
ไปมอบให้แก่ “โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปเปอร์เรนเจอร์” ณ บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนที่จะนาไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์
การเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2.4 สุขภาพดี (Happy Body) ผู้นากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีใจรักการออกกาลังกาย
มีความรู้และทักษะทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ และดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ อันดับแรกในการดาเนิน
กิจกรรมคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม 1) “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกาลังกาย”
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมสาธิตเทคนิคพื้นฐาน
ในการออกกาลังกายที่ถูกวิธี 2) “Happy Body ออกกาลังกายหลังเลิกทางาน” โดยจัดอย่างต่อเนื่อง
และมีความหลายหลายตามความสนใจของกลุ่มบุคลากร เช่น ปั่นจักรยานแรลลี่ เต้นแอโรบิก
Zumba Dance เดินวิ่ง Jogging เบา ๆ และโยคะ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจ
และเห็นประโยชน์ที่จะออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาเรื่อง Office Syndrome
ของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2.5 สุขภาพเงินดี (Happy Money) ผู้นากิจกรรมเป็นบุคลากรทางด้านทรัพยากร
บุคคล การเงินและพัสดุ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to be
เศรษฐีพอเพียง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้
ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)” โดยนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดอบรม
การให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการทางาน
โดยเจ้าพนักงานแรงงานชานาญงาน สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง
ความ สาคัญในการให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน (Financial literacy) แก่นักศึกษาและ
บุคลากร และก่อตั้ง Investment Center ภายในอาคารของหอสมุดและคลังความรู้ ฯ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก SCB ให้เป็นศูนย์รวมความรู้และการให้คาแนะนาด้านการบริหาร
การเงิน การออมและการลงทุนครบวงจร นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรม Health...Food
Good…Product @Library mini market เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้ความสามารถด้าน
การประกอบอาหาร พืชผัก และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสินค้ามือสองจากบ้านของ
ตนเอง มาจาหน่ายให้แก่บุคลากรด้วยกันในราคาย่อมเยา โดยกาหนดวันจัดกิจกรรม คือทุกวันที่ 1
และ 16 ของทุกเดือน หลังจากจบโครงการมีการจัดการประชุมกลุ่มบุคลากรที่นาสินค้ามาจาหน่าย
เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านไลน์กลุ่มสาหรับรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2-503

2.6 สังคมดี (Happy Society) ผู้นากิจกรรมเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความร่วมมือของบุคลากรในการส่งต่อความสุขได้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้เข้าร่วม
เครือข่าย “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” จึงดาเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ร่วมสร้าง
รอยยิ้ม จากงาน D.I.Y BY Mahidol Library” โดยจัดกิจกรรมย่อย 1) ตุ๊กตามือบีบออกกาลังกาย
สาหรับผู้สูงอายุมอบให้โรงพยาบาลในอาเภอพุทธมณฑล/ สามพราน 2) สมุดคัดลายมือ ก-ฮ สาหรับ
เด็กเล็กมอบให้มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 3) สบู่ทามือ มอบให้มูลนิธิหลวงตาน้อยเพื่อคนพิการ
เด็กกาพร้า และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และส่งต่อความสุขสู่ชุมชน/ สังคมภายนอกได้
3. ผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 มิติ
กิจกรรม
ผ่อนคลายดี
จิตวิญญาณดี

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ปริมาณ
น้าใจดี
ความพึงพอใจ
สุขภาพดี
ความพึงพอใจ
สุขภาพเงินดี
ความพึงพอใจ
สังคมดี
ระดับความสุข
ระยะเวลา
กิจกรรม 6 มิติ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3
นาสมุดไปบริจาคไม่น้อยกว่า 100 เล่ม
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
ผลการสารวจฯ ปี 2561 สูงกว่าปี 2560

ผลลัพธ์
ระดับ 4.45
ระดับ 4.74
นาสมุดไปบริจาค 130 เล่ม
ระดับ 4.55
ระดับ 4.44
ระดับ 4.45
ระดับ 4.62
เป็นไปตามกาหนดเวลา
สูงกว่าทุกมิติ

จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกกิจกรรมมีผลลัพธ์ที่เกินจากค่าเป้าหมาย การประเมินผลกิจกรรม
โดยวัดจากความพึงพอใจบุคลากรที่เข้าร่วมเฉลี่ยมากกว่าระดับ 4.00 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
73.81 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ นอกจากนี้ หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ยังเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมน้าใจดี ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นากิจกรรม
“Happy Heart: ให้สมุดด้วยใจศิลปะ” ไปปฏิบัติในส่วนงาน เป็นต้น
4. สรุปผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER
ในปี 2561 ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ ฯ (ตามภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจาแนกตามรายมิติ ประจาปี 2561
ผลคะแนนความสุขภาพรวมอยู่ในระดับ 65.6 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ใน
ระดับ“มีความสุข” และมีค่าคะแนนในแต่ละมิติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในทุกมิติ
จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสารวจ ฯ เป็นจานวนน้อย เนื่องจากหลาย
สาเหตุดังนี้ รูปแบบการส่งแบบสารวจความสุข ฯ ให้บุคลากรส่งมาในรูปแบบอีเมล์ซึ่งบุคลากรบางคน
ไม่ได้ตรวจสอบทุกวัน การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง บุคลากรอาจไม่เข้าใจว่าต้องทาอะไร เป็นต้น
หอสมุดและคลังความรู้ ฯ จึงดาเนินการสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ เช่น ไลน์ และคณะทางาน เป็นต้น และขอความร่วมมือให้บุคลากรตอบแบบสอบถามใน
รูปแบบกระดาษ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคลากรทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลการสารวจ ฯ และส่งกลับมายัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ Happy Library We Mahidol ในการรวบรวมและดาเนินการจัดส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อประมวลผลดังนั้น จากการที่บุคลากรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี ทาให้หอสมุดและคลังความรู้ ฯ ได้รับรางวัลลาดับที่ 2 (ระดับส่วนงานขนาดกลาง) ในการร่วม
ตอบแบบสารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี
2561
5. นาผลคะแนนที่ได้ในปี 2561 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า
มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงขึ้น และความสุขโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้ง 9 มิติ (ตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการตอบแบบสารวจความสุข ฯ ของบุคลากรหอสมุด ฯ ในปี 2559-2561
ปี

จานวน สุขภาพ ผ่อน น้าใจ
ผู้ตอบ ดี คลายดี ดี
2560 94 65.7 54.2 68.1
2561 103 67.0 54.9 70.9

จิตวิญ ครอบ
ญาณดี ครัวดี
70.3 66.2
73.2 69.4

สัง ใฝ่รู้ดี
คมดี
60.1 62.5
61.1 65.7

สุขภาพ
เงินดี
62.0
62.6

การ
งานดี
64.1
65.9

ความสุข
ภาพรวม
63.7
65.6

ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตหอสมุดและคลังความรู้ ฯ จะมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาและ
คัดเลือกผู้นากิจกรรมให้ครบทั้ง 9 มิติตามเกณฑ์ HAPPINOMETER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานและ
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ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้มี
ความหลากหลายตามความสนใจของบุคลากรทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย ทั้งนี้
เพื่อให้การเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทางาน และการเสริมสร้างสุขภาวะขององค์กร
ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคณะทางาน
เสริมสร้างความสุขคนทางานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณนายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร หัวหน้าโครงการ Happy Relax นายวนาพล
แช่มสุขี หัวหน้าโครงการ Happy Body นางสาวสุทธิณี ฝุน่ ครบุรี หัวหน้าโครงการ Happy Money
นายอวิรุทธ์ ศรีโชติ หัวหน้าโครงการ Happy Heart และนางสาวปิยธิดา เทพวงค์ หัวหน้าโครงการ
จิตอาสาพลังแผ่นดิน Happy Society นางวราภรณ์ เอนอ่อน ผู้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร และคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สุดท้าย
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ Happy Library We Mahidol
รายการอ้างอิง
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต. (2555). คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง = Happinometer: the
happiness self assessment. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). ขึ้นลิฟท์ความสุขไปกับ 7 ภาคี
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหิดล”. เข้าถึงได้จาก http://www.happinometer.com/
article_detail.php?ar_id=38
อารี จาปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และสุภาณี ปลื้มเจริญ. (2561). ประชากรและสังคม 2561 :
ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง = well-being in Thailand: dream
of reality. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

การนาเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์
กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference
9-10 มกราคม 2562
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์
และงานวิจัยผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล , กมลทิพย์ หลงหา
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
e-mail: kittisak.k@psu.ac.th,
supawadee.m@psu.ac.th, kamonthip.i@psu.ac.th

บทคัดย่อ
Full Paper Access คือ บริกำรที่อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็ม
ของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่จัดเก็บและบริกำรอยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เพียงแค่ผู้ใช้บริกำรทำกำรสแกนสัญลักษณ์ QR Code ที่ติดอยู่บนตัวเล่ม ระบบจะจัดส่ง URL สำหรับ
ดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของชื่อเรื่องนั้น ๆ ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร
ทันที ขั้นตอนกำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856
(เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3) กำรจัดกำรข้อมูล
ตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพื่อให้บริกำร และ 4) กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อกำรใช้บริกำร ผลประเมินควำมพึงพอใจที่ได้จำกกำรทดลองให้บริกำรกับกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน
30 คน พบว่ำได้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.79

คาสาคัญ:
เอกสำรฉบับเต็ม, คิวอำร์ โค้ด, วิทยำนิพนธ์, งำนวิจัย, ดำวน์โหลด

Abstract
Full Paper Access is a service that provides full access to the full text
of theses and research papers stored and saved in the theses and research report
room, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla
University, Pattani Campus. The user just scans the QR Code on the cover and
the URL of the full text of that title will be sent to email or social network that the
user needs immediately. The process of operation is divided into 4 parts:
1) the study of the data of the field 856 (subfield u) in the library automation system;
2) the development of the information system; 3) the management of the book and
the preparation of the book service; and 4) public relations and evaluation of the
service satisfaction. The results of the service satisfaction test with a sample of
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30 people found that the satisfaction rating was at the highest level with a mean
of 4.79

Keywords:
Full Paper Access, QR Code, Theses, Research, Download
บทนา
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่
หลำกหลำย ประกอบด้วย หนังสือ วำรสำร วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยนั้นได้จัดให้มีบริกำรอยู่ที่ห้องวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย ชั้น 3
อำคำรสำนักวิทยบริกำร ซึ่งมักจะมีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำกทีเ่ ข้ำถึงตัวเล่มจริงบนชั้นโดยไม่ผ่ำนกำร
สืบค้น OPAC มำก่อน นอกจำกควำมล่ำช้ำในกำรค้นหำตัวเล่มแล้ว ยังเกิดควำมยุ่งยำกในกำรเข้ำถึง
เอกสำรฉบับเต็ม (Full paper) ของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่ำ หำกต้องกำรดำวน์โหลด
เอกสำรฉบับเต็มก็จะต้องกลับไปสืบค้นที่ OPAC หรือสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลอีกครั้ง หรือใช้วิธีถ่ำย
สำเนำเอกสำรเนื่องจำกไม่ทรำบว่ำมีบริกำรให้ดำวน์โหลดด้วย ปัญหำเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำของผู้ใช้บริกำรและทำให้กำรใช้งำนสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยมีจำนวนลด
น้อยลง งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับบรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจึงได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรที่ให้ผู้ใช้สแกน
QR Code ที่หน้ำปกวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยเพื่อเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มได้ทันที ภำยใต้ชื่อโครงกำร
Full Paper Access
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำร
อยู่ในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือทำกำรยืม-คืน เพื่อนำไปถ่ำยสำเนำ
3. เพื่อให้วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง
4. เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำรศึกษำลักษณะข้อมูลของเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u)
กำรศึกษำลักษณะกำรลงรำยกำรเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติทำให้พบต้นทำงของเอกสำรฉบับเต็ม 4 แหล่ง ได้แก่ OAR-DCMS เดิม (dc.oas.psu.ac.th)
จำนวน 1100 ชื่อเรื่อง, OAR-DCMS ใหม่ (dc.pn.psu.ac.th) จำนวน 15 ชื่อเรื่อง, TDC
(tdc.thailis.or.th) จำนวน 85 ชื่อเรื่อง และ PSU Knowledge Bank (kb.psu.ac.th) จำนวน 268
ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 1,468 ชื่อเรื่อง จำกข้อมูลนี้ทำให้ได้แนวทำงในกำรใช้งำน URL คือ
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- กรณี OAR-DCMS เดิมและใหม่ ให้ใช้ URL ของชื่อเรื่องนั้นในระบบ OPAC เนื่องจำก
เอกสำรฉบับเต็มถูกแบ่งย่อยออกเป็นบทจำนวนหลำยไฟล์
- กรณี TDC และ PSU Knowledge Bank ให้ใช้ URL จำกเขตข้อมูลย่อย u ได้เลย
เนื่องจำกจะต้องเชื่อมโยงไปยังระบบฐำนข้อมูลที่จัดเก็บต้นฉบับของชื่อเรื่องนั้นอีกทีหนึ่ง ในที่นี้ ก็คือ
ระบบ TDC และระบบ PSU Knowledge Bank
2. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทีมงำนประชุมหำรือเพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ Full Paper
Access ที่ต้องกำรให้จัดส่ง URL จำกขั้นตอนที่ 1 ไปยังอีเมลของผู้ใช้บริกำรได้ ควำมสำมำรถทั่วไป
ของระบบ ได้แก่
1) รองรับกำรนำเข้ำ (Import) ข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในขอบเขตข้อมูลเลขที่บรรณำนุกรม ชื่อเรื่อง เลขเรียก ผู้แต่ง และ URL
จำกเขตข้อมูล 856 (เขตข้อมูลย่อย u) ได้
2) เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยใหม่ได้
3) สร้ำงสัญลักษณ์ QR Code ประจำชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยได้
4) ส่ง URL สำหรับดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยแต่ละชื่อ
เรื่อง ไปยังอีเมลหรือ Social network ที่ผู้ใช้ต้องกำรได้
5) ตรวจสอบและนับจำนวนกำรเข้ำถึงเพื่อดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยแต่ละชื่อเรื่องได้
ผู้พัฒนำได้ใช้แนวทำงในกำรออกแบบระบบตำมหลักกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ
(SDLC) ตั้งแต่กำรวำงแผน กำหนดขอบเขตควำมเป็นไปได้และข้อจำกัดของระบบ สู่กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล หน้ำที่และควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้นของผู้ใช้งำน
ระบบกำรพัฒนำระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-based application technology)
ผู้พัฒนำได้เลือกใช้โปรแกมภำษำ PHP และ JavaScript ทำงำนร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
MySQL และซอฟต์แวร์สำหรับบริกำรเครื่องแม่ข่ำย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open source
software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์และค่ำใช้จ่ำย
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ภำพที่ 1 แสดง Context diagram ของระบบ Full Paper Access

ภำพที่ 2 แสดงหน้ำจอ Back office ของระบบ Full Paper Access

3. กำรจัดกำรข้อมูลตัวเล่มและจัดเตรียมตัวเล่มเพื่อให้บริกำร
ในครั้งแรกจะทำกำรนำเข้ำข้อมูลบรรณำนุกรมของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำสู่ฐำนข้อมูลระบบ Full Paper Access หลังจำกนั้นจึงจะเป็นกำรบันทึกข้อมูล
ตัวเล่มใหม่ตำมปกติ ขั้นตอนกำรทำงำนมีดังนี้
3.1 บรรณำรักษ์ได้รับตัวเล่มวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ทำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล PSU Knowledge Bank (หรือ TDC) ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และระบบ Full Paper Access ตำมลำดับ
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3.2 ระบบ Full Paper Access ทำกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดทรำบว่ำ
ขณะนี้ได้มีตัวเล่มใหม่เข้ำมำ
3.3 ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดรับตัวเล่มจำกบรรณำรักษ์ จัดพิมพ์และติดสัญลักษณ์
QR Code ที่ได้จำกระบบ Full Paper Access ไว้บนปกหน้ำของตัวเล่มแล้วนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริกำร
3.4 ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดปรับเปลี่ยนสถำนะกำรติดสัญลักษณ์ QR Code
ประจำตัวเล่ม

ภำพที่ 3 แสดงกำรบันทึกข้อมูลตัวเล่มใหม่
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ภำพที่ 4 แสดงหน้ำจอกำรสร้ำง QR Code ตำมลำดับเลขเรียก

ภำพที่ 5 แสดงขั้นตอนกำรพิมพ์และติด QR Code ที่ปกหน้ำของตัวเล่ม
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4. กำรประชำสัมพันธ์และประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร
ทำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล หน้ำจอประชำสัมพันธ์
ดิจิทัล และ Social network ของห้องสมุด รวมถึงจัดทำป้ำยโฆษณำในลักษณะโฟมบอร์ดวำงไว้ใน
ตำแหน่งที่มีผู้ใช้บริกำรสัญจรไปมำและภำยในห้องวิทยำนิพนธ์ฯ เพื่อดึงดูดควำมสนใจและเชิญชวนให้
เข้ำใช้บริกำร
ทีมงำนได้เชิญกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 30 คน มำทดลองใช้บริกำรระบบ Full Paper Access
พร้อมทำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในประเด็นต่ำง ๆ ได้ผลตำมตำรำงที่ 1

ภำพที่ 6 แสดงกำรจัดทำกรำฟิกประกอบกำรประชำสัมพันธ์และบรรยำกำศกำรทดลองใช้งำนระบบ

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำระบบ Full Paper Access บริกำรช่วยกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัยผ่ำน QR Code ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
ฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว เพรำะไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC
หรือทำกำรยืม-คืน เพื่อนำไปถ่ำยสำเนำ เกิดกำรใช้งำนวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยอย่ำงเต็มที่และ
ไม่จำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง
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ผลประเมิ น จำกกำรทดลองให้ บ ริ ก ำรกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ ำนวน 30 คน ในประเด็ น
ควำมพึง พอใจด้ ำนต่ ำง ๆ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ได้ รั บกำรแปลผลอยู่ ในระดับ มำกที่สุ ด ทุก ประเด็ น
โดยคำถำมในหัวข้อบริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด (4.89)
ตำรำงที่ 1 สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร Full Paper Access ของผู้ใช้บริกำร
ความพึงพอใจในการใช้บริการ Full Paper Access
1. กำรสแกน QR Code ที่ตัวเล่ม
2. กำรแสดงข้อมูลที่หน้ำจออุปกรณ์
3. กำรระบุที่อยู่อีเมลเพื่อจัดส่งลิงค์ดำวน์โหลด Full paper
4. กำรแชร์ข้อมูลไปยัง Social network
5. กำรได้รับอีเมลเพื่อดำวน์โหลด Full paper มีควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง และครบถ้วน
6. บริกำรนี้มีส่วนช่วยในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย
เฉลี่ยรวม

สรุปผลการประเมิน
X
SD
แปลผล
4.70 0.15 มำกที่สุด
4.85 0.11 มำกที่สุด
4.82 0.12 มำกที่สุด
4.67 0.17 มำกที่สุด
4.81 0.12 มำกที่สุด
4.89
4.79

0.10
0.13

มำกที่สุด
มากที่สุด

นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ทดลองใช้งำนระบบหลำยท่ำน คิดเห็นว่ำอยำกให้
ห้องสมุดขยำยขอบเขตกำรดำวน์โหลดเนื้อหำฉบับเต็มของทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอื่น ๆ
ที่สำมำรถเผยแพร่ได้เพิ่มเติมอีกด้วย
ผลประเมินจำกกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร (บรรณำรักษ์
และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จำนวน 2 คน ในประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรทำงำนต่ำง ๆ (ตำรำงที่ 2) พบว่ำได้รับกำรแปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกประเด็น
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ Full Paper Access ของผู้ให้บริกำร
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Full Paper Access
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ
กำรเข้ำถึงเมนูเพื่อทำงำนต่ำง ๆ
กำรบันทึกและจัดกำรข้อมูลตัวเล่ม
กำรสร้ำง QR-Code ประจำตัวเล่ม
กำรค้นหำข้อมูลตัวเล่ม
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลตัวเล่ม
ประสิทธิภำพและเสถียรภำพในกำรทำงำนของระบบ
ควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบในภำพรวม
เฉลี่ยรวม

สรุปผลการประเมิน
X
SD
แปลผล
5.00 0.00 มำกที่สุด
5.00 0.00 มำกที่สุด
5.00 0.00 มำกที่สุด
5.00 0.00 มำกที่สุด
5.00 0.00 มำกที่สุด
4.50 0.50 มำกที่สุด
4.50 0.50 มำกที่สุด
5.00 0.00 มำกที่สุด
4.88 0.13 มากที่สุด

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่มีบริกำรอยู่ใน
ห้องวิทยำนิพนธ์ฯ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยด้วย
ควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องผ่ำนกำรสืบค้น OPAC หรือทำกำรยืม-คืน เพื่อนำไปถ่ำยสำเนำ
3. วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยถูกใช้งำนอย่ำงเต็มที่ ไม่จำกัดเพียงแค่เฉพำะผู้ใดผู้หนึ่ง
4. ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น
กำรนำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด
บริกำร Full Paper Access จะสำมำรถช่วยเหลือนักวิจัยหรือผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรเข้ำถึง
วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจำนวนมำก โดยกำรดำวน์โหลดเอกสำรฉบับเต็มจำกกำรสแกน QR Code
ที่ตัวเล่ม แทนกำรถ่ำยสำเนำ หรือยืมออกซึ่งอำจถูกจำกัดสิทธิ์จำนวนกำรยืม ถือเป็นอีกหนี่งบริกำร
เชิงรุกทีช่ ่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทรัพยำกรประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยของห้องสมุด
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและช่วยขับเคลื่อนงำนห้องสมุดให้สำมำรถดำเนินภำรกิจไปได้อย่ำงรำบรื่นและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริกำร
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ไปด้วยกันกับฉัน : บริการนาชมห้องสมุด
Go Together With Me : Library Tour
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
e-mail: khwanchanok@tsu.ac.th

บทคัดย่อ
“บริกำรนำชมห้องสมุด” เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำรได้รู้จักบริกำร
และทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนผัง
ของห้องสมุด กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นข้อมูล กิจกรรมต่ำง ๆ และ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ดังนั้น สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ จึงได้พัฒนำ
บริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมสำนักหอสมุดและกำรกำหนดรำยละเอียดเนื้อหำ
ใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรสร้ำง
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด โดยกระบวนกำรพัฒนำเริ่มต้นจำก 1) ขั้นตอน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรของสำนักหอสมุด เพื่อร่วมกันกำหนดจุดนำชมที่เหมำะสม
สำหรับกำรเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม เนื้อหำที่จะใช้บรรยำยแต่ละจุด กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนของ
ผู้นำชม สถำนที่ อำหำร เอกสำรแนะนำห้องสมุด กำรแบ่งจำนวนผู้เยี่ยมชมที่เหมำะสมสำหรับผู้นำชม
1 คนให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 2) ขั้นตอนกำรนำชม 3) ขั้นตอนกำรประเมินและสรุปผล
กำรให้บริกำร โดยมีกำรนำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
จำกผู้เข้ำเยี่ยมชมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ร้อยละ 90.78 โดยผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สำมำรถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรต่ำงๆของห้องสมุดได้อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ

คาสาคัญ:
บริกำรนำชมห้องสมุด, บริกำรห้องสมุด, สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
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Abstract
A Library tour is an important key service for library users to discover the
services, facilities and resources that are provided in various types such as printed
collections, audio visual materials, digital media and databases, library floor plans,
borrowing rules, library rules and regulations, search tools, library events and
activities, and librarian’s processes. Therefore, this project aims to improve the library
tour service of Library Center Thaksin University more efficient by standardizing
processes of the library tour service, improving librarians’ abilities and skills,
standardizing library tour content, and creating good practice for the library tour.
There are 3 main stages of the library tour service improvement. Firstly, librarians and
staff share and exchange their knowledge and experiences 1) to highlight the
attraction locations and the appropriate walking paths of the library, 2) to provide
appropriate information of the visited locations, 3) to prepare well-trained library
tour guides, meeting rooms, food and brochures, and 4) to define the maximum
number of the users or visitors for each tour guide. Secondly, the librarians and the
staff work together to create library tour procedures. Finally, they develop the
service evaluation processes for collecting and evaluating feedbacks as well as
exchanging information for future service improvement. As a result, the evaluation of
the user satisfaction is at 90.78. The library tour service has improved the self-study
and self-research skills of the users and, hence, engaged them to use the library
more effectively.

Keywords:
Library Tour Service, Library Service, Thaksin University Library
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ มีพันธกิจหลักที่สำคัญคือ กำรแสวงหำ กำรพัฒนำ
ระบบ กำรเผยแพร่และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดยังมีบทบำทสำคัญ
ในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร ให้มีทักษะสำรสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริกำรนำชมห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร โดยกำรนำผู้เยี่ยม
ชมเดินชมอำคำรสถำนที่ พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ
ที่มีให้บริกำรในสำนักหอสมุด เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ห้องสมุดจัดหำมำอย่ำงคุ้มค่ำ สำนักหอสมุดจึงเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรปรับปรุง
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พัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนทั้งในด้ำนของรูปแบบกำรนำชม เนื้อหำที่ใช้ใน
กำรบรรยำย และทักษะควำมสำมำรถของผู้นำชม โดยใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
สำนักหอสมุด เพื่อหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรทำให้บริกำรนำชมเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจครอบคลุมกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดอย่ำงถูกต้อง
ทุกด้ำน ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมสำมำรถเลือกใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม
ตรงควำมต้องกำร สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นควำมประทับ และกลับมำใช้บริกำรซ้ำอีก
ในโอกำสถัดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนำบริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้เป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณให้มี
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมสำนักหอสมุดที่มีมำตรฐำนเดียวกัน
3. เพื่อกำหนดรำยละเอียดเนื้อหำใช้ในกำรบรรยำยบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
4. เพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรปรับปรุง พัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุด มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนหลัก ดังนี้
1. วำงแผนกำรจัดบริกำรนำชม
2. กำรเตรียมควำมพร้อมของกำรนำชมห้องสมุด
3. กำรจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด
4. กำรนำชมห้องสมุด
5. กำรประเมินผลกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุด
1. การวางแผนการจัดบริการนาชม
1.1 กำรกำหนดจุดนำชม พื้นทีใ่ ห้บริกำรของสำนักหอสมุดทั้งหมดมีประมำณ 9,660
ตำรำงเมตร แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีจุดให้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงจุดจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำนวนมำก จึงมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อกำหนดจุดนำชม
ที่เหมำะสม พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์หมำยเลขกำกับอย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถนำชมสำนักหอสมุด
ได้อย่ำงทั่วถึง ได้แก่
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ตำรำงที่ 1 จุดนำชม
ชั้น
1
2
3
5

นาชม
จุดที่ 1 เครื่อง Self-check
จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก
จุดที่ 3 Book return
จุดที่ 4 ชั้นวำรสำร
จุดที่ 5 ชั้นหนังสือ – OPAC
จุดที่ 6 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ์
จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ

ชั้น
นาชม
4 จุดที่ 7 ห้อง Sky view
จุดที่ 8 ห้องหอจดหมำยเหตุ
จุดที่ 9 ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้
จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน์
จุดที่ 12 ห้องมัลติมเี ดีย
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือเยำวชน
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม

ภำพที่ 1 สัญลักษณ์ของจุดนำชม และ กำรติดสัญลักษณ์ ณ จุดนำชมต่ำง ๆ
1.2 กำหนดเนื้อหำบรรยำยในแต่ละจุดนำชม โดยผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ผู้นำชมทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของทรัพยำกร
สำรสนเทศและบริกำรในแต่ละจุด จัดทำเป็นเอกสำรสำหรับผู้นำชมใช้ในกำรทบทวนก่อนกำรนำชม
เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดได้อย่ำงครบถ้วน
และเนื้อหำบรรยำยกำรนำชมจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้งในกำรนำชม
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ตำรำงที่ 2 ประเด็นกำรนำชมต่อผู้เยี่ยมชมประเภทต่ำง ๆ

ประเด็นนาชม
แนะนำผังของห้องสมุด
แนะนำบริกำรของห้องสมุด
แนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ
ในห้องสมุด
แนะนำกำรจัดหมวดหมู่-กำรค้นหำหนังสือ
ในห้องสมุด
แนะนำกฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด
แนะนำเครื่องมือในกำรค้นข้อมูลในห้องสมุด
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ
ของห้องสมุด
แนะนำระเบียบกำรเข้ำใช้ห้องสมุดสำหรับ
บุคลำกรภำยนอก
แนะนำบริกำรพื้นฐำนของห้องสมุด
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม
ได้เห็น สัมภำษณ์และสอบถำมถึงกระบวนกำร
ทำงำน
กำรบริหำรงำนห้องสมุด
ข้อมูลสถิติกำรดำเนินงำนข้อมูล
ตำมองค์ประกอบต่ำง ๆ
ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศ

นิสิต
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
√
√
√

ประเภทผู้เยี่ยมชม
นักเรียน/
นักศึกษา
บุคลากร
สถาบันอืน่
ห้องสมุดอื่น
√
√
√

√

√

√
√
√

√

ผู้บริหาร/
แขกของ
มหาวิทยาลัย
√

√
√
√

√
√
√
√
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ตำรำงที่ 3 เนื้อหำบรรยำยแต่ละจุดนำชม
จุดนาชม
ชั้น 1
จุดที่ 1 เครื่อง self-check

จุดที่ 2 โต๊ะเช็คทำงออก
จุดที่ 3 Book return
ชั้น 2
จุดที่ 4 ชั้นวำรสำร

ชั้น 3
จุดที่ 5 ชั้นหนังสือ - OPAC
จุดที่ 6
ชั้น 4
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9

ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม
ห้อง sky view
ห้องหอจดหมำยเหตุ
ห้องข้อมูลท้องถิ่นภำคใต้

จุดที่ 10 ห้องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 ห้องสื่อโสตทัศน์
จุดที่ 12 ห้องมัลติมเี ดีย

เนื้อหาบรรยาย
- ผังของห้องสมุด
- กฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุด
- ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องสมุด
- รูปแบบกำรยืม-คืน
- สิทธิ์กำรยืม
- สำธิตกำรยืมด้วยเครื่อง self-check
- บริกำรตอบคำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรยืมข้ำมวิทยำเขต,
บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
- บริกำรนิตยสำร หนังสือพิมพ์
- บริกำรถ่ำยเอกสำร
- มุมหนังสืออำเซียน
- กำรเข้ำใช้บริกำร : สแกนนิ้ว / ชำระค่ำเข้ำใช้บริกำร
- กำรตรวจหนังสือ
- กำรตรวจสัมภำระ
- สำธิตกำรคืนหนังสือ
- เวลำเปิด-ปิดบริกำร
- บริกำรวำรสำร : กำรจัดเรียง กำรยืม-คืน
- บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลำ
- บริกำรจุลสำร : กำรยืม-คืน
- บริกำรหนังสืออ้ำงอิง : กำรจัดเรียง, กำรยืม-คืน
- หนังสือตลำดหลักทรัพย์, มุมคุณธรรม
- กำรจัดหมวดหมู่หนังสือภำษำไทย, ภำษำต่ำงประเทศ,
กำรจัดเรียง ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน
- สำธิตกำรค้นหำหนังสือในห้องสมุดด้วยระบบ OPAC
- วิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้
- ชมบรรยำกำศ
- ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร
- ทรัพยำกรสำรสนเทศ-ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร
- สิทธิ์กำรยืม
- กำรขอใช้บริกำร ระยะเวลำกำรใช้
- ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร
- แนะนำกำรขอใช้บริกำร
- สิทธิ์กำรยืม
- แนะนำกำรขอใช้บริกำร
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
จุดนาชม

เนื้อหาบรรยาย

ชั้น 5
จุดที่ 13 ห้องภำคนิพนธ์-วิทยำนิพนธ์
จุดที่ 14 ห้องนวนิยำย เรื่องสั้น หนังสือ
เยำวชน
จุดที่ 15 ห้องหนังสือเก่ำ
จุดที่ 16 ห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม

- สิทธิ์กำรยืม
- กำรจัดหมวดหมู่ กำรจัดเรียง
- ระยะเวลำของหนังสือให้บริกำรตั้งแต่ปี ... – 2536
- แนะนำวิธีกำรจองห้อง ระยะเวลำกำรใช้

2. การเตรียมความพร้อมของการนาชมห้องสมุด
ในกำรนำชมห้องสมุดมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ
ด้าน

รายละเอียด

วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ

ศึกษำทำควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ใช้ในกำรบรรยำยกำรนำชม ฝึกปฏิบัติกำรนำชม
ห้องสมุด เพื่อให้ผู้นำชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนกำรณ์ จำนวนคนเยี่ยมชมจำนวนมำก
มีควำมมั่นใจ คล่องแคล่วในกำรบรรยำยเนื้อหำ ลดควำมประหม่ำ มีควำมพร้อม
ในกำรนำชมอยู่เสมอ
ควำมสะอำดห้องประชุม ห้องน้ำ โต๊ะ เก้ำอี้ มีปริมำณเพียงพอ วีดิทศั น์แนะนำ
ห้องสมุด เครื่องเสียง
เอกสำรแนะนำสำนักหอสมุด ของที่ระลึก อำหำร เครื่องดืม่

ผู้นำชม

สถำนที่

3. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมสานักหอสมุด
เมื่อสำนักหอสมุดได้รับกำรติดต่อขอเข้ำเยี่ยมชม สำนักหอสมุดจะพิจำรณำแบ่งกลุ่มจำนวน
ผู้เข้ำเยี่ยมชม เพื่อให้ผู้นำชมสำมำรถดูแลและให้บริกำร ตลอดจนให้คำแนะนำกำรใช้สำนักหอสมุด
แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงทั่วถึง และผู้เยี่ยมชมมีโอกำสซักถำมระหว่ำงกำรนำชมได้อย่ำงเต็มที่
ตำรำงที่ 5 กำรจัดแบ่งกลุ่มของผู้เยี่ยมชม
จานวนผู้ขอเยี่ยมชม
ไม่เกิน 15 คน
16 - 30 คน

มำกกว่ำ 31 คน

จานวนผู้นาชม
1 คน
2 คน

2-4 คน

รายละเอียด
เยี่ยมชมสำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้
แบ่งผู้เยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม
แยกกันเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้
กลุ่มที่ 1 จะเริม่ เยี่ยมชม จำกชั้น 1
กลุ่มที่ 2 จะเริม่ เยี่ยมชม จำกชั้น 5
2-4 คน แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่ม ๆ แยกกันเยี่ยมชม
สำนักหอสมุด เวียนตำมจุดที่กำหนดไว้
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4. การนาชมห้องสมุด
เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด รวมถึงได้รับข้อมูล
กำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุดอย่ำงครบถ้วน ขั้นตอนกำรนำชมห้องสมุด
จึงมีดังนี้
ตำรำงที่ 6 ขั้นตอนกำรนำชมห้องสมุด
ลาดับ
1.
2.
3.

ขั้นตอน
ผู้นำชมกล่ำวแนะนำตนเอง กล่ำวต้อนรับผูม้ ำเยีย่ มชม
นำชมไปตำมลำดับเส้นทำงที่ได้กำหนดไว้ โดยในแต่ละจุดนำชมจะจัดลำดับกำรนำชมของแต่ละกลุ่ม
ไม่ให้เวลำทับซ้อนกัน และผู้นำชมจะบรรยำยเนื้อหำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรตำมที่ได้กำหนดกันไว้
ก่อนจบกำรนำชม เชิญชวนให้ผู้เยีย่ มชมกลับมำเยี่ยมชมห้องสมุดอีกในโอกำสถัดไป

ภำพที่ 2 บรรยำกำศกำรนำชม
5. การประเมินผลการให้บริการนาชมห้องสมุด
กำรประเมินผลกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุดใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจ ดังแสดง
ในภำพที่ 3 เพื่อนำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปมำเป็นแนวทำง ปรับปรุง พัฒนำ
กำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในครั้งถัดไป
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ภำพที่ 3 แบบสำรวจควำมพึงพอใจในกำรนำชมสำนักหอสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรบริกำร
นำชมห้องสมุดตำมกระบวนกำรข้ำงต้น ทำให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
เป็นระบบมำกขึ้น ผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุดได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชมที่มีศักยภำพ
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรนำชมห้องสมุดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จุดนำชมแต่ละจุดมีเนื้อหำ
สำหรับบรรยำยกำรนำชมชัดเจน เพื่อให้ผู้นำชมสำมำรถให้ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรและทรัพยำกร
สำรสนเทศแก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่ำงครบถ้วน มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบรรยำยให้เหมำะสมตำมประเภทผู้
เข้ำเยี่ยมชม ซึ่งผลจำกกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรนำชมทำให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้เข้ำเยี่ยมชมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบรรยำยของวิทยำกร มีควำมพึงพอใจร้อยละ 90.43
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำในกำรบรรยำย ร้อยละ 92.17 รูปแบบกำรนำชม ร้อยละ 91.30
ระยะเวลำกำรนำชม ร้อยละ 90.43 กำรบริกำร/ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ
89.56 สรุปโดยรวมควำมพึงพอใจผู้เยี่ยมชมอยู่ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 90.78
สำนักหอสมุดควรมีกำรพัฒนำบริกำรนำชมห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงสมบูรณ์รอบด้ำน
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวคิดต่อยอดในกำรปรับปรุง พัฒนำวีดีทัศน์นำชมสำนักหอสมุด ทั้งใน
รูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งเสริมบุคลำกรให้มีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้นด้วย
กำรจัดกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้รองรับกับผู้มำเยี่ยมชมสำนักหอสมุดทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ควรปรับปรุง และพัฒนำนวัตกรรมบริกำรนำชมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริกำรและทรัพยำกรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
กำรสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้มำเยือน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกด้ำน
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. จัดบริกำรนำชมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณทีเ่ ป็นระบบมำกยิ่งขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณสำมำรถในกำรเป็นผู้นำชม
สำนักหอสมุด ที่มีแนวปฏิบัติที่ได้มำตรฐำนเดียวกัน
3. ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลกำรบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
อย่ำงครบถ้วนเป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกครั้ง รวมทั้งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเกิดควำมคุ้นเคยกับสถำนที่
และผู้ให้บริกำรของห้องสมุด
4. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรนำชมสำนักหอสมุด
รายการอ้างอิง
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ประไพ จันทร์อินทร์. (2558). การนาชมห้องสมุดแบบมืออาชีพ. เข้ำถึงได้จำก
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Special Night: อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
Special Night: Blessed who gives, Pleasure who receives
จันทร์จิรา ไชยศักดิ์, ณชญาดา ภิราษร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
e-mail: chanchira.cha@mfu.ac.th

บทคัดย่อ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
และให้กาลังใจแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุดและบริเวณใกล้เคียง โดยการจัดอาหารว่าง
และเครื่องดื่มให้บริการฟรีวันละสองรอบในช่วงที่ห้องสมุดเปิดให้บริการเที่ยงคืน ทั้งการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเฉลี่ย วันละ 2,400 บาท ปีละ 216,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดงบประมาณใน
การจัดอาหารว่าง ในปี 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ได้หาภาคีร่วม เพื่อเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารว่าง
ให้นักศึกษา ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า Special Night โดยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาทิ สมาคม
นักศึกษาเก่า สานักวิชา สานักงานฯลฯ รับเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารว่างพิเศษ
ที่ต่างจากรายการอาหารว่างปกติที่ห้องสมุดจัด ทั้งนี้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สามารถจัดกิจกรรม
เสริมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมหน่วยงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษา
ได้อีกด้วย
การจัดกิจกรรม Special Night ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน มีการจัดทั้งหมด จานวน 8 ครั้ง
พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวระดับมากที่สุด
(X=4.65) โดยให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะทาให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และรู้สึกขอบคุณที่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการให้
กาลังใจแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด สาหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้
ความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ดี
และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้เป็นตัวกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ทั้งยังช่วยให้ศูนย์บรรณสารฯ
ประหยัดงบประมาณในการจัดหาอาหารว่าง ในแต่ละรอบได้

คาสาคัญ:
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, กิจกรรมห้องสมุด
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Abstract
The Learning Resources and Educational Media Center of Mae Fah Luang
University has been supporting the students who use the service in Mae Fah Luang
University library by providing snack and drink for free twice a day until midnight.
We offer this service for both periods of the year. One during the mid-year exam
and the other one is at final exam. This special support costs the university budget
2,400 baht per day and 216,000 bath per year. This year, we are trying to get more
sponsors be creating a project called “Special Night”. There will be MFU Alumni,
faculties, departments etc.
These departments who join in for the snack and drink sponsoring this year
will get to present their departments to the students too. The Special Night activity
has started since 2017 until now, it has been 8 times for the special event. The
students gave the best feedback to it ( x =4.65). They said it’s good opportunity to
get to know the other departments in Mae Fah Luang University. The students also
feeling thankful for the great supporting. All of sponsors believe that it’s a great way
to create a nice relationship between the departments and students in long term.
The Learning Resources and Educational Media Center is very glad to be the
connection of the university. Bringing the caring and understanding from these
departments to the students.

Keywords:
Customer Relationship Management, Library Activity
บทนา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
โดยมอบหมายให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้กาลังใจนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด โดยการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้บริการฟรีแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด
ได้รับประทาน ในช่วงที่ห้องสมุเปิดให้บริการเที่ยงคืนระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาค โดยจัด
ให้บริการวันละสองรอบ เวลา 19.00 น. และ 21.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 2,400 บาทต่อวัน
ปีละ 216,000 บาท ต่อมาในปี 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมชื่อว่า “Special
Night” ในแต่ละรอบของการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
จัดสนับสนุนอาหารว่าง พร้อมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองที่บริเวณหน้าห้องสมุด
ทัง้ นี้ในปี 2560-ปัจจุบัน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Special Night ดังนี้
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ตารางที่ 1 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Special Night
ครั้งที่

วันที่

หน่วยงานที่
สนับสนุน

1

1 มี.ค. 2560

สานักงานให้
คาปรึกษา

2

2 พ.ค. 2560

หน่วย
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
ฝรั่งเศส

3

25ต.ค. 2560

สหกรณ์
ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

4

1 ธ.ค. 2560

ส่วนพัฒนา
นักศึกษา

5

6 มี.ค. 2561

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

6

8 พ.ค. 2561

สมาคม
นักศึกษาเก่า

ธีมงาน/
อาหารว่าง

กิจกรรมเสริม ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ระดับมากทีส่ ุด
ข้าวต้มมัดและ แลกเปลี่ยน
(X =4.71)
ผลไม้
เรียนรู้
“สูตรลับ (A) ผู้ตอบ 275 คน
ฉบับรุ่นพี”่
สาธิตและ
ระดับมากทีส่ ุด
Crepe @
(X=4.63)
Library/ เครป ร่วมทาขนม
สไตล์ฝรั่งเศส ผู้ตอบ 270 คน
ป๊อบคอร์น
Sandwich
Time/
แซนด์วิชและ
โอวัลตินเย็น

ประชาสัมพันธ์
สิทธิและ
ประโยชน์ของ
การเป็น
สมาชิก
สหกรณ์
ออมทรัพย์
น้าเต้าหู้
Mini
ปาท่องโก๋
Exhibition
“อย่าคิดว่า
ไม่เป็นไร..
ปลอดภัย
ไว้ก่อน”
Thai
บุพเพสันนิวาส
Dessert/
: รู้จักขนมและ
ขนมและ
น้าสมุนไพร
น้าสมุนไพรไทย ไทย
รับสมัครน้อง ๆ
Baking
ช่วยงาน MFU
Time/
Coming
ขนมปังปิ้ง
Home
กาแฟ
โอวัลตินเย็น

ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.65)
ผู้ตอบ 253 คน

ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.66)
ผู้ตอบ 266 คน

ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.62)
ผู้ตอบ 258 คน
ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.63)
ผู้ตอบ 270 คน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ครั้งที่

วันที่

หน่วยงานที่
สนับสนุน

7

29 ก.ย. 2561 สวน
พฤกษศาสตร์

8

24 ต.ค. 2561 สานักวิชา
แพทยศาสตร์

ธีมงาน/
อาหารว่าง

กิจกรรมเสริม ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
Know your ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.65)
Botanical
ผู้ตอบ 241 คน
Garden

Healthy
Drink/
น้าเก๊กฮวย
น้าลาไย
ขนมไทย
Cupcake & ประชาสัมพันธ์ ระดับมากทีส่ ุด
(X=4.69)
Juice/ คัพเค้ก โครงการ
ผู้ตอบ 264 คน
และน้าผลไม้ “มีสติ
รู้สึกตัว”

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์บรรณสารฯ จะทาการรายงานการจัดกิจกรรมแก่
มหาวิทยาลัย และในการจัดทุกครั้ง จะบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางในโซเชียล
มีเดีย โดยพบว่า มีหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 1 บรรยากาศกิจกรรม Special Night 1
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ภาพที่ 2 บรรยากาศกิจกรรม Special Night 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการให้กาลังใจแก่นักศึกษา
ที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุด โดยการสนับสนุนอาหารว่าง
2. เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดให้บริการอาหารว่างในแต่ละรอบ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการจัดกิจกรรม Special Night ศูนย์บรรณสารฯ ได้สัญจรและนาเสนอกิจกรรม
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยก่อนงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนกิจกรรมและงบประมาณที่จะใช้ในการทากิจกรรมดังกล่าว จากนั้นจะทา
การประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบวันเวลา
ที่จะดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จะเป็นผู้ประสานการจัดสถานที่และเตรียมการ
ในส่วนเกี่ยวข้อง และเมื่อวันจัดกิจกรรมจะมีตัวแทนของหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและร่วมแจก
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อาหารว่าง พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้กาลังใจแก่นักศึกษา โดยศูนย์บรรณสารฯ จะทาการเก็บภาพ
บรรยากาศ ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอาหารว่าง ผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและนักศึกษา ทั้งนี้ในแต่ละครั้ง
ที่มีการจัดกิจกรรมจะทาการเก็บแบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อนา
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการจัดกิจกรรม Special Night ตั้งแต่ปี 2560 จานวน 8 ครั้ง ศูนย์บรรณสารฯ
มีการเก็บแบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว มกิจกรรม พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่ว มกิจกรรม
มีความพึงพอใจในรูปแบบ สถานที่ ระยะเวลาการจัดกิจรรมภาพรวมในระดับมากที่สุด (X=4.65)
ทั้งนี้ นักศึกษาให้ความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวทาให้นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มจุดตั้งโต๊ะบริการอาหารว่างให้
มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้เวลาเข้าคิวยาวในการรับประทานแต่ละครั้งและควรจัดให้บ่อยขึ้น ในด้านของ
หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้รู้จัก
หน่วยงานตนมากขึ้น ทั้งนี้อยากให้ศูนย์บรรณสารฯ เสนอธีมจัดงานในแต่ครั้งให้หน่วยงานเลย
โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับใช้ในครั้งต่อไป
กิจกรรม Special Night ดังกล่าว สามารถเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ห้องสมุดที่สนใจนาไป
ขยายผลต่อตามบริบทของห้องสมุดตน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา หน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุนและห้องสมุดต่อไป
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ (2) ศึกษำ
เปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในช่วง
ปีงบประมำณ 2559-2560 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
สำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยำย ได้แก่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีอัตรำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉลี่ย 8.20 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ
ที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือ คณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.88 ครั้งต่อเล่ม เมื่อจำแนกตำม
สำขำวิชำ พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มำกที่สุด มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 59.8 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 50.95 ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 39.50 ครั้งต่อเล่ม
ในปีงบประมำณ 2560 สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำกที่สุด
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 48.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือสำขำวิชำภำษำไทย มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 37.76
ครั้งต่อเล่ม และสำขำวิชำคณิตศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 27.13 ครั้งต่อเล่ม และจำแนกตำม
หมวดหมู่หนังสือพบว่ำ ในปีงบประมำณ 2559 หมวดหมู่หนังสือที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือ
หมวด 800 (วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 (ประวัติศำสตร์
และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
15.35 ครั้งต่อเล่ม ในปีงบประมำณ 2560 หมวดหมู่หนังสือที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือหมวด 800
(วรรณคดี) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 (ภำษำ) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
16.11 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 900 (ประวัติศำสตร์และภูมิศำสตร์) มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 14.43 ครั้ง
ต่อเล่ม
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Abstrarct
The purposes of this research were to study (1) the use of information
resources of the clients at Rajabhat Phuket University Library, classifieds by faculty,
program and classes (2) to compare the use of information resources of clients
classified by universities, The total number of books and e-books from the Fiscal
Year 2016 to 2017. The Research instrument was a frequency record form
constructed by the researcherusing Microsoft Excel. The research data were
analyzed with the descriptive statistics for percentile and mean.
The findings found that the Information resources usage was 8.20 times per
a book. The level of Information resources usage was very high regarding the faculty
of education 15.88 times per a book. The fiscal year 2016, the level of Information
resources usage was very high regarding the Information science program 15.88 times
per a book, the Thai for Communication program was 50.65 times per a book, and
the Thai Education program was 39.50 times per a book. The fiscal year 2017, the
level of Information resources usage was very high regarding the Thai for
Communication program 48.05 times per a book, the Thai for Communication
program was 37.76 times per a book, and the program of mathematics was 27.13
times per a book.
The fiscal year 2016, the level of Information resources usage was very high
regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 40.41 times per a book, the class 900
(History and Geography) was 30.10 times per a book, and the classes 400 (Language)
was 15.35 times per a book. The fiscal year 2017, the level of Information resources
usage was very high regarding the class 800 (Literature and rhetoric) 17.05 times per a
book, the class 400 (Language) was 16.11 times per a book, and the classes 900
(History and Geography) was 14.43 times per a book.

Keyword:
The Use of Information Resources, Rajabhat Phuket University Library
บทนา
ในปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น
ซึ่งได้ผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมำก ในขณะที่ห้องสมุดมีงบประมำณสถำนที่เก็บ
และบุคลำกรจำนวนจำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเล่ม
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ทุกฉบับ ทำให้จำเป็นต้องเลือกทรัพยำกรบำงรำยกำรที่เหมำะสม และตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด หอสมุดสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงต้องคำนึงถึงควำมสำคัญในกำรเลือก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร กระแสควำมนิยม
ควำมเคลื่อนไหวของตลำดหนังสือ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทำงในกำรเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย รวมถึงคุณภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพแตกต่ำงกันจำเป็นต้องเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ดีทสี่ ุด และมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณของห้องสมุด
ที่ได้รับจำนวนจำกัด จึงจะต้องเลือกด้วยควำมรอบคอบ เพื่อให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบถ้วนทุก
สำขำวิชำ สมดุลกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงคุ้มค่ำ
มำกที่สุด (รีนำ ศรีวรสำร, 2556)
หอสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรทำำหน้ำที่เป็นแหล่งกลำงในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัย ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย และ
เป็นแหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษำนอกชั้นเรียน ตลอดจนเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร
สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัย และได้มีพัฒนำกำรและเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรสำรสนเทศมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะที่เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
สำรสนเทศเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรส่งเสริมงำนบริกำรของห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำก
ทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นสื่อที่บันทึกข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมคิด ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ถ้ำห้องสมุด
มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ดี ในเวลำที่
ผู้ใช้ต้องกำรจะช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถนำสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเอง (อริศรำ สิงห์ปัน,
2558, หน้ำ 8)
หอสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย เป็นแหล่งให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดหำรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
และได้มีกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น
จึงต้องคำนึงถึงงบประมำณเป็นหลักสำคัญในกำรดำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร
แก่ผู้ใช้มีผลต่อกำรจัดสรรงบประมำณและในกำรดำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุด
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ในปีงบประมำณ 2558-2560
ที่ผ่ำนมำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในพิจำรณำ
อย่ำงเป็นระบบ และดำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศตลอดปีงบประมำณให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรศึกษำกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศในห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จึงมีควำมจำเป็นและสำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะสำมำรถ
นำมำพัฒนำงำนและกำหนดนโยบำยงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต จำแนกตำม คณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่หนังสือ
2. เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ หนังสือที่จัดหำมำให้บริกำรในห้องสมุด ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560 หนังสือภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ จำนวนทั้งหมด 2,923 เล่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกฐำนข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่ผู้วิจัย
สร้ำงขึ้นสำหรับบันทึกข้อมูลนับควำมถี่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ลำดับที่
2. เลขเรียกหนังสือ
3. จำนวนเล่ม
4. ปีงบประมำรที่จัดซื้อ
5. คณะ
6. สำขำวิชำ
7. จำนวนครั้งที่ยืม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดึงข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ จำกระบบฐำนข้อมูล KOHA Modul Circulation
และ Modul Cataloging
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องที่ดำเนินกำรจัดหำ นำมำแยกตำมคณะ สำขำวิชำ และหมวดหมู่
ของหนังสือ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ ครำะห์ ก ำรใช้ ง บประมำณในกำรจั ด ซื้ อ ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ โดยจ ำแนกตำม
ปีงบประมำณ
2. หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจำแนกตำมปีงบประมำณ
3. หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจำแนกตำมคณะ
4. หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจำแนกตำมสำขำวิชำที่เปิดสอน
5. หำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือที่ให้บริกำร
สูตรกำรหำควำมคุ้มทุนในกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
อัตรำกำรใช้
งบประมำณกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
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สูตรกำรหำอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ต่อครั้ง
จำนวนหนังสือ (เล่ม)
จำนวนกำรใช้ (ครั้ง)
ผลการศึกษา
1. การวิคราะห์การใช้งบประมาณสาหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จาแนกตาม
ปีงบประมาณ
ตำรำงที่ 1 กำรใช้งบประมำณสำหรับกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศจำแนกตำมปีงบประมำณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
รวม

รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) จานวนหนังสือที่จัดซื้อ (เล่ม)
327,267.70
1,333
418,235.45
1,590
745,503.15
2,923

จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไปกับกำรจัดซื้อหนังสือ
ทั้ง 2 ปีงบประมำณ พบว่ำ งบประมำณค่ำหนังสือในปีงบประมำณ 2559 มีกำรจัดซื้อหนังสือ
จำนวน 327,267.70 บำท และปีงบประมำณ 2560 จำนวน 418,235.45 บำท รวมงบประมำณ
ทั้ง 2 ปี จำนวน 745,503.15 บำท
เมื่อเปรียบเทียบงบประมำณกำรจัดซื้อหนังสือในแต่ละปี พบว่ำงบประมำณในปี 2560
มีสัดส่วนกำรใช้งบประมำณเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ร้อยละ 27.79 ซึ่งจำนวนหนังสือที่จัดซื้อทั้ง 2 ปี
งบประมำณนั้นสอดคล้องกับงบประมำณในกำรจัดซื้อดังนี้ ในปีงบประมำณ 2560 จำนวนหนังสือ
ที่จัดซื้อมำกกว่ำจำนวนหนังสือที่จัดซื้อในปีงบประมำณ 2559
2. การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาแนกตามปีงบประมาณ
ตำรำงที่ 2 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจำแนกตำมปีงบประมำณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
รวม

รายจ่ายตาม
งบประมาณ (บาท)
327,267.70
418,235.45
745,503.15

จานวนหนังสือ
ที่จัดซื้อ (เล่ม)
1,333
1,590
2,923

จานวน
การใช้ (ครั้ง)
12,367
11,345
23,712

อัตราเฉลี่ย
การใช้
9.27
7.13
8.20

จำกตำรำงที่ 2 เมื่อพิจำรณำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560
กับกำรใช้ ในภำพรวม พบว่ำงบประมำณค่ำหนังสือที่ใช้ไป เป็นเงิน 745,503.15 บำท จัดหำหนังสือ
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ได้ทั้งหมด 2,923 เล่ม มีจำนวนกำรใช้ทั้งหมด 23,712 ครั้ง โดยมีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.20 ครั้งต่อเล่ม
โดยแสดงให้เห็นว่ำช่วงปีงบประมำณ 2559 มีจำนวนกำรใช้ทั้งหมด 12,367 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
9.27 ครั้งต่อเล่ม ทำให้เห็นถึงสถิติจำนวนกำรใช้หนังสือมำกกว่ำปีงบประมำณ 2560 โดยมีจำนวน
กำรใช้ทั้งหมด 11,345 ครั้ง และมี อัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 7.13 ครั้งต่อเล่ม
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาแนกตามคณะ
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจำแนกตำมคณะ (ปีงบประมำณ 2559-2560)

คณะ
1. คณะครุศำสตร์
2. คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร
4. คณะเทคโนโลยี
กำรเกษตร
5. คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
6. วิทยำลัยกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ
รวม

ปีงบประมาณ 2559
จานวน จานวนการ อัตรา
หนังสือ
ใช้ (ครั้ง)
เฉลี่ย
(เล่ม)
การใช้
ต่อครั้ง
296
6125
20.70
306
3904
12.75

ปีงบประมาณ 2560
จานวน
จานวน อัตราเฉลี่ย
หนังสือ
การใช้ การใช้ ต่อ
(เล่ม)
(ครั้ง)
ครั้ง
378
450

4187
3774

11.07
8.38

352
78

1017
222

2.89
2.84

411
86

1897
176

4.61
2.04

269

1056

3.92

221

1176

5.32

32

43

1.34

44

135

3.06

1,333

12,367

7.40

1,590

11,345

5.74

จำกตำรำงที่ 3 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้
หนังสือในภำพรวม มีจำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 7.40 ครั้งต่อเล่ม
โดยคณะที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 20.07 ครั้งต่อเล่ม
รองลงมำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.75 ครั้งต่อเล่ม คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.92 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำกำรจัดกำร มีอัตรำ
เฉลี่ยกำรใช้ 2.89 ครั้งต่อเล่ม คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.84 ครั้งต่อเล่ม และ
วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 1.34 ครั้งต่อเล่ม
ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือของคณะ พบว่ำกำรใช้หนังสือใน
ภำพรวม มีจำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 5.74 ครั้งต่อเล่ม โดยคณะ
ทีม่ ีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือคณะครุศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.07 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.38 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำกำรจัดกำร
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.61 ครั้งต่อเล่ม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.32 ครั้ง
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ต่อเล่ม วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.06 ครั้งต่อเล่ม และคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 2.04 ครั้งต่อเล่ม
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาแนกตามสาขาวิชา
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจำแนกตำมสำขำวิชำ (ปีงบประมำณ 2559-2560)
สาขาวิชา
1. เคมี
2. ชีววิทยำ
3. วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม
4. สำธำรณสุขศำสตร์
5. คหกรรมศำสตร์
6. เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
7. วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์
8. เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
9. ออกแบบผลิตภัณฑ์
10. เทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม
11. บัญชีบัณฑิต
12. กำรตลำด
13. กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์
14. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15. กำรจัดกำรกำร
เป็นผู้ประกอบกำร
16. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรประชุมและ
นิทรรศกำร
17. กำรจัดกำรธุรกิจ
โรงแรม
18. กำรจัดกำรธุรกิจ
กำรบิน
19. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
20. นิเทศศำสตร์
21. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงทะเล

ปีงบประมาณ 2559
จานวนหนังสือ
จานวน
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
การใช้ (ครั้ง) การใช้ต่อครั้ง
6
300
50
22
187
8.50
25
17
0.68

ปีงบประมาณ 2560
จานวนหนังสือ จานวนการใช้
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
(ครั้ง)
การใช้ต่อครั้ง
10
115
11.50
14
156
11.14
31
331
10.67

37
32
24

191
146
49

5.16
4.56
2.04

26
36
11

155
103
37

5.96
2.86
3.36

30

69

2.30

17

53

3.11

21

9

0.42

25

164

6.56

26
19

85
3

3.26
0.15

11
13

41
21

3.72
1.61

16
45
45

221
53
149

13.81
1.17
3.31

11
49
80

249
141
730

22.63
2.87
9.12

27
39

82
36

3.03
0.92

9
74

105
155

11.66
2.09

8

47

5.87

4

70

17.50

43

15

0.34

34

48

1.41

29

22

0.75

20

46

2.30

45

212

4.71

47

212

4.51

30
6

180
36

6
6

44
2

141
120

3.20
60
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
สาขาวิชา
22. กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
(นำนำชำติ)
23. ธุรกิจศึกษำ
24. กำรจัดกำรพืชสวน
และภูมิทัศน์
25. กำรจัดกำร
ทรัพยำกรเกษตรเพื่อ
กำรท่องเที่ยว
26. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำ
27. กำรจัดกำรพืชสวน
ประดับ
28. วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
29. ภำษำจีนเพื่อกำร
สื่อสำร
30. ภำษำไทยเพือ่ กำร
สื่อสำร
31. ภำษำอังกฤษ
32. นวัตกรรม
กำรออกแบบ
33. ศิลปกรรม
34. ศิลปะกำรจัดกำร
แสดง
35. สำรสนเทศศำสตร์
36. กำรพัฒนำชุมชน
37. รัฐประศำสนศำสตร์
38. นิติศำสตร์
39. กำรศึกษำปฐมวัย
40. คอมพิวเตอร์ศึกษำ
41. ดนตรีศึกษำ
42. พลศึกษำ
43. วิทยำศำสตร์ทั่วไป
44. สังคมศึกษำ
45. ภำษำไทย
46. คณิตศำสตร์
47. ภำษำอังกฤษศึกษำ
48. ฟิสิกส์
49. วิชำชีพครู
รวม

ปีงบประมาณ 2559
จานวนหนังสือ
จานวน
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
การใช้ (ครั้ง) การใช้ต่อครั้ง
26
7
0.26

ปีงบประมาณ 2560
จานวนหนังสือ
จานวน
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
การใช้ (ครั้ง) การใช้ต่อครั้ง
42
15
0.35

25
23

262
3

10.48
0.13

39
27

128
20

3.28
0.74

11

4

0.36

26

34

1.30

8

88

11

8

33

4.12

19

71

3.73

17

48

2.82

17

56

3.29

8

41

5.12

7

113

16.14

11

82

7.45

22

1121

50.95

18

865

48.05

35
25

987
171

28.20
6.84

30
24

361
100

12.03
4.16

21
18

186
96

8.85
5.33

12
39

150
386

12.50
9.89

5
33
75
65
96
33
12
24
21
54
26
13
15
13
16
1,333

299
364
439
128
585
345
311
255
805
1070
1027
650
287
250
278
12,367

59.8
11.03
5.85
1.96
6.09
10.45
25.91
10.62
38.33
19.81
39.50
50
19.13
19.23
17.37
12.31

26
30
174
86
138
36
16
5
40
86
25
15
22
5
17
1,590

585
402
752
91
602
243
107
128
390
800
944
407
144
102
192
11,345

22.50
13.40
4.32
1.05
4.36
6.75
6.68
25.60
9.75
9.30
37.76
27.13
6.54
20.40
11.29
10.53
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จำกตำรำงที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำในช่วงปีงบประมำณ 2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือ จำนวน
1,333 เล่ม มีจำนวนกำรใช้ 12,367 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.31 ครั้งต่อเล่ม
ในช่วงปีงบประมำณ 2560 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภท หนังสือ จำนวน 1,590 เล่ม มีจำนวน
กำรใช้ 11,345 ครั้ง คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 10.53 ครั้งต่อเล่ม
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจาแนกตามหมวดหมู่หนังสือ
ตำรำงที่ 5 ข้อมูลกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศจำแนกตำมหมวดหมู่หนังสือ
(ปีงบประมำณ 2559-2560)
หมวดหมู่
หนังสือ
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
รวม

ปีงบประมาณ 2559
จานวนหนังสือ จานวนการใช้
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
(ครั้ง)
การใช้ต่อครั้ง
119
663
5.57
80
455
5.68
38
236
6.21
291
2,547
8.75
81
1,244
15.35
98
1,235
12.60
390
2,257
5.78
145
640
4.41
34
1,374
40.41
57
1,716
30.10
1,333
12,367
13.48

ปีงบประมาณ 2560
จานวนหนังสือ
จานวน
อัตราเฉลีย่
(เล่ม)
การใช้ (ครั้ง) การใช้ต่อครั้ง
99
542
5.47
144
501
3.47
23
274
11.91
452
2,436
5.38
62
999
16.11
123
1,250
10.16
431
2,469
5.72
120
762
6.35
57
972
17.05
79
1,140
14.43
1,590
11,345
9.60

จำกตำรำงที่ 5 ในปีงบประมำณ 2559 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่
ในปีงบประมำณ 2559 พบว่ำกำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจำนวนกำรใช้คิดเป็น 12,367 ครั้ง
มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 13.48 ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือหมวด 800
มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 40.41 ครั้งต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 900 ครั้ง มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 30.10 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 15.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 12.60 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 8.75 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.21 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 600 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.78 ครั้งต่อเล่ม หมวด 100 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.68 ครั้ง
ต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.57 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 700 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 4.41
ครั้งต่อเล่ม
ในปีงบประมำณ 2560 เมื่อพิจำรณำกำรใช้หนังสือตำมหมวดหมู่ ในปีงบประมำณ 2560
พบว่ำ กำรใช้หนังสือในภำพรวม มีจำนวนกำรใช้คิดเป็น 11,345 ครั้ง มีอัตรำค่ำเฉลี่ยกำรใช้ 9.60
ครั้งต่อเล่ม หมวดหมู่หนังสือที่มีจำนวนกำรใช้มำกที่สุดคือหมวด 800 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 17.05 ครั้ง
ต่อเล่ม รองลงมำคือหมวด 400 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 16.11 ครั้งต่อเล่ม หมวด 900 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
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14.43 ครั้งต่อเล่ม หมวด 200 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 11.91 ครั้งต่อเล่ม หมวด 500 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
10.16 ครั้งต่อเล่ม หมวด 700 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 6.35 ครั้งต่อเล่ม หมวด 600 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
5.72 ครั้งต่อเล่ม หมวด 000 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 5.47 ครั้งต่อเล่ม หมวด 300 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้
5.38 ครั้งต่อเล่ม และหมวด 100 มีอัตรำเฉลี่ยกำรใช้ 3.47 ครั้งต่อเล่ม
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล
หอสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต มีขั้นตอน
ในกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ แบ่งออกเป็นรำยไตรมำสและแต่ละไตรมำส
มีระยะเวลำในกำรจัดซื้อจัดหำไม่เท่ำกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำออกให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ จึงทำให้ผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีระยะเวลำในกำรใช้น้อย นอกจำกนี้จำนวน
นักศึกษำแต่ในแต่ละปีมีจำนวนแตกต่ำงกัน อำจเป็นเพรำะมีกำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต และยังมีปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้มีกำรเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
มีจำนวนน้อย จึงทำให้ทำงบรรณำรักษ์จำเป็นต้องคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำ
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีให้บริกำรในหอสมุดเกิดกำรใช้งำนอยู่ในระดับน้อย
ข้อเสนอแนะ
หอสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
ควรมีกำรจัดหำสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์มำกยิ่งขึ้น เพรำะปัจจุบันเริ่มให้ควำมสนใจกับ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือที่ให้บริกำรในหอสมุด
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. เป็นแนวทำงกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดหำและเลือก
รูปแบบของท รัพยำกรสำรสนเทศให้คุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร
2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. เพื่อสำรวจกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นสำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ที่ผ่ำนมำบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพื่อให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรใน
วงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือบริจำคบำงส่วนไม่เหมำะสมที่จะนำออกให้บริกำรในห้องสมุด เช่น
เป็นกำรถ่ำยสำเนำจำกต้นฉบับ มีกำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจำนวนมำก หรือมีเนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับกำรเรียนกำรสอน จึงนำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับกำรออก
ร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน เลือกสรร และนำหนังสือที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรกลับไปอ่ำนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมยังสำมำรถบริจำคบริจำคเงินหรือ
หนังสือ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีควำมต้องกำรหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน
ในกำรจัดกิจกรรมมีผู้สนใจและมำเลือกหนังสือมำกกว่ำ 300 คน โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม
และผลสรุปของกิจกรรมในครั้งนี้ สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กว่ำ 2,000 เล่ม
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจร้อยละ 95.63 นอกจำกนี้ยังได้รับเงินบริจำคทั้งสิ้นจำนวน 4,003 บำท
(สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนี้ได้นำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนมอบให้แก่โรงเรียน
วัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพิ่มเติมโดยกำรให้
ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และดำเนินกำรจัดห้องสมุดให้กับทำงโรงเรียน

คาสาคัญ:
หนังสือบริจำค, กำรส่งเสริมกำรอ่ำน, หนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำร, บริกำรวิชำกำร,
กำรแบ่งปัน

Abstract
Maejo University Library received a donation of books from organizations
and individuals. Each year, more than 3,000 books management is important to
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perform consistently. The book has a variety of content such as academic book,
semi-academic book and entertainment, these books can be selected to serve on
the library, and valuable for broader service users. However, with some donated
books unsuitable to be taken out to service in the library such as a copy from the
original, a write down in the book, or are not consistent with the content of teaching.
So these books, out on display in a format similar to the book shop. User can read,
choose books that meet their needs and take the book out. The participants can
donate money or books to provide schools with books and school supplies.
The event has attracted more than 300 people with an unlimited number
of book to take out. The conclusion of this event, pass books donated to participants
are more than 2,000 copies, the user were satisfied with the percentage 95.63 also
received donations totaling 4003 Baht (Four Thousand and Three Baht) this amount
was used to purchase the book, and school supplies to give to Wat Phrabat Udom
School, Fang District, Chiang Mai province. And outreach to the community by
educating basic library science and organized a library for the school.

Keywords:
donated book, reading promotion, book selective, academic
service, sharing
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นสำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ซึ่งบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพื่อให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำง
นอกเหนือจำกกำรคัดเลือกเพื่อบริกำรในห้องสมุดแล้ว ยังมีประเด็นปัญหำที่ต้องดำเนินกำร
กับหนังสือบริจำคที่เหลือจำกกำรคัดเลือกแล้ว ที่ผ่ำนมำพบปัญหำ คือ 1) ได้รับหนังสือชื่อเดียวกัน
เป็นจำนวนมำก ในบำงครั้งได้รับมำกกว่ำ 50 เล่ม 2) หนังสือบำงเล่มมีเนื้อหำหรือรูปเล่มลักษณะ
ที่ไม่สำมำรถให้บริกำรในห้องสมุดได้ เช่น เป็นตำรำวิชำกำรที่ถ่ำยสำเนำจำกต้นฉบับ หนังสือที่มี
กำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจำนวนมำก และ 3) หนังสือที่มีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
เช่น หนังสือธรรมะ ที่มีผู้บริจำคมำอย่ำงสม่ำเสมอ จึงนำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบ
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน และเลือกสรร
หนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถนำกลับไปอ่ำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และไม่มี
ข้อจำกัด เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ นักศึกษำสำมำรถ
บริจำคเงินเป็นจำนวนตำมที่ต้องกำร เพื่อนำไปต่อยอดในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพื่อบริจำคให้กับ
โรงเรียนที่ยังขำดแคลน ซึ่งจะไม่เป็นภำระให้กับผู้รับหนังสือ เนื่องจำกเป็นหนังสือใหม่ที่ตรงกับ
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ควำมต้องกำรของผู้รับอย่ำงแท้จริง หรือบริจำคเป็นหนังสือ ตำรำ ที่ยังคงสภำพดีมำแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อให้รุ่นน้องได้นำมำใช้ในกำรศึกษำ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะทำให้ “กำรให้และกำรรับ ส่งต่อไป
ไม่สิ้นสุด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหำรจัดกำรหนังสือบริจำคให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำรักกำรอ่ำน
3. เพื่อสร้ำงสรรค์บรรยำกำศสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. จัดมุมหนังสือแจกฟรี เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกร และบุคคลภำยนอก ได้มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำรมำรถ
คัดเลือกหนังสือที่ตนเองต้องกำรได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำ
ที่จัดแสดง โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมประสงค์ เพื่อนำไปต่อยอด
ในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพื่อบริจำคให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำร โดยมีขั้นตอน
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 กำรคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจำคเพื่อนำไปจัดแสดง โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก
หนังสือที่มีฉบับซ้ำ มีเนื้อหำไม่เหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย หนังสือเก่ำ หนังสือที่เป็น
ฉบับสำเนำ และหนังสือที่มีรอยขีดเขียนเพื่อเตรียมนำไปบริจำค จำนวนกว่ำ 2,000 เล่ม
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1.2 กำรจัดมุมหนังสือแจกฟรี โดยกำรนำหนังสือที่ได้รับบริจำค จัดแสดงในรูปแบบ
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ มีกำรแบ่งตำมเนื้อหำ เช่น หนังสือเรียนภำษำอังกฤษ
หนังสือธรรมะ หนังสือเศรษฐศำสตร์ หนังสือนิติศำสตร์ กฎหมำยกำรเมืองและกำรปกครอง หนังสือ
ทั่วไป เป็นต้น เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ โดยมีนำหนังสือที่เตรียมไว้มำเพิ่มเติมทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง

1.3 ผู้ใช้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอก มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยสำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเองต้องกำรได้
ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำที่จัดแสดงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
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1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมต้องกำร ในกล่องรับบริจำคที่เตรียมไว้
และในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริจำคเงินเป็นจำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) และนำ
หนังสือมำบริจำคเพื่อนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจำนวน 10 เล่ม
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1.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม โดยผลสรุปควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 95.63

2. กำรบริจำคหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน คือ โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ติดต่อไปยังครูผู้รับผิดชอบในกำรรับบริจำคหนังสือ ของวัดโรงเรียน
วัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกำรแจ้งแสดงควำมประสงค์รับบริจำคผ่ำนเฟซบุ๊ค
เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้น
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2.2 นำเงินที่ได้รับไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ประถมศึกษำจนถึงระบบมัธยมศึกษำ

2.3 เดินทำงนำหนังสือ ประกอบไปด้วย หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจำคและมีเนื้อหำ
เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด และหนังสือรวมทั้งอุปกรณ์กำรเรียนที่จัดซื้อด้วยเงินบริจำค
นำไปบริจำคให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยำยน 2561
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2.4 กำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพิ่มเติม โดยกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
และดำเนินกำรจัดชั้นหนังสือและสภำพภูมิทัศน์ให้กับห้องสมุด
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรจัดกิจกรรมได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำและอำจำรย์เป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วม
มำกกว่ำ 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก
และมีผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.63 สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่
ผู้ใช้บริกำรกว่ำ 2,000 เล่ม มีนักศึกษำนำหนังสือมำมอบให้ห้องสมุดเพื่อนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรม
เพิ่มเติมจำนวน 10 เล่ม เพรำะมองเห็นถึงประโยชน์จำกกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมีผู้บริจำคเงิน
เป็นจำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนี้นำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน
มอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
ในกำรปฏิบัติงำนพบว่ำ หนังสือที่นำมำจัดมุมหนังสือฟรี มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงแก้ไข
คือ กำรนำวำรสำรที่ได้รับบริจำคและเป็นฉบับซ้ำมำจัดแสดงเพิ่มเติมจำกหนังสือ มีข้อเสนอแนะ คือ
ต้องกำรให้จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำ เนื่องจำกเห็นว่ำหนังสือแต่ละเล่มจะได้มีกำรใช้ประโยชน์
ในวงกว้ำง สำมำรถสนับสนุนหนังสือใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลนได้เป็นอย่ำงดี มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์จำกกิจกรรมนี้โดยฝ่ำยงำนวำรสำรจะนำวำรสำรและนิตยสำรที่ได้รับบริจำคมำร่วมกิจกรรม
ในครั้งถัดไป
จำกกำรจัดกิจกรรม Give and take อ่ำนไปไม่สิ้นสุด ในครั้งนี้ ทำให้ทรำบว่ำ หนังสือ
และวำรสำรที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด หนังสือที่มีฉบับซ้ำมำกเกินไป หรือ
แม้กระทั่งหนังสือเก่ำมำก ไม่สำมำรถนำออกให้บริกำรได้ทั้งหมดเหล่ำนี้ ยังมีผู้ใช้บริกำรบำงกลุ่มที่มี
ควำมต้องกำรหนังสือเหล่ำนั้นอย่ำงคำดไม่ถึง กำรนำหนังสือมำบริจำคนั้น ผู้ใช้สำมำรถนำหนังสือ
ไปอ่ำนและแบ่งปันให้บุคคลอื่นได้อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำรห้องสมุด ยังได้รับ
หนังสือบริจำคอีกด้วยเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำวิชำ และยังเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
หนังสือให้กับผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ประชำชนในชุมชนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งทำให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงที่ตั้งไว้ และนอกเหนือจำกนี้ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ มีควำมสุขกับกำรเป็นผู้ให้และกำรเป็นผู้รับ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะทำให้ “กำรให้
และกำรรับ ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด”
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บทคัดย่อ
การให้บริการ Journal Current Contents ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็ม
ของวารสารที่บอกรับในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ ซึง่ ระบบได้รับ
การออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหา
บนเว็บไซต์แบบเปิดเผยรหัส (open source) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้อย่างตรงตามความต้องการ
ทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้วารสาร ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นาระบบการให้บริการ Journal Current Contents
ไปใช้งานจริงพร้อมกับศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจารย์ นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีความสนใจใช้บริการดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ทาให้การใช้
วารสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

Keywords:
Journal Current Contents, Journal Current Contents Service, Journal article
บทนา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานบริการ
ทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดหา
และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ทุกรูปแบบ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558) วารสาร
เป็นหนึ่งในทรัพยากรสารนิเทศที่ทางศูนย์บรรณสารฯ จัดหา และให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่มี
กาหนดการพิมพ์ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้บอกรับวารสารในรูปแบบตัวเล่ม
(Print) และอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกสานักวิชา
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) จัดเก็บและให้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุด
เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยี และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปทาให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางการเข้าใช้
บริการของห้องสมุดที่หลากหลายมากขึ้น การใช้บริการวารสารในรูปแบบตัวเล่มจึงถูกลดบทบาทลง
อย่างน่าเสียดาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่มให้เกิดความคุ้มค่า และอานวย
ความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึงได้ให้บริการ Journal Current Contents เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบ และเข้าถึงวารสาร
และบทความได้อย่างตรงตามความต้องการ ผ่านระบบบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
ทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากวารสารได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การให้บริการ Journal Current Contents ดังกล่าว พบว่า ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บทความ จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ทีม่ ีให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และตรงกับความต้องการ โดยไม่จากัดเวลา โอกาส และสถานที่ ทาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการวารสาร
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) และบทความวารสาร
ทีต่ ้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. งานบริการเอกสารและวารสาร ทาการจัดหา และตรวจรับวารสารแล้วเสร็จ ทาการ
ลงรายการและบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ติดบาร์โค้ด เลขหมู่ และลิงค์สถานะวารสาร
2. เจ้าหน้าที่งานวารสาร คัดแยกวารสาร ออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหา 3 สาขา คือ
2.1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3) ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เจ้าหน้าที่งานวารสารทาการสแกนหน้าปก และสารบัญ วารสารฉบับปัจจุบัน โดยใช้
เครื่องสแกนเนอร์ Laser Jet (hp/ Model: GRLYB-0206) โดยกาหนดให้เป็นไฟล์ .jpg หรือ .jpeg
เท่านั้น พร้อมทั้งกาหนดขนาดความละเอียดของไฟล์ คือ 1200 x 1606 Pixel ด้วยโปรแกรม
Photoshop เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมเมื่อแสดงบนเว็บไซต์

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงสแกนหน้าปกและปรับขนาดที่ด้วยโปรแกรม Photoshop
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4. เจ้าหน้าที่งานวารสาร เข้าสู่หน้าเว็บไซต์สาหรับผู้ดูแลระบบ (WordPress) เพื่อนา
รูปภาพหน้าปก หน้าสารบัญ พร้อมรายละเอียดปีพิมพ์และฉบับพิมพ์ของวารสาร ขึ้นแสดงยังเว็บไซต์
บริการออนไลน์ “Journal Current Contents Service”
เว็บไซต์/ ระบบของบริการ Journal Current Contents ออกแบบและพัฒนาโดย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ประจาศูนย์บรรณฯ โดยนาโปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) แบบเปิดเผยรหัส (open source) มาใช้ในการจัดแสดงข้อมูล
ของวารสารที่บอกรับ และสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สาหรับรับคาขอใช้บริการ ใช้ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ PHP ร่วมกับ HTML5 และ JAVA Script (JQuery Library) ในการพัฒนาระบบ
และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ทางานบนเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ CentOS Linux
7.5

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงการเข้าระบบปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ (admin)
5. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ หัวข้อบริการออนไลน์:
Journal Current Contents Service
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ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ และช่องทางการใช้บริการ Journal Current
Contents Service
6. เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเลือกบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
จะแสดงหน้าจอหลักของบริการ จะปรากฏหน้าปกวารสารให้เลือก ดังภาพ

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักบริการ Journal Current Contents Service
7. ผู้ใช้บริการ สามารถขอใช้บริการโดยคลิกเลือก Request Article และกรอก
รายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการให้ครบ ดังภาพ
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ภาพที่ 5 หน้าจอ Request Article เพื่อขอบทความวารสารฉบับเต็ม
8. เมื่อผู้ใช้บริการ กรอกรายละเอียดวารสาร และบทความวารสารที่ต้องการครบถ้วน
และคลิก Submit ระบบจะทาการส่งคาร้องขอบทความไปยังอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบ
และดาเนินการจัดส่งบทความวารสารฉบับเต็มให้ผู้ใช้บริการในลาดับต่อไป ดังภาพ

ภาพที่ 6 หน้าจออีเมล์แจ้งเตือนการขอใช้บริการของเจ้าหน้าที่
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9. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนคาร้องขอบทความฉบับเต็มจากผู้ใช้บริการทาง
อีเมล์แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการสแกนบทความวารสารฉบับเต็ม เป็น PDF ไฟล์ ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ แล้วทาการจัดส่งไฟล์บทความ พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ Journal
Current Contents ไปยังผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในแบบคาร้องขอใช้บริการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ทดลองเปิดใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current
Contents Service เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ให้บริการเฉพาะอาจารย์
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ
ได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า มีผู้เข้ามาทดลองใช้บริการและ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จานวนทั้งสิ้น 20 คน เมื่อจาแนกตามประเภท พบว่า ผู้ใช้บริการ
ประเภทอาจารย์ มากที่สุดจานวน 9 คน (ร้อยละ 45) รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่น ๆ
จานวน 6 คน (ร้อยละ 30) และนักวิจัย จานวน 5 คน (ร้อยละ 25) ตามลาดับ
6
30.00%
9
45.00%

5
25.00%
อาจารย์

นักวิจัย

เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่นๆ

ภาพที่ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
ผู้ทดลองใช้บริการ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการออนไลน์: Journal Current
Contents Service โดยลาดับที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวม เฉลี่ย 4.90 ระดับ
รองลงมาคือ ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความต้องการ เฉลี่ย 4.80 และลาดับสุดท้ายคือ ระยะเวลา
ในการดาเนินการมีความเหมาะสม เฉลี่ย 4.70 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อบริการออนไลน์: Journal Current Contents Service
ข้อมูล

X

SD

1. ได้รับข้อมูลถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ
2. ระยะเวลาในการดาเนินการมีความ
เหมาะสม
3. การอานวยความสะดวกและการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่
4. ขั้นตอนและรูปแบบบริการมีความ
เหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ในภาพรวมระดับใด
รวม

4.80

0.41

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.90

0.30

มากที่สุด

4.78

0.43

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บริการ Journal Current Contents ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
หากห้องสมุดมีบุคลากรที่เพียงพอ สามารถรับผิดชอบบริการ Journal Current Contents ได้
โดยไม่กระทบภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ ในลาดับต่อไปควรให้บริการครอบคลุมสมาชิกทุกประเภท
ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print)
ให้เกิดความคุ้มค่า และอานวยความสะดวกไปยังผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับบทความวารสาร จากวารสารในรูปแบบตัวเล่ม
(Print) ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
2. เป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการด้วย
ตนเองเพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุก ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
3. เป็นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (Print) อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ
รายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2558). แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2558. เชียงราย: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง.
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ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา
Expectation and Perception of Suranaree University of
Technology Researchers for Research Support at
The Center Library Resources and Media
ดวงใจ กาญจนศิลป์, วิไลรักษ์ อินมีศรี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
e-mail: doungjai@sut.ac.th ; wilailaki@sut.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย และศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการสารสนเทศ
ด้านผู้ให้บริการ และด้านการบริการสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 333 คน แบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนและสมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ได้มีจานวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Dependent T-test ผลจากการวิจัยพบว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่อง
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน
เท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ จะต้องนามาปรับปรุง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
มีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออีกนัย
หนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ
ทั้งสองกลุ่มนี้ได้

คาสาคัญ:
ความคาดหวัง, การรับรู้, การสนับสนุนการวิจัย
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Abstract
This research aims to study the expectation, perception and the differences between
expectation and perception of Suranaree University of Technology researchers on the supports
from the Center for Library Resources and Educational Media in information resources
management, information service, staff service and facility for research. Questionnaires were used as
a tool for data gathering from 333 instructors, graduate and undergraduate students and supporting
staff of Suranaree University of Technology. A total of 320 questionnaires (96.09 %) were complete
and able to use for analysis. The data was analyzed for statistical significance using social science
analysis software and Dependent T-test. The results indicated that the supports from the Center for
Library Resources and Educational Media can respond to the expectations of instructors and
supporting staff in only the compilation and publishing from Suranaree University of Technology
Intellectual Repository in completely of digital form, that had statistical significance less than 0.05
which must be improved to be able to respond the expectation of instructors in the future. For
graduate and undergraduate students, the expectations were significantly different from
perceptions in all aspects at the 0.05 level. In the other words, the support provided by the Center
for Library Resources and Educational has not responded to the expectations of both groups.

Keyword:
Expectation, Perception, Research Support
บทนา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น
การจัดการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อยกระดับการวิจัยและการเรียนการสอน (Garner, 2006)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องทาหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
การเพิ่มจานวนการเผยแพร่และการได้รับการอ้างถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเพิ่มจานวน
การจดสิทธิบัตร จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
จัดบริการสารสนเทศและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังจะเห็นได้ว่าห้องสมุด
กับการวิจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น นักวิจัยไม่สามารถทาวิจัยที่ดีได้หากขาดห้องสมุด (พรชนิตว์
ลีนาราช, 2554) อย่างไรก็ดี ห้องสมุดยังจาเป็นต้องทาหน้าที่ให้ดีกว่าเดิม โดยสร้างบทบาทของห้องสมุดและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ชัดเจน พัฒนาหรือจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกเพื่อให้การบริการของห้องสมุด
เป็นบริการที่อยู่ในใจของผู้ใช้บริการ ไม่ใช่บริการชั้นสองที่รอให้บริการเมื่อมีการร้องขอเหมือนเช่นอดีต
(ภาษิณี ปานน้อย, 2554) ในแต่ละขั้นตอนของการทาวิจัย เริ่มตั้งแต่การกาหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย นักวิจัย
ต้องแสวงหาสารสนเทศ โดยการอ่านแนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดหัวข้อที่จะศึกษาในการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักวิจัยเข้าใจโจทย์และคาถามวิจัยในทุกแง่มุม และสามารถกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งในการทาวิจัยต้องใช้สารสนเทศจานวนมากและหลากหลายรูปแบบ (วราภรณ์ จันทคัต, 2555)
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องสามารถช่วยเหลือนักวิจัยในการค้นสารสนเทศที่ต้องการและปรับเปลี่ยนบทบาท
การดาเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิด
การวิจัยคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของการวิจัย ได้แก่ การช่วยนักวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และการช่วยเพิ่มความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (บงกช ศิริวัฒนมงคล, 2544;
สมาน ลอยฟ้า, 2550) การดาเนินบทบาทดังกล่าวนับเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจสาคัญในการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยวิจัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นห้องสมุดแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง
รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาต่าง ๆ ในการทาวิจัย โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง
คุณภาพการบริการสารสนเทศเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศทางการวิจัยและ
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศของกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการสารสนเทศนั้น Parasuraman, Zeithaml, and Berry
(1985) ได้เสนอแบบจาลอง SERVQUAL (Service Quality) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการจากความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้รับบริการจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการ โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการบริการที่คาดหวัง (Expectation service) กับระดับการบริการ
ที่ได้รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ปัจจุบันในการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากผู้ใช้บริการเป็นเพียงภาพรวมของการบริการ ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่สามารถ
นามาปรับปรุงพัฒนางานการบริการสนับสนุนการทาวิจัยได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
การบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์สาหรับนามาพิจารณา
หาวิธีการลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นจากความคาดหวังของผู้ใช้ให้แคบที่สุดเท่าที่จะทาได้ อันจะนาไปสู่
การจัดบริการที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยและพัฒนาการบริการสนับสนุนการทาวิจัย
แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ รวมถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 333 คน ได้รับ
กลับคืนและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ได้ จานวน 320 ชุด คิดเป็นร้อยละ
96.09 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential statistic)
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยแต่ละประเภททีม่ ีค่าเฉลี่ยสูงสุดต่อการสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในแต่ละด้าน จาแนกตามประเภทของผู้วิจัย ได้ดังนี้
ความคาดหวัง
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์

เครื่องมืออานวยการความสะดวก
ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One
search) และฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมใน
สาขาวิชาที่ท่านทาวิจัย
บัณฑิตศึกษา หนังสือตาราภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยมีเพียงพอ
ปริญญาตรี
หนังสือตาราภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยมีเพียงพอ
และเครื่องมืออานวยการ
ความสะดวกในการสืบค้นครั้งเดียว
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ
ให้บริการ (One search)
บุคลากร
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
สายสนับสนุน วิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล
จากคลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วน

การรับรู้
𝑥̅ = 4.60

เครื่องมืออานวยความสะดวกในการสืบค้น 𝑥̅ = 4.20
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ
ให้บริการ (One search)

𝑥̅ = 4.48

หนังสือตาราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
𝑥̅ = 3.70
กับการทาวิจัยมีเพียงพอ
หนังสือตาราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
𝑥̅ = 3.50
กับการทาวิจัยมีเพียงพอ และเครื่องมือ
อานวยการความสะดวกในการสืบค้น
ครั้งเดียวจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ
ให้บริการ (One search)

𝑥̅ = 4.18

𝑥̅ = 4.80

เครื่องมืออานวยการความสะดวก
ในการสืบค้นครั้งเดียวจากฐานข้อมูล
ที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ (One
search) และการนาเสนอรายชื่อ
ฐานข้อมูลจาแนกตามสาขาวิชาที่ให้
บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ

𝑥̅ = 4.80

บริการให้คาแนะนาการใช้งานและสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

𝑥̅ = 4.30

ด้านการบริการสารสนเทศ
อาจารย์

บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
𝑥̅ = 4.30
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย
บัณฑิตศึกษา บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใน 𝑥̅ = 4.34
สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย
ปริญญาตรี

บริการให้คาแนะนาการใช้งานและ
สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

𝑥̅ = 4.27

บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
𝑥̅ = 3.58
บริการแนะนา/อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote
เป็นต้น
บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล และ
𝑥̅ = 3.58
บริการแนะนา/ อบรมการใช้โปรแกรมช่วย
การจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote
เป็นต้น

2-564

ความคาดหวัง

การรับรู้

ด้านการบริการสารสนเทศ
บุคลากร
บริการให้คาแนะนาการใช้งานและ
𝑥̅ = 4.60
สายสนับสนุน สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล บริการ
ให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจยั และบริการ
แนะนา/ อบรมการใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล

การฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล

𝑥̅ = 4.50

𝑥̅ = 4.60

ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ

𝑥̅ = 4.60

𝑥̅ = 4.56
𝑥̅ = 4.26

ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ
มีความพร้อมในการให้บริการ

𝑥̅ = 3.92
𝑥̅ = 3.73

𝑥̅ = 4.70

ความพร้อมในการให้บริการ และบริการ 𝑥̅ = 4.60
ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน

ด้านผู้ให้บริการ
อาจารย์

ความสุภาพและให้บริการแก่นักวิจยั
ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อม
ในการให้บริการ และให้บริการด้วย
ความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน
บัณฑิตศึกษา ทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ
ปริญญาตรี
ความพร้อมในการให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการ
ทุกคน และสามารถให้คาแนะนา
ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม
บุคลากร
ความพร้อมในการให้บริการ
สายสนับสนุน

ด้านการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย
อาจารย์

สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมุด
และมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตศึกษา สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมุด
และมีประสิทธิภาพ
ปริญญาตรี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการสืบค้นสารสนเทศ
บุคลากร
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
สายสนับสนุน ในการสืบค้นสารสนเทศ

𝑥̅ = 4.50
𝑥̅ = 4.64
𝑥̅ = 4.24
𝑥̅ = 4.60

จัดพื้นที่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับ
การค้นคว้าวิจัย
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศ
สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมุด
และมีประสิทธิภาพ

𝑥̅ = 4.40
𝑥̅ = 3.74
𝑥̅ = 3.64
𝑥̅ = 4.70

จากผลวิจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า
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พึงพอใจ
อาจารย์

ไม่พึงพอใจ

- บริการให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจยั (0.50)
- บริการให้คาแนะนาการใช้งานและสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (0.20)

- วารสารฉบับพิมพ์มีเพียงพอ
- ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมใน
สาขาวิชา ที่ท่านทาวิจัย
- เสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร
- การนาเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจาแนกตามสาขาวิชา
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (-0.50)
เท่ากัน
บัณฑิตศึกษา
- บริการให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-1.10)
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-1.06)
- สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทั้งห้องสมุด และ
มีประสิทธิภาพ (-1.02)
ปริญญาตรี
- บริการให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.98)
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.97)
- บริการให้คาแนะนา/ ปรึกษาแหล่งข้อมูล
เพื่อการทาวิจัย (-0.74)
บุคลากรสาย เครื่องมืออานวยความสะดวกในการสืบค้นครั้งเดียว - บริ การให้ ค าแนะน าการเลื อกวารสารส าหรั บการ
สนับสนุน
จากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย (-0.50)
(One search)
- จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ (-0.3)
บุ คลากรสาย - การนาเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจาแนกตามสาขาวิชา สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการเขียนรายการ
สนับสนุน
ทีใ่ ห้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ (0.50) อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (-0.2)
- วารสารฉบับพิมพ์มีเพียงพอ และฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมในสาขาวิชา
ที่ท่านทาวิจัย (0.20) เท่ากัน

นั่นหมายถึงว่า การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง ผู้วิจัยกลุ่มต่าง ๆ จะมีความพึงพอใจในเรื่องนั้น ในขณะเดียวกัน เรื่องที่ผู้วิจัย
ไม่พึงพอใจ ห้องสมุดจาเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่มีช่วงห่างมากที่สุด
ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ โดยอาจารย์มีความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหา
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ทาวิจัย การนาเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจาแนก
ตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และเพิ่มช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ
ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรสายสนับสนุนต่างมีความต้องการเรื่องการบริการให้คาแนะนาการเลือกวารสาร
สาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีนัยสาคัญทางสถิติ
มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนได้ มีเพียงเรื่องการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจาก
คลังปัญญา มทส. อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
ศูนย์บรรณสาร ฯ จะต้องนามาปรับปรุง เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ต่อไป แต่สาหรับ
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีต่อการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแตกต่างจากการรับรู้
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามากกว่าการรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักวิจัยเมื่อพิจารณา
ตามประเภทของผู้วิจัย พบว่า ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความคาดหวังต่อการสนับสนุน
การวิจัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่แตกต่างจากการรับรู้ ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนการวิจัยของ
ศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้
มีเพียงเรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัลจากคลังปัญญา มทส.
อย่างครบถ้วนเท่านั้นที่อาจารย์มีความคาดหวังที่มีนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 โดยเป็นเรื่องที่
ศูนย์บรรณสารฯ จาเป็นจะต้องเร่งดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่า นักวิจัยมีความต้องการให้
ศูนย์บรรณสารฯ จัดบริการให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ต้องการให้
บรรณารักษ์สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมถึง
จัดให้มีเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี กล่าเพชร, รวีวรรณ ขาพล,
จุฑารัตน์ ปานผดุง, และประทุมรัตน์ รัตน์น้อย (2560) ที่พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มีความต้องการให้สานักวิทยบริการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บรรณานุกรมและรายการอ้างอิง การรวบรวมรายชื่อวารสารและเกณฑ์การตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความคาดหวังและการรับรู้พิจารณาเฉพาะบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริการ ทั้งนี้
ยังมีอีกหลายบริการที่นักวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างมีความคาดหวังในระดับ
มากที่สุดที่ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่
บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือก
เผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของคาถาม
ปลายเปิดของการวิจัยครั้งนี้ ที่มีความต้องการให้ผลงานวิจัยเป็นรูปแบบและทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน
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นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรียังมีความคาดหวังในเรื่องบริการห้องค้นคว้าสาหรับนักวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญชลี กล่าเพชร และคณะ (2560) พบว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีต่างมีความต้องการให้สานักวิทยบริการจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ/วิจัยรายบุคคลด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การให้ความสาคัญกับการบริการที่นักวิจัยมีระดับความคาดหวังมากที่สุดก่อน ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่ต้องนามาใช้พิจารณาวางแผนกลยุทธ์การสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองสิ่งที่นักวิจัยคาดหวังให้ได้เร็ว
ที่สุด ได้แก่ ความต้องการให้จัดหาวารสารฉบับพิมพ์ให้เพียงพอ จัดหาฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมสาขาวิชาที่ทาวิจัย การนาเสนอรายชื่อฐานข้อมูลจาแนกตามสาขาวิชาที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของ
ศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มช่องทางบนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้สามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย การบริการให้คาแนะนาการเลือกวารสารสาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และจัดให้มีเครื่องพิมพ์
เครื่องสแกนอย่างเพียงพอ รวมถึงบริการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังไม่มีให้บริการแต่มีความคาดหวัง
ในระดับมากต่อบริการเหล่านั้น ได้แก่ บริการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์แก่นักวิจัย บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) รวมถึงบริการเข้ารูปเล่มงานวิจัย
การพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสนับสนุนการวิจัยโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การ
บริการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามตรวจสอบผลการขอใช้บริการได้ เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เป็นต้น
2. การพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพของผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรณารักษ์เรื่อง
การช่วยเหลือการเขียนรายการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การแนะนาอบรมการใช้โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อวารสารในสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อม Impact Factor เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. การประสานกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง สัญญาณ
Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งห้องสมุด รวมถึงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรปรับเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ หรือ
Focus Group เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Digital Collection: TDC)
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรใช้แบบสอบถำม จำนวน 71 คน นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพื่อทำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์ สำเหตุที่ใช้สำมำรถสืบค้น
ได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำที่ต้องกำร มีกำรเข้ำใช้จำกที่บ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึงทำงไกล โดยใช้วิธี
กำรสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ/ อย่ำงง่ำย มีควำมถี่ในกำรใช้ไม่แน่นอน และมีระยะเวลำที่ใช้แต่ละครั้ง
1-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลำ 16.00-24.00 น. ผลกำรสืบค้นได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำส่วนใหญ่ เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง โดยทรำบข่ำวแหล่ง
กำรให้บริกำรจำกจำกเพื่อน/ ผู้ร่วมงำนแนะนำ เข้ำถึงจำกแหล่งบริกำรของสำนักหอสมุด โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพำ และอ่ำนข้อมูลจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทันที มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำร Print
กำรนำข้อมูลออกทำงกระดำษ ปัญหำที่พบมำกที่สุดคือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ สำหรับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ โดยรวมศึกษำ
บัณฑิตศึกษำต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ในระดับมำก

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

Keywords:
Thai Digital Collection, Library and Library Services, Information Retrieval,
Information Storage and Retrieval Systems
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมโครงกำรฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ในปีงบประมำณ 2548 และได้รับสนับสนุน
งบประมำณสำหรับกำรจัดทำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยดำเนินงำนจัดทำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์มำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน มีเอกสำรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 507 รำยกำร ประกอบด้วย งำนวิจัยของอำจำรย์
และวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และเปิด
ให้บริกำรใช้งำนฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำโดยเน้นให้นักศึกษำ
มีศักยภำพ ในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้นกำรที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ประกอบกำรทำวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ให้มีประสิทธิภำพนั้น
นักศึกษำจำเป็นต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
ฐำนข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกำรสืบค้น สำมำรถช่วยให้กำรค้นหำทำได้ง่ำยเมื่อผู้ใช้ต้องกำร
ฐำนข้อมูลทำให้กำรสืบค้นเป็นกระบวนกำรทำได้สะดวก รวดเร็ว ดังจะเห็นว่ำปัจจุบันผู้ใช้สำมำรถ
ที่จะสืบค้นเอกสำรฉบับเต็มได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ฐำนข้อมูลยังนับว่ำมีบทบำทต่อกำรค้นคว้ำวิจัย
อีกทำงหนึ่งด้วย เพรำะช่วยประหยัดเวลำและงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรค้นคว้ำวิจัยของนักวิจัย
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แต่ละครั้ง (เดชำ นันทพิชัย, 2546) ดังนั้น ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จึงเป็นฐำนข้อมูลที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรข้อมูลในเชิงลึกของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งผลจำกกำรศึกษำจะทำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้ และควำมต้องกำรใช้ ตลอดจนปัญหำ
ในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ทั้งนี้ผลกำรศึกษำค้นคว้ำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรให้บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
คุณภำพกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ขอบเขตของกำรวิจัย
1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบเขตกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษำกำรใช้และควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
1.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำระดับ
ปริญญำโทและนักศึกษำระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 237 คน ที่คงสภำพ
กำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555-2560 (สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่, 2560)
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ที่ศึกษำในระดับปริญญำโท
และนักศึกษำระดับปริญญำเอก ทำกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด, 2556)
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 71 คน
1.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ
กำหนดขอบเขตเวลำในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2560-พฤศจิกำยน 2561
1.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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2. กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
3. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ที่คงสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554-2559 ได้แก่ นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท จำนวน 206 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จำนวน 31 คน รวมทั้งหมดจำนวน 237 คน
(สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2560) ทำกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้เกณฑ์ โดยคำนวณหำจำกกลุ่มตัวอย่ำง ร้อยละ 30 ของประชำกร (บุญชม ศรีสะอำด, 2556)
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 71 คน โดยมีเกณฑ์กำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้
จำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 15-30%
จำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักพัน ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 10-15%
จำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 5-10%
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ตำรำง 1 จำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วนดังนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
รวม

ประชากร
206
31
237

กลุ่มตัวอย่าง
62
9
71

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับปริญญำโทและ
นักศึกษำระดับปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 71 ฉบับ ระยะเวลำในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลช่วงวันที่ 1-31 ธันวำคม 2560 ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำครบทุกฉบับคิดเป็น
ร้อยละ 100
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating scale)
แบบสอบถำมผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นเองโดยศึกษำจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำไปหำควำมเที่ยงตรงของ
เนื้อหำ (IOC) ตอนที่ 2 เท่ำกับ 0.844 และตอนที่ 3 เท่ำกับ 0.866 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC จำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเรียน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล และ
ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยเพื่อกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
6.1 แบบสอบถำมแบบเลือกตอบ วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ
และนำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรพรรณณำ
6.2 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ นำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม
มำแปลงค่ำคะแนน โดยกำหนดน้ำหนักของคะแนน ดังนี้
มำกที่สุด
ให้คะแนน 5
มำก
ให้คะแนน 4
ปำนกลำง ให้คะแนน 3
น้อย
ให้คะแนน 2
น้อยที่สุด
ให้คะแนน 1
6.3 แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรแบ่งระดับค่ำเฉลี่ยและแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย ใช้สูตรค่ำพิสัย
ดังนี้ (กำนดำ พูนลำภทวี, 2539)
พิสัย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด = 5-1 = 0.8
จำนวนอันตรภำคชั้น
5
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ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยและกำรแปรควำมหมำยของระดับค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ
เพื่อกำรแปรผล ดังนี้
4.21-5.00 หมำยควำมว่ำ
มำกที่สุด
3.41-4.20 หมำยควำมว่ำ
มำก
2.61-3.40 หมำยควำมว่ำ
ปำนกลำง
1.81-2.60 หมำยควำมว่ำ
น้อย
1.00-1.80 หมำยควำมว่ำ
น้อยที่สุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล อภิปรำยผล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 71 ฉบับ และได้รับแบบสอบถำมกลับคืน จำนวน
71 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
44 คน (ร้อยละ 61.97) โดยจำนวน 37 คน (ร้อยละ 52.11) อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 66 คน (ร้อยละ 92.96) สังกัดสำขำวิชำหลักสูตรและ
กำรสอน จำนวน 18 คน (ร้อยละ 25.35)
ผลกำรศึกษำ กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มีวัตถุประสงค์
กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพื่อทำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์มำกที่สุด (ร้อยละ 97.18) ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ รสสุคนธ์ ไตรรงค์ (2555); ตะวัน สุริยะวรรณ (2557); Raza & Ashok (2006)
ที่พบว่ำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ฐำนข้อมูลเพื่อทำวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และภำคนิพนธ์ กล่ำวคือฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมจำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็มพร้อมภำพที่ต้องกำร สำหรับ
ประกอบกำรทำวิจัย วิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำเหตุส่วนใหญ่
ที่นักศึกษำบัณฑิตศึกษำใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC เพรำะสำมำรถสืบค้นได้ทุกสถำนที่และตลอดเวลำ
ที่ต้องกำร (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554) และมำลี อิศรำนนท์
(2551) ทั้งนี้เป็นเพรำะกำรสืบค้นสำรสนเทศโดยไม่จำกัดระยะเวลำและสถำนที่ โดยผ่ำนระบบกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมทำให้กำรสืบค้นทำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเข้ำใช้จำกที่บ้ำนผ่ำนระบบเข้ำถึง
ทำงไกล มำกที่สุด (ร้อยละ 69.01) ส่วนใหญ่มีวิธีกำรสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ/ อย่ำงง่ำย (Basic
search) (ร้อยละ 95.77) มีควำมถี่ในกำรเข้ำใช้ที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 33.80) และมีระยะเวลำในกำร
ใช้ 2 ช่วงเวลำที่เท่ำกันคือ ประมำณ 1 ชั่วโมงและ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 35.21) โดยใช้ช่วงระยะเวลำ
16.00-24.00 น. มำกที่สุด (ร้อยละ 56.34) ส่วนใหญ่ได้รับเนื้อหำข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ร้อยละ
60.56) โดยมีกำรเรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.06)
รับทรำบข่ำวแหล่งกำรให้บริกำรจำกเพื่อน/ ผู้ร่วมงำนแนะนำ มำกที่สุด (ร้อยละ 59.15) มีกำรเข้ำถึง
แหล่งบริกำรของสำนักหอสมุด (ร้อยละ 64.79) โดยส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Note book)
เป็นอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึง (ร้อยละ 80.28) มีวิธีกำรอ่ำนจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์มำกที่สุด (ร้อยละ
61.97) โดยจัดเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นด้วยกำร Print กำรนำข้อมูลออกทำงกระดำษ (ร้อยละ
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63.38) และปัญหำที่พบมำกที่สุดในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC คือ ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้
มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ (ร้อยละ 69.01) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชโรชีนีย์
ชัยมินทร์ (2549); มำลินี ภู่หมั่นเพียร (2554); Raza & Ashok (2006); Manda (2005) ที่พบว่ำ
ระบบเครือข่ำยขัดข้อง ปัญหำควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูลได้ล่ำช้ำ จำกผลกำรวิจัยนี้ทำให้
ทรำบว่ำระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำวน์โหลดข้อมูลของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเรียน
กำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย ควรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย เพื่อตอบสนอง
กำรดำวน์โหลดข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น
ผลกำรศึกษำ ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC พบว่ำ 1) ควำมต้องกำร
ด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
มีควำมต้องกำรฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน ระดับ
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.38) ที่เป็นเช่นเนื่องจำกวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ แสดงให้เห็นถึง
มำตรฐำนกำรศึกษำ และองค์ควำมรู้ใหม่ที่ค้นพบจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิทยำนิพนธ์ และสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภำพของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 2) ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรรูปแบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.30) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ หทัยกำนต์ วงศ์สวัสดิ์ (2555)
ที่พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ ProQuest Digital Dissertation ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญำโทและปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ
ทั่วโลก 3) ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.16)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีควำมต้องกำรสืบค้นข้อมูลโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) ทั้งนี้เนื่องจำกกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย
TDC ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้บริกำรบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
โดยที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องผ่ำนหมำยเลข IP ของมหำวิทยำลัย
เท่ำนั้น และ 4) ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยเพื่อกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย
TDC อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมต้องกำร
ให้เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลในภำควิชำ/ คณะ ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย
4.39) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
มีกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Not Book) ซึ่งประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำกำรใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของภำควิชำ/ คณะ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรของภำควิชำ/ คณะ มีผู้ดูแล
และให้คำแนะนำปรึกษำให้กับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำได้ ดังตำรำง 2
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ตำรำงที่ 2 ควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
1. ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียน กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
1.1 ให้เป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ค้นคว้ำวิจัย/ วิทยำนิพนธ์/ งำนของท่ำน
1.2 ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ
1.3 ต้องกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
1.4 ต้องกำรค้นหำข้อมูลทั่วไป
รวม
2. ควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
2.1 รูปแบบฐำนข้อมูลออนไลน์
2.2 รูป CD-ROM
2.3 รูประบบเครือข่ำย
2.4 มีทั้งรูปแบบ CD-ROM, ฐำนข้อมูลออนไลน์และ
ระบบเครือข่ำย
รวม
3. ควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล
3.1 ต้องกำรให้สืบค้นโดยสืบค้นจำกคอมพิวเตอร์
ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย
3.2 ต้องกำรให้มีคำอธิบำย คำแนะนำต่ำง ๆ ที่
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
3.3 ต้องกำรให้กำรสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำยและ
สะดวกต่อกำรค้นหำ
3.4 ต้องกำรให้มีกำรเข้ำถึง/ Download ข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว
3.5 ต้องกำรข้อมูลครบถ้วนทุกสำขำวิชำ
3.6 ต้องกำรให้มีข้อมูลที่ได้รับตรงตำมควำมต้องกำร
3.7 ต้องกำรให้มีช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมและให้
ข้อเสนอแนะ
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับ
ความต้องการ

4.38

0.76

มำกที่สุด

4.00
3.97
3.93
4.07

0.77
0.77
0.78
0.63

มำก
มำก
มำก
มาก

4.30
3.08
3.92
4.01

0.76
1.02
0.82
0.80

มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำก
มำก

3.83

0.57

มาก

4.42

0.71

มำกที่สุด

4.10

0.72

มำก

4.20

0.77

มำก

4.08

0.84

มำก

4.20
4.15
3.97

0.86
0.79
0.86

มำก
มำก
มำก

4.16

0.80

มาก
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
ความต้องการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
4. ควำมต้องกำรด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย
เพื่อกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
4.1 ต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
4.2 เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลในสำนักหอสมุด
4.3 เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล
ในภำควิชำ/ คณะ
4.4 ไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร Download เอกสำร
ฉบับเต็ม
4.5 ไม่ให้ระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูล
ล่ำช้ำต้องใช้เวลำในกำรรอ
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับ
ความต้องการ

4.37
4.38

0.68
0.68

มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.39

0.71

มำกที่สุด

4.08

0.79

มำก

4.14

0.74

มำก

4.27

0.62

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่เรียนรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลด้วยตัวเอง และรู้จักฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC จำกเพื่อน/ ผู้ร่วมงำนแนะนำ ดังนั้นสำนักหอสมุด ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และ
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยเน้นสำหรับนักศึกษำแต่ละสำขำวิชำ
โดยเฉพำะ เช่น สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ เป็นต้น
สำนักหอสมุดสำมำรถนำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรกำหนดกิจกรรม/ แนวทำงพัฒนำ
(Improvement plan) เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ดังนี้
1. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้และเผยแพร่ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ กำรจัดอบรม
วิธีกำรประเมินเอกสำรที่มีคุณภำพ กำรจัดอบรมวิธีกำรอ้ำงถึง อ้ำงอิงเอกสำรที่สืบค้นที่ได้จำก
ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (Reference
database) ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ฐำนข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับสิทธิ์ ระบบสหบรรณำนุกรม
ของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL)
โดยมีบรรณำรักษ์ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรแนะนำกำรใช้ฐำนข้อมูล ที่สำนักหอสมุดมีให้บริกำร
อย่ำงสม่ำเสมอตลอดภำคกำรศึกษำ
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดสรรงบประมำณสำหรับกำรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์
ในภำควิชำ/ คณะ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และเพิ่มประสิทธิภำพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ใช้
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3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมเร็วของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรสืบคืนสำรสนเทศได้ใน
เวลำอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับปัญหำกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ซึ่งเป็นปัญหำที่พบมำกที่สุด
คือระบบเครือข่ำยที่เข้ำใช้มีกำรแสดงผลข้อมูลล่ำช้ำ ต้องใช้เวลำในกำรรอ
4. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดบริกำรเชิงรุก โดยจัดให้มีกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร จำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้ (อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำเอก)
เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC
5. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์บริกำร เพื่อให้
คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้กรณีที่มีปัญหำในกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC โดยให้บริกำรผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line
6. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดทำคู่มือกำรใช้ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อ
กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อย่ำงต่อเนื่องเพื่อนำผลกำรสำรวจมำปรับปรุง
กำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
กำรนำไปใช้ประโยชน์
1. นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทรำบและมีกำรใช้ฐำนข้อมูล
งำนวิจัย TDC
2. ทรำบถึงควำมต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3. สำนักหอสมุด ได้แนวทำงในกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย TDC อันจะส่งผลให้ผู้ใช้
สำมำรถค้นคว้ำได้อย่ำงถูกต้อง
4. สำนักหอสมุด มีกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำร
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection: TDC) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายการอ้างอิง
กำนดำ พูนลำภทวี. (2539). สถิติเพื่องานวิจัย. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อ กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและ
แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่ำงใน กำรวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริกำรจำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักหอสมุด
กำแพงแสน วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยมีดังนี้
1. ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี สังกัดคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
โดยมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุดฯ คืออ่ำนหนังสือ
2. มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ส่วนรำย ด้ำน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และ
ควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน
3. ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ
โดยจะกลับมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนอีก และจะบอกต่อหรือแนะนำให้เพื่อน/ คนรู้จัก
มำใช้บริกำรที่สำนักหอสมุด กำแพงแสน
4. ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ
เสียงดังไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ
ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง

Abstract
The purpose of this research was to study the service utilization of the
service recipients, their satisfaction with the services provided by Bureau of Library at
Kamphaeng Saen, their dependent attachment to the Bureau’s services, their
tendencies to repeat the service utilization, and problems encountered in using the
services including their comments and suggestions. The study sample consisted of
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500 service recipients. A questionnaire to assess the service recipients’ satisfaction
was employed to collect the data. Then the data collected were statistically
analyzed in terms of frequency, per cent, arithmetic mean, and standard deviation.
The results revealed as follows
1. Most recipients were undergraduate students from the Faculty of Arts
and Science who came to use during the exam with main purpose to use the Bureau
of Library as a place for book reading (a prior study to the exam).
2. As a whole, most recipients were satisfied with the services provided by
Bureau of Library at Kamphaeng Saen at the high level; whereas, in detail, they were
highly satisfied with knowledge, expertise and ability to answer questions clearly of
the service providers.
3. Most of them had dependent attachment to the Bureau of Library at
Kamphaeng Saen, and were likely to repeat using the services, and to recommend
friends/ acquaintances to use the services as well.
4. As for the problem which was frequently encountered and reported by
most recipients was that there was such much and loud noise that that they could
not pay attention to book reading. In addition, they recommended that the Bureau
of Library at Kamphaeng Saen should provide 24-hour services.
บทนา
สำนักหอสมุด กำแพงแสน เป็นแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศที่รวบรวมควำมรู้ทุกประเภท
อันจะช่วยให้นิสิตพัฒนำควำมรู้ของตนเอง เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร จึงจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนำให้มีประสิทธิภำพ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปัจจุบัน และควำมต้องกำรที่มีมำกขึ้นของนิสิต
ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
ดังนั้น กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจะได้ทรำบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรนำไปปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน อันจะส่งผลให้กำรบริกำรของสำนักหอสมุด
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น
งำนบริกำรถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในภำรกิจของสำนักหอสมุด นอกจำกควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรแล้ว กำรได้รับข้อมูลกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงผู้รับบริกำรกับสำนักหอสมุด ตลอดจน
ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ และปรับปรุงงำนบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรต่อไป
ด้วยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ของสำนักหอสมุดในฐำนะที่เป็นหน่วยบริกำรทำงวิชำกำร
ที่จะช่วยเสริมสร้ำงให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล จึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะได้ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
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ซึ่งผลกำรศึกษำในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุง พัฒนำ และวำงแผน งำนบริกำรของ
สำนักหอสมุด ให้ก้ำวทันกับโลกยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำวัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนของผู้รับบริกำร
2. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน
3. เพื่อศึกษำควำมผูกพันของผู้รับบริกำรต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสนและแนวโน้มกำรใช้
บริกำรช้ำ
4. เพื่อศึกษำปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ รวมถึงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
สำนักหอสมุด กำแพงแสน ซึ่งมีขั้นตอนวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำ ดังนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับบริกำรที่เข้ำมำใช้ให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสนในปีกำรศึกษำ 2560
จำกข้อมูลสถิติของทำงสำนักหอสมุด กำแพงแสน ในปีกำรศึกษำ 2560 ตั้งแต่เดือน
สิงหำคม 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม 2561 พบว่ำ มีผู้รับบริกำรเข้ำมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด
กำแพงแสน เฉลี่ยวันละ 2,500 คน จึงใช้เกณฑ์ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มำใช้บริกำรเฉลี่ยต่อวัน
มำกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำได้เป็นจำนวน 500 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร สถำนภำพ คณะ/ หน่วยงำน ควำมถี่ วัตถุประสงค์
ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยศึกษำสิ่งที่
ต้องประเมินใน 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ จำนวน 1 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ จำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 3 ข้อ ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร จำนวน 5 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ โดยกำหนดควำมพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยมีค่ำน้ำหนักคะแนนดังนี้
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 5
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 4
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
ค่ำนำหนักคะแนนเท่ำกับ 3
ระดับควำมพึงพอใจน้อย
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 2
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่ำน้ำหนักคะแนนเท่ำกับ 1
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ตอนที่ 3 แนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ เป็นข้อคำถำมแบบเติมคำในช่องว่ำง
ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด เป็นส่วนที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นโดยอิสระ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถำมแก่ผู้มำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสน
มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 500 คน
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน ใช้กำรแจกแจงควำมถี่และนำมำคำนวณค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
แปลผลออกมำเป็นระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยที่สุด
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ใช้กำรแจกแจงควำมถี่
(Frequency) และอัตรำส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปตำรำง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 88.80)
รองลงมำคือ นิสิตระดับปริญญำโท (ร้อยละ 4.40) และอำจำรย์ (ร้อยละ 2.00) ตำมลำดับ
คณะที่สังกัด ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 45.80) รองลงมำคือ สังกัด
คณะเกษตร กำแพงแสน (ร้อยละ 15.80) และคณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน (ร้อยละ 14.60)
ตำมลำดับ
ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนส่วนมำกมำใช้บริกำรช่วงสอบ
(ร้อยละ 43.80) รองลงมำคือมีกำรเข้ำใช้บริกำรไม่แน่นอน (ร้อยละ 17.20) และมีกำรเข้ำใช้บริกำร
3-4 ครั้ง/ สัปดำห์ (ร้อยละ 16.00) ตำมลำดับ
วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ อ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 75.80)
รองลงมำคือใช้ห้องอ่ำนหนังสือกลุ่ม (ร้อยละ 50.20) และยืม - คืน หนังสือเท่ำกันกับพักผ่อนหย่อนใจ
(ร้อยละ 34.80) ตำมลำดับ
ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยภำพรวมในระดับ
มำก ( X = 3.93) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีระดับควำมพึงพอใจต่อ
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กำรให้บริกำรมำกที่สุด คือ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อ
ซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ในระดับมำก ( X = 4.06) รองลงมำ ได้แก่ ควำมกระตือรือร้นและควำมเต็มใจ
ในกำรให้บริกำร ในระดับ ( X = 4.05) และกำรได้รับบริกำรที่น่ำประทับใจ ในระดับ ( X = 4.04)
ผู้รับบริกำรมีควำมผูกพันต่อสำนักหอสมุด กำแพงแสน มีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำ
โดยจะกลับมำใช้บริกำรสำนักหอสมุด กำแพงแสนอีก (ร้อยละ 52.80) รองลงมำ ได้แก่ กลับมำใช้
บริกำรอย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 39.60) จะบอกต่อหรือแนะนำให้เพื่อน/ คนรู้จัก มำใช้บริกำรที่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน (ร้อยละ 66.60) รองลงมำ ได้แก่ บอกต่ออย่ำงแน่นอน (ร้อยละ 18.80)
สำหรับเหตุผลที่ผู้รับบริกำรมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรซ้ำและมีกำรบอกต่อคือสถำนที่เหมำะแก่กำรอ่ำน
หนังสือ
ปัญหำที่ผู้รับบริกำรพบในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน คือ เสียงดัง
ไม่มีสมำธิอ่ำนหนังสือ (ร้อยละ 13.00) รองลงมำคือ สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่ดี (ร้อยละ 12.40) และ
ห้องศึกษำกลุ่มไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.20) ตำมลำดับ
ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกกำรบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน คือ ควรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 9.20) รองลงมำคือ อยำกให้จัดโซนที่ทำนอำหำร
ได้ (ร้อยละ 3.00) และควรปรับปรุงสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้ดีกว่ำนี้ (ร้อยละ 2.60) ตำมลำดับ
อภิปรายผล
ผลจำกกำรวิจัยควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน จำนวน
4 ด้ำน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในระดับมำก ( X = 3.93)
เมื่อจำแนกภำพรวมแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรแตกต่ำงจำกกำรวิจัยของ นิภำพร ก๋ำคำ และกัลย์ธีรำ ทำเขียว (2558)
ทีศ่ ึกษำเรื่องกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
ให้บริกำรโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว และพร้อมบริกำรตลอดเวลำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และ
คนอื่น ๆ (2549) ที่ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ตำมลำดับก่อน-หลังมำกที่สุด
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวม
ในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร
และควำมสำมำรถในกำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก
และคนอื่น ๆ (2549) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรร้อยละ 91.7 พึงพอใจโดยรวมต่อบริกำรของห้องสมุด
(ช่วงควำมพึงพอใจอยู่ระหว่ำง 90.4 ถึง 93.0) โดยพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมำกที่สุด
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เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรให้คำแนะนำ
และตอบคำถำม ที่ชัดเจน และให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็วมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
วำรีรัตน์ จะรำ มำลิน เสงี่ยมกุล และอุไร กำรวิจิตร (2558) ศึกษำควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศ เพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัยทุกด้ำนโดยรวมอยู่ในระดับมำกโดยเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย
คือ ด้ำนผู้ให้บริกำร ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนครุภัณฑ์และอุปกรณ์เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจต่อ
ควำมสุภำพกับผู้ให้บริกำรมำกที่สุด และพึงพอใจต่อประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร
สืบค้นน้อยที่สุด
ด้ำนควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกของกำรให้บริกำร มีระดับควำมพึงพอใจ
โดยภำพรวมในระดับมำก อำจสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่มีบรรยำกำศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สรวรรษ ธิรำมนต์ (2550) ที่ศึกษำเรื่อง
พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสำนักหอสมุด วิทยำเขตบำงเขน ของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำนิสิตมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ด้ำนสถำนที่
และด้ำนทรัพยำกร อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนกิจกรรม
อยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรภำ สิมะจำรึก และคนอื่น ๆ (2549) ศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อบริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อสถำนที่สะอำดเป็นระเบียบมำกที่สุด และ
ด้ำนทรัพยำกร ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจต่อกำรบำรุงรักษำมำกที่สุด
จำกผลกำรวิจัยตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของผู้ให้บริกำร และควำมสำมำรถใน
กำรตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน เป็นข้อที่เด่นชัดที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกสำนักหอสมุด กำแพงแสน
มีกำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมพัฒนำทักษะที่จำเป็นต่อวิชำชีพเป็นประจำ รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลำกรภำยในสำนักหอสมุด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำปรับปรุงให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
โดยนำไปปรับปรุงในเรื่องกำรขยำยกำรเปิดให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้ง
กำรนำปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน
2. ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
กำแพงแสน ตลอดทั้งปีโดยไม่จำกัดช่วงเวลำ
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. นำผลกำรวิจัยเสนอผู้บริหำรเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสำนักหอสมุด กำแพงแสน
2. ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น
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การออกแบบบริการผลิตสือ่ ดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
GO PAPERLESS, GO DIGITAL LIBRARY SERVICES
นริสา บัวเชย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-mail: narisa.bc@gmail.com

บทคัดย่อ
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบวิธีการจัดการและจัดบริการผลิต
สื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสาร
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
เพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ นโยบาย GREEN LIBRARY และ Green University
ซึ่งบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลมากขึ้น
โดยการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนและเผยแพร่ทางออนไลน์ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ e-Learning, ระบบคลังเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน (IR: Reading) และระบบ e-Lecture เป็นต้น จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้มีการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นคว้าและ Download เอกสารได้เพิ่มขึ้นและทาให้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถลดการใช้กระดาษจากปีงบประมาณ 2560 ได้จานวน
4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36% ซึ่งทาให้ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ 2,164,588 บาท
คาสาคัญ:
บริการผลิตสื่อดิจิทัล, บริการห้องสมุดดิจิทัล, การสนับสนุนการเรียนรู้

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

Keyword:
Digital Media Production, Digital Library Services, Learning Support
บทนา
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการใช้แนวคิดการจัดการ
ห้องสมุดดิจิทัลในการจัดการข้อมูลเอกสารการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ ้องศึกษาความพร้อมทั้งในด้านความต้องการของผู้ใช้ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทผี่ ู้ใช้บริการต้องที่
จะใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย ซึง่ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
อีกทั้งแนวคิดนี้ยังมีความจาเป็นต่อห้องสมุดในการจัดบริการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยหวังว่าหากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไปมากขึ้นในทุกด้าน
ในปัจจุบันนักศึกษาและสานักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีจานวนเพิ่มขึ้น
ทาให้มีรายวิชาต่าง ๆ มีความต้องการที่จะผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซึง่ จากเดิม
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ได้ให้บริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบการสาเนาเอกสารเพื่อใช้แจก
นักศึกษา เป็นผลให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและค่าสาเนาเอกสารเป็นจานวนมาก
ดังนั้นศูนย์บรรณสารฯ มีความจาเป็นต้องออกแบบบริการใหม่ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้
กรอบการดาเนินงานนโยบายลดกระดาษ ขณะเดียวกันภายใต้กรอบห้องสมุดสีเขียวก็จาเป็นต้องมี
การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นงานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษาจึงต้องหาวิธีการจัดการและจัดบริการในรูปแบบใหม่ ดังนั้น
การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น เพื่อดาเนินการลดการใช้กระดาษ
และตอบสนองนโยบาย GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่
ในระบบต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการ
2. เพื่อผลิตไฟล์สื่อดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลนในระบบ
e-Learning ของมหาวิทยาลัยได้
3. เพื่อผลิตไฟล์ดิจิทัลที่สามารถนาไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading)
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นเอกสารการเรียนการสอนในระบบ e-Lecture ของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือทางออนไลน์ได้ที่ http://electure-clm.wu.ac.th
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดาเนินการลดการใช้กระดาษ เพื่อตอบสนองนโยบาย
GREEN LIBRARY และ GREEN UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. เก็บรวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาผลิตที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. ประชุมวางแผนกับคณะทางาน (เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ทั้งหมด)
3. รวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมด โดยแยกเป็นสานักวิชา และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานการลดใช้กระดาษ
4. จัดทาแผนผังการดาเนินงานแนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้
กระดาษ (Paperless)
5. เผยแพร่แนวทางการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้กระดาษ
(Paperless) ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ
6. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถนาต้นฉบับซึ่งเป็นไฟล์ Word PowerPoint หรือ
ต้นฉบับที่เป็นกระดาษขนาดไม่เกิน A3 มาให้เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลิตเป็นไฟล์เอกสาร (PDF file)
โดยใช้เครื่องสาเนาเอกสารดิจิทัล ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสามารถนาไฟล์ที่ได้ไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรือนาไปเผยแพร่ในระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าได้
7. รวบรวมสถิติการสาเนาเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561
เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามนโยบายการลดใช้กระดาษ
8. หลังจากทดลองดาเนินงานได้ระยะหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มีมติให้งดการสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยเด็ดขาด และให้แจ้งไปยังอาจารย์
ทุกรายวิชาให้นารายวิชาอัพโหลดขึ้นบน Moodle เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้า
ห้องเรียนได้ และสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 1 แผนผังการดาเนินงาน (ระบบเดิม)
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ภาพที่ 2 แผนผังการดาเนินงาน (ระบบใหม่)
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ผลการดาเนินงาน
ผลจากการดาเนินงานทาให้สามารถออกแบบบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่

ภาพที่ 3 ศูนย์บรรณาสารฯ บริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
1. สามารถลดกระดาษตอบสนองตามนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperless งานออกแบบ
และผลิตสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้สรุปผลการดาเนินงานลดการสาเนาเอกสารได้ดังภาพ
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ภาพที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานลดการสาเนาเอกสาร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลจากการใช้นโยบาย Paperless ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ผลิตไฟล์เอกสาร
ที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ m-Learning หรือนาไปเผยแพร่ในระบบคลัง
เอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IR: Reading) เพื่อทดแทน
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การสาเนาเอกสารแจกนักศึกษา จึงมีผลทาให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าและ Downloads เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนจากระบบคลังเอกสารของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยใช้ระบบ e-Lecture
(ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ) ซึ่งเป็นบริการสื่อดิจิทัลของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3. จากตารางสถิติการสาเนาเอกสาร ในปีงบประมาณ 2561 งานออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพ์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถ
ลดการสาเนาเอกสารจากปีงบประมาณ 2560 ได้จานวน 4,810,129 หน้า คิดเป็น 65.36%
ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณในการสาเนาเอกสารได้ จานวน 2,164,558.05 บาท
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เกิดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดในการสนับสนุนการเรียนรู้
2. เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาบริการห้องสมุดดิจิทัลที่จะตอบสนองการเรียนรู้
ของนักศึกษาในบริบทของการเรียนรู้ทางออนไลน์
3. สามารถนาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินงานเพื่อลดการใช้กระดาษ
ของห้องสมุดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดสีเขียวต่อไป
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การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Participation in Collection Development of Instructor in
Sukhothai Thammathirat Open University Library
นิสากร อัครสุวรรณกุล
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
e-mail: nisagorn.auk@stou.ac.th

บทคัดย่อ
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดโอกำสให้อำจำรย์มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด โดยเฉพำะกิจกรรมกำรคัดเลือกห้องสมุดจัดขึ้น ได้แก่
1. เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2. เสนอจัดหำทรัพยำกรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด
3. ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair และ 4. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำกร้ำนหนังสือโดยตรง ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำอำจำรย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนน้อยไม่ถึง
ร้อยละ 50 ของจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย รูปแบบ
ของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมำแล้ว ห้องสมุดจึงควรปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้นกว่ำเดิม

คาสาคัญ:
กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ, กำรคัดเลือกหนังสือ, อำจำรย์, กำรมีส่วนร่วม

Abstract
The Office Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open
University provide the opportunity for the university’s instructors to participate
the information resources development of the library, especially the book selection
activities held by the Acquisition Unit: self-supplying of books, offering of the
educational media via webpage selection forms, participating book selection in book
fair organized by the library, choosing from the bookstore. Less than 50% of all
teachers participate in activities. The reason is that the library has less publicity.
The theme of the event is not interesting. In addition, the participants who
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participated in the activity were former participants. The library should improve its
activities to collection development for the instructors to participate more than ever.

Keywords:
Participation, Collection Development, Instructor, Book Selection
บทนา
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นกำรปฏิบัติงำนที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรรม
หลัก คือ กำรศึกษำผู้ใช้ กำรจัดทำนโยบำย กำรเลือก กำรจัดหำ กำรคัดออก และกำรประเมิน
(ประยงค์ศรี พัฒนกิจจำรูญ. 2554, หน้ำ 4-6) กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นหัวใจสำคัญ
ของกระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพรำะทำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภำพ
สำหรับให้บริกำรผู้ใช้ ดังที่ ดร. รังกำนำธำน บิดำแห่งบรรณำรักษศำสตร์ชำวอินเดีย ได้กล่ำวถึง
หลักกำรพื้นฐำนสำหรับกำรคัดเลือกหนังสือคือ 1. หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (Book are for use)
2. ผู้อ่ำนแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่ำน (Every reader his book) 3. หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่ำน
(Every book its reader) 4. ประหยัดเวลำผู้อ่ำน และ 5. ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้
(Library is a growing organ) (Ranganathan, 1966, p. 88)
สำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ให้บริกำรงำนห้องสมุดของมหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ซึง่ เป็นภำรกิจสำคัญลำดับแรกของ
กำรจัดบริกำร ซึง่ ต้องดำเนินกำรด้วยกระบวนงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทีม่ ีประสิทธิภำพมำก
ที่สุด เพรำะทรัพยำกรสำรสนเทศเหล่ำนี้จะเป็นสื่อกำรศึกษำที่สนองตอบต่อกำรทำงำนด้ำนวิชำกำร
และกำรวิจัยของบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่สำคัญใน
กำรผลิตชุดวิชำเพื่อกำรเรียนกำรสอนและดำเนินกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย รวมทั้งห้องสมุดต้องจัดหำ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เข้ำห้องสมุดให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และดำเนินกำรตำม
เงื่อนไขและระเบียบพัสดุของมหำวิทยำลัย
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือ
เข้ำห้องสมุด โดยมีผู้แทนอำจำรย์จำก 12 สำขำวิชำ (สำขำวิชำเทียบเท่ำกับคณะวิชำในมหำวิทยำลัย
ปิด) ที่เปิดสอน สำขำวิชำละ 1 คน เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงำนเลือกสรรสื่อกำรศึกษำ โดยดำรง
ตำแหน่งครำวละ 2 ปี เพื่อทำหน้ำที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ประสำนกำรเลือกสรร คัดเลือกและ
จัดหำสื่อกำรศึกษำเพื่อให้ได้สื่อกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของแต่ละสำขำวิชำ
ซึ่งเป็นกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์และนักเอกสำรสนเทศงำนจัดหำทรัพยำกร
ฝ่ำยเทคนิค สำนักบรรณสำรสนเทศ โดยห้องสมุดมีช่องทำงกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ ที่อำนวยกำรควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ได้มีส่วนร่วมมำกทีส่ ุด ได้แก่ 1. เสนอจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง 2. เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด
3. ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรมบรรณสำร Book Fair และ 4. คัดเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง

2-598

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยให้มีส่วนร่วมในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุดสำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตเอกสำรกำรสอน
ชุดวิชำ กำรทำวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำร
2. เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
คุณภำพและประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำและผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยตนเอง อำจำรย์สำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเอง
สนใจให้ห้องสมุดจัดหำเพื่อนำมำให้บริกำร โดยอำจำรย์สำมำรถมำติดต่อที่เคำน์เตอร์งำนบริกำร
อำคำรบรรณสำร ชั้น 1 ได้โดยตรง หรือติดต่อทำงโทรศัพท์ ซึ่งห้องสมุดจะดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ฉบับซ้ำกับฉบับที่มีกำรจัดหำเข้ำห้องสมุดเพื่อให้บริกำรมำก่อนแล้ว หำกยังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด
บรรณำรักษ์งำนจัดหำทรัพยำกรจะดำเนินกำรจัดซื้อให้และแจ้งผลกำรจัดซือ้ ให้อำจำรย์ได้รับทรำบ
เมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือเข้ำห้องสมุด หำกอำจำรย์ประสงค์จะใช้หนังสืออย่ำงเร่งด่วน บรรณำรักษ์
จะดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของอำจำรย์ทันที
2. เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด โดยอำจำรย์สำมำรถเสนอ
รำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ห้องสมุดจัดหำผ่ำนแบบฟอร์มเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศบน
หน้ำเว็บไซต์ของสมุด โดยมีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
2.1 เข้ำเว็บไซต์ห้องสมุดที่ https://library.stou.ac.th ซึง่ สำมำรถเข้ำถึงได้โดย
อุปกรณ์ Smart Device ทุกประเภท ภำยใต้หัวข้อ สื่อกำรศึกษำ  หนังสือ  แบบฟอร์มเสนอ
จัดหำสื่อกำรศึกษำ
2.2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำรจัดหำสื่อกำรศึกษำ โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
สื่อกำรศึกษำที่ห้องสมุดมีให้บริกำรก่อนเสนอจัดหำที่ https://library.stou.ac.th/libraryservices/stou-porsonnel/
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ภำพที่ 1 ภำพกำรประชำสัมพันธ์เสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด
3. ร่วมคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกกิจกรรม Book Fair หรืองำนเลือกสรรหนังสือ
เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเวลำไตรมำสแรกของงบประมำณประจำปี
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลำกำรใช้งบประมำณและควำมทันสมัยของสื่อกำรศึกษำที่บริษัท/ ร้ำนค้ำ
มำจำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดงำนเลือกสรรหนังสือประมำณ 1-2 วัน โดยเชิญร้ำนค้ำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจำนวนประมำณ 30-50 ร้ำน กลุ่มเป้ำหมำยที่จะมำร่วมเลือกสรรสื่อกำรศึกษำคืออำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย จำนวน 402 คน โดยมีบุคลำกรของหน่วยจัดหำทรัพยำกร ฝ่ำยเทคนิค
สำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นผู้ดำเนินกำรจัดกิจกรรม Book Fair ดังนี้
3.1 กำรประชำสัมพันธ์ ห้องสมุดประชำสัมพันธ์เชิญชวนอำจำรย์ให้มำร่วมงำน
โดยกำรทำบันทึกเชิญชวนอำจำรย์ทุกท่ำนจำก 12 สำขำวิชำ รวมทั้งบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
มำร่วมกิจกรรม และประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โปสเตอร์ เสียงตำมสำย กำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด และส่ง SMS ถึงผู้ใช้บริกำรโดยตรง
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ภำพที่ 2 โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์งำนบรรณสำร Book Fair ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3.2 กำรร่วมกิจกรรม อำจำรย์ลงทะเบียนหน้ำงำนโดยกรอกแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน
ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำนที่สังกัด e-mail และเบอร์โทรศัพท์ และรับแบบฟอร์ม
กำรคัดเลือกเพื่อเสนอจัดซื้อจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นำมสกุลผู้คัดเลือก หมำยเลข ISBN
ชื่อร้ำนค้ำ และหมำยเลขบำร์โค้ดที่ตรงกับเลขที่ในสมุดลงทะเบียน ซึ่งห้องสมุดกำหนดให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอจัดซื้อได้ท่ำนละประมำณ 10-15 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่จำนวน
งบประมำณที่ห้องสมุดได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมำณ
3.3 กำรคัดเลือกหนังสือ อำจำรย์รับแบบฟอร์มกำรคัดเลือกจำกจุดลงทะเบียนและ
กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือกให้ตรงกับรำยละเอียดของตัวเล่มหนังสือที่ต้องกำรจะเสนอให้ห้องสมุด
จัดซื้อ จำกนั้นให้ร้ำนค้ำนำตัวเล่มหนังสือให้ห้องสมุดทำกำรสแกนเลขบำร์โค้ดและเลข ISBN เพื่อเก็บ
เป็นหลักฐำนใช้กำรตรวจสอบฉบับซ้ำกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด ก่อนจะนำกลับส่งคืนร้ำนค้ำ
3.4 กำรดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ โดยร้ำนค้ำส่งรำยชื่อหนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้กับ
ห้องสมุดเพื่อทำกำรตรวจสอบฉบับซ้ำกับกำรให้บริกำร และพิจำรณำปีที่จัดพิมพ์ รำคำ และ
ต้องไม่เกินงบประมำณของห้องสมุดที่ได้รับจัดสรร ก่อนจะทำกำรยืนยันสั่งซื้อ
3.5 กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก ห้องสมุดจะแจ้งผลกำรคัดเลือกให้อำจำรย์ทรำบ
ทำงอีเมล์ หลังจำกทำกำรยืนยันกำรสั่งซื้อไปยังร้ำนค้ำ
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ภำพที่ 3 กิจกรรมกำรเลือกสรรหนังสือในงำน Book Fair
4. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือโดยตรง เป็นโครงกำรที่หน่วยจัดหำ
ทรัพยำกรได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทำงให้อำจำรย์ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจำหน่ำยหนังสือได้
โดยตรง มีร้ำนจำหน่ำยหนังสือที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 6 ร้ำน คือ 1. ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2. ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3. ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สำขำท่ำพระจันทร์ และสำขำรังสิต 4. ศูนย์หนังสือสื่อภำษำ สำขำเมืองทองธำนี 5. ร้ำนหนังสือ
Kinokuniya สำขำสยำมพำรำกอน และสำขำเอ็มควอเทียร์ และ 6. ร้ำนหนังสือ P.B. For Book
(ปทุมธำนี) โดยมีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
4.1 อำจำรย์คัดเลือกหนังสือที่มีจำหน่ำยในร้ำนค้ำ 6 แห่ง และแจ้งให้ผู้ขำย
ทรำบว่ำ ประสงค์จะคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด
4.2 อำจำรย์กรอกแบบฟอร์มกำรคัดเลือก ซึ่งขอรับได้จำกร้ำนค้ำโดยตรง
4.3 ร้ำนจำหน่ำยหนังสือแจ้งรำยชื่อหนังสือที่อำจำรย์คัดเลือกให้หน่วยจัดหำทรัพยำกร
ทรำบทำงอีเมล์
4.4 หน่วยจัดหำทรัพยำกรตรวจสอบฉบับซ้ำกับฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด ในกรณี
ที่มีให้บริกำรในห้องสมุดแล้ว จะแจ้งให้อำจำรย์ทรำบเพื่อขอให้อำจำรย์มำใช้บริกำรที่ห้องสมุด
4.5 ในกรณีเป็นหนังสือทีย่ ังไม่มีให้บริกำรในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้ำนจำหน่ำย
4.6 หน่วยจัดหำทรัพยำกรแจ้งผลกำรสั่งซื้อให้อำจำรย์ทรำบ
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ภำพที่ 4 6 ขั้นตอนกำรคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจำหน่ำย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดเป็นภำรกิจสำคัญของห้องสมุด ห้องสมุดไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมลำพัง ต้องอำศัยกำรมีส่วมร่วมจำกอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ใช้หนังสือสำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพรำะอำจำรย์เป็นผู้ที่ทรำบควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำของหนังสือ
ในสำขำวิชำและศำสตร์ที่ได้ศึกษำมำเป็นอย่ำงดี
จำกกิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดของอำจำรย์ ห้องสมุดยังได้รับควำมร่วมมือ
จำกอำจำรย์ค่อนข้ำงน้อยเกือบทุกกิจกรรม จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรม Book Fair ช่วงระหว่ำง
ปีพ.ศ. 2560-2561 เปรียบเทียบกับจำนวนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย พบว่ำมีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม
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ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ำห้องสมุดมีกำรประชำสัมพันธ์น้อย
รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมไม่น่ำสนใจ อำจำรย์/ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตลอด
ตำรำงที่ 1 จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561
ปี พ.ศ.

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (คน)

2560
2561 ครั้งที่ 1
2561 ครั้งที่ 2

108
98
134

จานวนหนังสือที่
คัดเลือก
(เล่ม)
2,632
2,792
922

จานวนหนังสือที่จัดซื้อ
(เล่ม)
634
1,212
644

ข้อเสนอแนะ
จำกสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบรรณสำร Book Fair ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2561
ห้องสมุดควรศึกษำวิจัยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุดในโอกำสต่อไป
เพื่อจะได้ทรำบปัญหำและสำเหตุที่อำจำรย์ให้ควำมร่วมมือในกำรคัดเลือกหนังสือน้อย และห้องสมุด
จะได้นำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้นต่อไป เช่น
ห้องสมุดจะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย์มำร่วมกิจกรรมกำรคัดเลือกของทุกกิจกรรมที่ห้องสมุดจัด
ให้มำกขึ้น ปรับปรุงกำรเสนอจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุดให้มีช่องทำงที่
สะดวกแก่กำรเข้ำถึงได้ง่ำย เพิ่มกิจกรรมกำรจัดงำน Book Fair ให้มีควำมน่ำสนใจ และอำนวย
ควำมสะดวกกำรเดินทำงของอำจำรย์ไปเดินทำงคัดเลือกหนังสือจำกร้ำนจำหน่ำยโดยตรง

ภำพที่ 5 ร้อยละผู้เข้ำร่วมงำนบรรณสำร Book Fair ครั้งที่ 1 ปี 2561
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การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด จะเป็น
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้อำจำรย์เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้กำรบริกำรของห้องสมุด
มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน เนื่องจำก
1. กำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดทรำบ
ควำมต้องกำรของอำจำรย์ สำมำรถจัดหำหนังสือได้เหมำะสม มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ทำให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหำที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของอำจำรย์
และสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยเปิดสอนในทุกระดับกำรศึกษำ
3. อำจำรย์จะมีควำมรู้สึกผูกพันและเห็นควำมสำคัญของกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด
4. ช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี มีควำมเป็นมิตรกับห้องสมุด ให้ควำมร่วมมือซึ่งกันและ
กันระหว่ำงอำจำรย์และบรรณำรักษ์
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การศึกษารูปแบบการให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อย่างมีประสิทธิภาพ
Effective From of services in Journals and Newspapers
in the office Academic Resource Center at
Nakhon Phanom University
เนตรพรมมินทร์ พุทธา
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
e-mail: Netprommin2518@npu.ac.th

บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรศึกษำเพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร
และหนังสือพิมพ์ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัย
นครพนม จำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษำและคณะ/ วิทยำลัยที่กำลังศึกษำแตกต่ำงกัน
และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำใช้บริกำร สำนัก
วิทยบริกำร จำนวน 3,650 คน โดยวิธีกำรเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้ทำกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จำนวน 264 คน แล้วนำมำสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นเป็น
1 ระดับ คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ภำคในเวลำรำชกำร จะใช้กำรสุ่มเป็นระบบ
เช่น 1 เว้น 1 ตำมบัญชีรำยชื่อ จนได้จำนวนตัวอย่ำงตำมที่กำหนดไว้ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด
โดยประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม วำรสำร
ที่นำเสนอบทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นประจำ มีกำหนด
ออกไว้แน่นอน หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องส่วนใหญ่กำหนดออกเป็นรำยวัน นักศึกษำ อำจำรย์
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำด้ำนทรัพยำกร วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร รองลงมำ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง วำรสำร
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และหนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย ผลกำรทดสอบสมมุติกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ
อำยุ ปีกำรศึกษำ คณะที่ศึกษำ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้
ควำมเข้ำใจแตกต่ำงกัน มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือสถำนะนักศึกษำ อำจำรย์
นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ยังมี
ควำมคิดเห็นว่ำ ควรเพิ่มจำนวนวำรสำรให้มีจำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร

คาสาคัญ:
รูปแบบ, กำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์, ปัญหำและอุปสรรค
ABTRACT
This study was intended to be an educational study for understanding the
user's knowledge, journals and newspapers. Conditions and barriers to providing journals
and newspapers and to analyse the factors affecting the service guidelines and develop,
improve the model, service, journal, and newspaper of students, researchers and staff
Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Science, Administration and Information
technology, Faculty of Education, International Aviation College. Nakhon Phanom
University is classified by sex classes and colleges that are studying differently and
to study suggestions about the patterns of journal services and newspapers effectively.
Student study groups are students. The researchers and staff who have access to the
office of the Service are 3,650. By the way of choosing a sampling, the sample used in
research has been sampling the population by using the Taro Yamane formula when the
number of 264 has been taken. 1-level class is 1 students, researchers, and regional
officials in the official time will use the coop as a system, such as 1 except 1 as the list
of examples, as defined by the researchers to analyze the entire data by computing the
computer.
The findings showed that students, researchers and staff Have a knowledge of
understanding of the theme, journal, and newspaper of the Bureau of Academic Affairs,
Nakhon Phanom, a journal that presents articles and academic stories. Various branches
of the journal is a regularly-issued publication that is certainly set out of course.
Academic Stories the journal is printed regularly. Of course, it is predefined and
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continuous. The newspaper is mainly a daily-issued publication. Students of researchers
and staff experiencing a resource issue are not sufficient and do not meet the needs of
the users. Secondary services and facilities, the ambiance and transparency of the
journal and the newspapers are not modern and diverse. Research RPG test results
found that personal factors years old. Academic year Education Faculty Researchers and
staff is associated with the service of journal and newspaper of the Office of Academic
Affairs, Nakhon Phanom University with different cognitive support factors, are associated
with the service of journal and newspaper of the Bureau of Academic Services. The .05
level is a student status, researchers, and officials have a feedback on the form of
journal and newspaper Services according to the defined research hypothesis.
addition, students of researchers and staff are also advised that the number of journals
should be increased to sufficient and exact requirements.

Keywords:
Model, Journal and newspaper service, Barriers
บทนา
วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเรื่องรำว สำระควำมรู้
ควำมเคลื่อนไหวของสังคม ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ำผู้ใดก็ตำมที่ติดตำมอ่ำนวำรสำร นิตยสำร
และหนังสือพิมพ์ ก็ย่อมได้รับควำมรู้และเท่ำทันกระแสของสังคมในช่วงเวลำนั้น สถำบันกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งในปี
พ.ศ. 2554 สำนักมำตรฐำนอุดมศึกษำ ทบวงมหำวิทยำลัย ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดให้บริกำรวำรสำร
ของห้องสมุด ควำมว่ำ “...ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีวำรสำรเฉพำะสำขำวิชำตำมควำมจำเป็นของ
แต่ละสำขำวิชำที่เปิดสอนเป็นวิชำเอก วิชำโท ของสถำบันอุดมศึกษำ...” ในขณะที่ห้องสมุดไม่เพียงแต่
ให้บริกำรวำรสำรสิ่งพิมพ์ แต่ยังคงเสริมกำรให้บริกำร วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นด้วย
(ทบวงมหำวิทยำลัย กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544)
จำกกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำของ สิริพร วิธินันทกิตต์, ศิริพร พูลสุวรรณ, กำนดำ แสนทรงศักดิ์
และอรพิณ โกมลไพศำล (2536, รัตนำภรณ์ พุทธผล, 2541, โสภี อุณรุท, 2541, เมตตำ เปรมปรีดิ์, 2541
และ เอื้อมพร ศรีเดือนดำว, 2543) ได้ศึกษำถึงควำมต้องกำรใช้วำรสำรของผู้ใช้ กำรจัดให้บริกำรและกำร
ใช้บริกำรวำรสำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร
วำรสำรนอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำของ วิลำวัณย์ โต๊ะเอี่ยม และคณะ, 2549, รุ่งอรุณ สิงคลีประภำ, 2550,
และ มำลี อิศรำนนท์, 2551) ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สภำพกำรใช้งำน
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคจำกกำรใช้งำนวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลกำรศึกษำ
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ส่วนใหญ่พบว่ำผู้ใช้มีควำมต้องกำรใช้วำรสำรในระดับมำก แต่ปัญหำที่มักพบจำกกำรใช้บริกำรวำรสำร
ได้แก่ ไม่มีวำรสำรที่ต้องกำร วำรสำรชื่อที่ต้องกำรใช้บริกำรมีไม่ครบทุกฉบับ
วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ขำดควำมรู้ในกำรค้นหำ
วำรสำรที่ต้องกำรและไม่มีวำรสำรชื่อที่ต้องกำร ใช้บริกำร เป็นต้น ปัจจุบันวำรสำรที่มีเผยแพร่
มีจำนวนมำก ซึ่งวำรสำรที่ผู้ใช้สำมำรถใช้และสำนักวิทยบริกำรจัดให้บริกำรมีทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรใช้วำรสำรที่จัดให้บริกำรโดยสำนักวิทยบริกำร ของของผู้ใช้บริกำร
เพื่อทรำบถึงสภำพกำรใช้วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ผลที่ได้มำเป็นจะแนวทำงในกำรจัดให้บริกำร
วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพในกำรจัดให้บริกำรวำรสำรของ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
2. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทำงกำรให้บริกำรและพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำร
ให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะครุศำสตร์
วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม ที่เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม
แบบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 264 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร หนังสือพิมพ์ ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำใช้บริกำร ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถำมมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด
ตอนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ของ
ผู้เข้ำใช้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ตอนที่ 3 เป็นคำถำมเกี่ยวกับ สภำพปัญหำ หรือ อุปสรรคในกำรให้บริกำรวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้
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ตอนที่ 4 เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร จำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้
ตอนที่ 5 เป็นคำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำร
สำนักวิทยบริกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้กำหนดสุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 264 ชุด
4. วิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม นำมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ
(Percentage)
4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation)
4.3 วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ โดยใช้
สถิติค่ำร้อยละ (Percentage) ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเฉลี่ยเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1977, p. 174 อ้ำงถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2545,
หน้ำ 69)
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)
และใช้กำรบรรยำย ข้อมูลเชิงคุณภำพ
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีดำเนินกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรวิจัยกำรดำเนินงำน กำรศึกษำรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของสำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้คำถำม 2 ประเภท คือ 1) คำถำมแบบปิด
2) คำถำมแบบเปิด แล้วให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยแล้วดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำม ได้ดำเนินกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คณะผู้วิจัยได้ศึกษำควำมเห็นของนักศึกษำที่ได้มำใช้
บริกำร ในสำนักวิทยบริกำรฯ จำกแบบสอบถำม ด้วยค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) และ X2 -Test โดยกำหนดค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ .05 ซึ่งสำมำรถได้ผลกำรวิจัยได้ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมกำรศึกษำรูปแบบกำร
ให้บริกำรวำรสำรหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำนวน
264 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 185 คน (ร้อยละ 70.07) รองลงมำ
เพศชำย จำนวน 79 คน (ร้อยละ 29.92) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมนักศึกษำ มำกที่สุด อำยุ 18-20 ปี
จำนวน 101 คน (ร้อยละ 38.25) อำยุ 21-23 ปี จำนวน 57 คน (ร้อยละ 21.59) อำยุ 24-26 ปี จำนวน
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34 คน (ร้อยละ 12.87) อำยุผู้ตอบแบบสอบถำมอำจำรย์ นักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด อำยุ 41-50 ปี
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 8.71) รองลงมำ อำยุ 20-30 ปี จำนวน 22 คน (ร้อยละ 8.33) อำยุ 31-40 ปี
จำนวน 18 คน (ร้อยละ 6.81) อำยุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน (ร้อยละ 3.40) ปีกำรศึกษำของนักศึกษำ
มำกที่สุด คือ กำลังศึกษำชั้นปีที่ 1 จำนวน 101 คน (ร้อยละ52.60) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน
(ร้อยละ 17.70) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน (ร้อยละ 16.66) กำลังศึกษำชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ
13.02) และอำจำรย์ นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่มำกที่สุดคือ อำจำรย์ จำนวน 40 คน (ร้อยละ 55.55)
รองลงมำเป็นนักวิจัย จำนวน 22 คน (ร้อยละ 30.55) และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 10 คน (ร้อยละ 13.88)
2. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ ตอบใช่ คือ ข้อที่ 1 วำรสำรวิชำกำร คือ วำรสำรที่นำเสนอ
บทควำม และเรื่องรำวทำงวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจำ มีกำหนดออก
แน่นอนและต่อเนื่อง มีร้อยละ 95.6 ส่วนที่ตอบผิดมีร้อยละ 4.4 ส่วนข้อที่ 6 คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์
ที่ออกต่อเนื่อง ส่วนใหญ่กำหนดออกเป็นรำยวัน และข้อที่ 9 คือ ไทยรัฐ ข่ำวสด เดลินิวส์จัดเป็น
หนังสือพิมพ์ทั่วไป มีร้อยละเท่ำกัน คือ ที่ตอบใช่ ร้อยละ 76.4 ส่วนที่ตอบไม่ใช่มีร้อยละ 23.6
3. ส่วนที่นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจผิดได้แก่ข้อที่ 3 ISSN
คือ เลขมำตรฐำนสำกลประจำวำรสำร มีร้อยละ 23.6 ที่ตอบใช่มีร้อยละ 76.4 รองลงมำข้อที่ 4 คือ
วำรสำร คือสิ่งพิมพที่ออกเป็นประจำ มีกำหนดออกไว้แน่นอนและต่อเนื่อง ตอบไม่ใช่ มีร้อยละ 18.7
ที่ตอบใช่มีร้อยละ 82.3 ส่วนข้อที่ 2 คือ วำรสำรทั่วไปหรือนิตยสำรเน้นเนื้อหำให้ควำมบันเทิงแก่ผู้อ่ำน
มีผู้ตอบไม่ใช่ร้อยละ 4.2 และมีผู้ตอบใช่ร้อยละ 95.8
4. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ประสบปัญหำ ด้ำนทรัพยำกร ข้อที่ 1
วำรสำรมีไม่เพียงพอและไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีร้อยละ 49.8 รองลงมำ ข้อที่ 2
บรรยำกำศและควำมปลอดโปร่ง ร้อยละ 44.8 ข้อที่ 3 วำรสำรไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ
62.7 ข้อที่ 4 หนังสือพิมพ์ไม่ทันสมัยและไม่หลำกหลำย มีร้อยละ 24.3
5. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำร
วำรสำร และหนังสือพิมพ์ ของนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด คือ วำรสำร
มีจำนวนเพียงพอและตรงควำมต้องกำร ร้อยละ 58.4 รองลงมำคือ หนังสือพิมพ์มีจำนวนเพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร มีร้อยละ 34.7 และบรรยำกำศปลอดโปร่ง มีร้อยละ 7.8 ตำมลำดับ
6. นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ ตอบคำถำมปลำยเปิด มี 49 คน ได้แสดง
ควำมคิดเห็นอันดับที่ 1 มำกที่สุดคือ เพิ่มจำนวนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ให้มำกขึ้น มีร้อยละ 42.9
รองลงมำ คือ จัดทำบรรยำกำศน่ำเข้ำใช้บริกำร มีร้อยละ 22.3 และ ควรมีมุมนั่งอ่ำนวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ให้เป็นสัดส่วนมำกขึ้น มีร้อยละ 18.2
7. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อำยุ ปีกำรศึกษำ
สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยกำหนด
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8. ผลกำรทดสอบสมมติกำรวิจัย พบว่ำ 1) ปีกำรศึกษำ 2) สถำนะอำจำรย์ นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ 3) คณะที่ศึกษำ ที่มีปัจจัยสนับสนุนควำมรู้ควำมใจแตกต่ำงกันมีควำมสัมพันธ์กับกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติในระดับ .05 นั่นคือ สถำนะอำจำรย์ นักวิจัย และเจ้ำหน้ำที่ มีผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรด้ำนวำรสำร และหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่กำหนดไว้
กำรวิจัยนี้ พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัชนี ตันพันเลิศ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่อง
รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำร หนังสือพิมพ์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำภัฏจันทรเกษมอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำร
วำรสำรและหนังสือพิมพ์ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ได้ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน
233 คน และได้ทำกำรแจกแบบสอบถำมที่คณะผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรให้บริกำรวำรสำร และหนังสือพิมพ์ คือสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข่ำวใหม่ ๆ ที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์ นักศึกษำประสบปัญหำในกำรค้นหำวำรสำรฉบับย้อนหลัง รองลงมำคือค้นหำหนังสือพิมพ์
ฉบับย้อนหลัง สำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ นักศึกษำ
มีควำมคิดเห็นภำพรวมในระดับมำก รองลงมำด้ำนสถำนที่สิ่งอำนวยควำมสะดวก ส่วนด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศวำรสำรและหนังสือพิมพ์มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง
ผลกำรวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรบริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ คือ
1. ได้รูปแบบกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
2. นำผลกำรวิจัยมำแก้ปัญหำและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
รายการอ้างอิง
จิตรำภรณ์ เพ็งดี. (2547). กำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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บทคัดย่อ
โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน และกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งปีกำรศึกษำ 2559
จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2560 ได้นำ
ระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model เพียงอย่ำงเดียว
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์สูงสุด
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 1) จำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 206 คน และ 331 คน ตำมลำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มขึ้น 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจำนวน 2 โรงเรียน
และ 3 โรงเรียนตำมลำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจำนวนโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น จำนวน
1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำรดำเนินงำนร้อยละ 100 ทั้งสอง
ปีกำรศึกษำ 4) งบประมำณโครงกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จำนวน 70,000 บำท และ
50,000 บำทตำมลำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีงบประมำณในกำรดำเนินงำนใช้จ่ำยตำมจริงลดลง
20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 96 และ ร้อยละ 97 ตำมลำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมลำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

คาสาคัญ:
บรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์, SIPOC, ลีน, ชุมชนยั่งยืน

2-616

Abstract
The Trainer of Youth Librarian Project of Thaksin University was aimed to
provide standard academic service and distribute know-how to the community
sustainably. In academic year 2016, the project was arranged by applying SIPOC
MODEL as a guideline of management. In 2017, LEAN system was implemented to
improve original operation process with only SIPOC MODEL so that the participants
could gain highest benefits.
The result of project operation in academic year 2016 and 2017 was found
that 1) the number of participants was 206 persons and 331 persons respectively. In
academic year 2017, the number of participant increased by 125 persons accounted
for 61%. 2) Two and three schools attended the project provided that in academic
year 2017 the number of attending schools increased by 1 school equal to 50%. 3)
The project was achieved according to the action plan for 100% in both academic
years. 4) The budget for project operation with actual amount of expense was 70,000
Baht and 50,000 Baht respectively. In academic year 2017, the budget for project
operation decreased for 20,000 Baht accounted for 29%. 5) Satisfaction of
participants with knowledge utilization was 96% and 97% respectively provided that
in 2017, the satisfaction of participants with knowledge utilization increased by 1%. 6)
Satisfaction of the participants with benefits from services was 94% and 100%
respectively provided that in academic year 2017, satisfaction of the participants with
benefits from services grew for 6%.

Keywords:
Young Librarian Trainer, SIPOC, LEAN, Sustainable Community
บทนา
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีแผนขับเคลื่อนสอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ Thailand 4.0
มหำวิทยำลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่มหำวิทยำลัย 4.0 เพื่อตอบสนองนโยบำยของประเทศ
มหำวิทยำลัยจะต้องผลักดันและพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงบุคลำกรที่ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคม สร้ำงองค์ควำมรู้และนำไปสู่กำรปฏิบัติและช่วยให้เกิดกำรพัฒนำประเทศได้ ไม่ว่ำจะด้ำน
ของกำรให้ควำมสำคัญและให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย และกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อให้มหำวิทยำลัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งในด้ำนของเทคโนโลยีที่จะต้องมี
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้เกิดกำรพัฒนำได้มำกยิ่งขึ้น กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ จะต้องนำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ลดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน และต้องทำให้
เกิดควำมสะดวก และควำมพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน เช่น ผู้ปกครอง นักศึกษำ รวมถึง
บุคลำกร
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สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผน
Thailand 4.0 สำนักหอสมุดสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำเป็นห้องสมุด 4.0 สอดคล้อง
ตำมแผนมหำวิทยำลัย และเดินตำมแนวทำงแผน Thailand 4.0 เพื่อพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน
คุณลักษณะที่สำคัญ 4 ด้ำน ของห้องสมุด 4.0 คือ
1. ด้ำนบริกำร มีห้องสมุดเพียงพอสำมำรถบริกำรรองรับควำมต้องกำร พฤติกรรมและ
วิถีชีวิตผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ได้ทุกประเภท เอื้อให้เข้ำถึงควำมรู้ที่เปิดกว้ำงทั้งภำยในและภำยนอก
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เน้นบริกำรอัตโนมัติ และผ่ำนระบบ
ออนไลน์มำกขึ้น
2. ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นห้องสมุดที่ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ มีผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำง ๆ สนับสนุนวิชำกำรและวิจัย
3. ด้ำนควำมรู้ เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่รวบรวม สะสม ต่อยอด ผลิต ประยุกต์ กระจำย
และเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ที่มำกมำยและหลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สำมำรถสร้ำงจุดเด่น
ที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง
4. ด้ำนปัญญำ สร้ำงสภำพแวดล้อม กิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมควำมรู้และ
ภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร สำมำรถชี้นำเชิงปัญญำได้ เพื่อก่อเกิดภูมิปัญญำและ
นวัตกรรมใหม่
นอกจำกนี้บรรณำรักษ์ 4.0 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในห้องสมุด ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบรรณำรักษ์ คือ กำรเอำใจใส่และสนใจ
คำถำมของผู้มำใช้บริกำร ต้องรู้จักศำสตร์ต่ำง ๆ รอบตัวให้มำกที่สุด รวมถึงเข้ำใจเรื่องลิขสิทธิ์
ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดโดยตรง เช่น กำรเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ บรรณำรักษ์ต้องรู้จักประยุกต์
กำรทำงำน รับฟังควำมคิดเห็นของบรรณำรักษ์ด้วยกัน เพื่อให้เพื่อนร่วมงำนหรือผู้ใช้บริกำรรู้สึก
สนุกสนำนไปกับงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีร่วมกัน และ
สำมำรถจัดกำรระเบียบชีวิตของตัวเองได้ ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน กำรปรับตัวให้เข้ำกับ
เทคโนโลยี และต้องพร้อมให้บริกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศต่ำง ๆ แก่ผู้มำใช้บริกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่ตรงตำมควำมต้องกำร ซึ่งเป็นหัวใจของกำรให้บริกำรที่สำคัญ ทักษะทำงวิชำชีพบรรณำรักษ์
และทักษะบริกำรที่เกี่ยวข้อง คือ มีควำม สำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และควำมสำมำรถ
เฉพำะบุคคล เพื่อส่งเสริมให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บรรณำรักษ์ต้องมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
คำปรึกษำ และแนะนำผู้ใช้บริกำรได้ ทักษะด้ำนภำษำ กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมีบทบำทสำคัญต่อ
กำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ บรรณำรักษ์ที่ดีต้องมี Customer service คือ รักงำนด้ำนบริกำร
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ำใจหลักกำรของงำนบริกำร สำมำรถรับผิดชอบงำนได้ด้วย
ตนเอง มีควำมอดทน และควบคุมอำรมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกำลเทศะ มีปฏิภำณไหวพริบ สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ รับมือกับคำวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม และหำวิธีกำรใด
ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สิ่งง่ำย ๆ ที่จะเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด คือ ต้องลองทำตัวเป็นผู้ใช้บริกำร และสังเกตพฤติกรรมกำรให้บริกำร หรือสอบถำม
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยกำรเข้ำไปนั่งพูดคุย หรือใช้แบบสอบถำม และเก็บรวบรวมคำถำม
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ของผู้ใช้บริกำรอยู่เสมอ วิธีสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร คือ กำรพูดให้น้อย ฟังให้มำก อธิบำยพอประมำณ
อย่ำพูดสอดแทรกกลำงคัน อย่ำเอำแต่โต้แย้ง ไม่ต้องแย่งกันแสดงควำมคิดเห็น แต่ช่วยกันอธิบำย
เมื่อเข้ำใจเป้ำหมำยและสภำพของผู้ใช้บริกำรแล้ว ควรจะทบทวนอีกรอบ จับจุดหนัก จำไว้ให้มั่น
จะได้ไม่ลืมขณะโต้แย้ง อธิบำยในประเด็น อย่ำคัดค้ำนควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรอย่ำงซึ่งหน้ำ
ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพื่อก้ำวสู่ ThaiLand 4.0 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ เล็งเห็นควำมสำคัญและควำมเชื่อมโยง มีแนวคิดที่จะนำองค์ควำมรู้กระจำยสู่ชุมชน
อย่ำงเป็นระบบ จึงมีกำรนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำร
หลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยภูมิภำคมำใช้ในกำรดำเนินงำนบริกำร
แก่ชุมชนภำยใต้โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณอย่ำงมีมำตรฐำน
และมีกำรนำระบบ Lean มำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรบริหำรจัดกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน
2. เพื่อกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบร่วม
1. ห้องสมุดประชำชน อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
2. สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
ปีกำรศึกษำ 2559 จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2560 ได้นำระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC
Model เพียงอย่ำงเดียว ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนกระบวนกำรทำงำน
ปีการศึกษา 2559
บริหารจัดการโดยใช้
SIPOC Model
1. กำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม
2. กำหนดทรัพยำกรที่จะต้องใช้ในกำรจัด
กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2560
บริหารจัดการโดยใช้
SIPOC Model และ Lean
1. กำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม
2. จัดประชุมร่วมระดมควำมคิดผู้ปฏิบัติงำน
โดยใช้ระบบลีน วิเครำะห์ สังเครำะห์
กระบวนกำรทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2-9 เช่น ทรัพยำกรที่จะต้องใช้
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ปีการศึกษา 2559
บริหารจัดการโดยใช้
SIPOC model
3. ออกแบบโครงกำร
4. ขออนุมัติโครงกำร
5. ประชุมคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ
6. จัดทำเอกสำรสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร
7. จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
8. จัดเตรียมสถำนที่
9. จัดกิจกรรมตำมที่ออกแบบ
10. ประเมินผลโครงกำร
11. สรุปผลและจัดทำรำยงำน

ปีการศึกษา 2560
บริหารจัดการโดยใช้
SIPOC model และ Lean
ใช้ในกำรจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เพื่อลดทรัพยำกรกำรจัดกิจกรรม วำง
ผู้รับผิดชอบให้เหมำะสมกับกิจกรรม ปรับปรุง
ขั้นตอนออกแบบโครงกำรให้เหมำะสม
ลดระยะเวลำกำรดำเนินกำร เปลี่ยนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์ และเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรมเน้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยัด
งบประมำณโครงกำร จัดเตรียมสถำนที่จัด
กิจกรรม มอบหมำยให้ทำงโรงเรียนเป้ำหมำย
เป็นผู้ดำเนินงำน ลดเวลำจัดสถำนที่ของ
โครงกำร
3. ประเมินผลโครงกำร ใช้ระบบ E-Form
4. สรุปผลและจัดทำรำยงำน จัดทำและส่ง
รำยงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
มหำวิทยำลัยทักษิณ

กำรจัดโครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ
2560 ซึ่งมีกำรนำระบบลีนมำปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model
เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งกำรจัดโครงกำรปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้ 1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำร
ดำเนินงำนสูงสุด 4) ลดงบประมำณกำรดำเนินโครงกำร 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรบริกำร รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2
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ตำรำงที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560
ปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2560
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน)
จำนวนโรงเรียน
เข้ำร่วมโครงกำร
(โรงเรียน)
บรรลุตำมแผน
กำรดำเนินงำน
(ร้อยละ)
งบประมำณ (บำท)
ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ)
ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรบริกำร (ร้อยละ)

200

206

150

331

2

2

2

3

80

100

80

100

70,000

70,000

50,000

50,000

80

96

80

97

80

94

80

100

เปรียบเทียบผล
การดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2559
และปีการศึกษา
2560
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น 125 คน
(ร้อยละ 61 )
เพิ่มขึ้น 1
โรงเรียน
(ร้อยละ 50)
สูงสุด
(ร้อยละ 0)
ลดงบประมำณ
20,000 บำท
(ร้อยละ 29)
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 1)
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 6)

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ
1) จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 206 คน และ 331 คนตำมลำดับ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น
จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 2 โรงเรียนและ 3 โรงเรียน
ตำมลำดับ โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุ
ตำมแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรร้อยละ 100 ทั้งสองปีกำรศึกษำ 4) งบประมำณ โครงกำร
ดำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จำนวน 70,000 บำทและ 50,000 บำทตำมลำดับ งบประมำณใน
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กำรดำเนินงำนลดลง 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 96 และร้อยละ 97 ตำมลำดับ ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำร ร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมลำดับ ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตัวชี้วัด
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวนโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร
บรรลุตำมแผนกำร
ดำเนินงำน
งบประมำณ
ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
บริกำร

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2559
206 คน

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2560
331 คน

2 โรงเรียน

3 โรงเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

70,000 บำท

50,000 บำท

ร้อยละ 96

ร้อยละ 97

ร้อยละ 94

ร้อยละ 100

เปรียบเทียบ
ผลการ
ดาเนินงาน

เปรียบเทียบ
ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น 125 คน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 61
เพิ่มขึ้น 1
เพิ่มขึ้น
โรงเรียน
ร้อยละ 50
สูงสุดเท่ำกัน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0
ลดงบประมำณ
ลดลง
20,000 บำท
ร้อยละ 29
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6

อภิปรายผล
จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ
2560 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 1) จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ
61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำร
บรรลุตำมแผนกำรดำเนินงำนสูงสุดเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 100 4) งบประมำณ โครงกำรดำเนินงำน
กำรใช้จ่ำยตำมจริงลดน้อยลง จำนวน 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
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ข้อเสนอแนะ
1. นำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรมำปรับปรุง เพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินงำนทุกปี
2. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดโครงกำรจำกผู้รับบริกำร
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
1. ห้องสมุดนำ SIPOC Model ใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรหรือดำเนินงำนโครงกำร
2. ห้องสมุดสำมำรถนำ Lean ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนในงำนบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน และงำนห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยมีกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้น
รายการอ้างอิง
คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรดำเนินงำนห้องสมุด. (2560). มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการหลักและตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา. เชียงใหม่: ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค.
วูแมค, เจมส์ ที. (2550). แนวคิดลีน. กรุงเทพฯ: อีไอสแควร์.
สิริพงศ์ จึงถำวรรณ. (2560). ลีน: ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กาไรพุ่ง. กรุงเทพฯ: เอ็ดดูเคชั่น
ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย.
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บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
Academic Services Create Sustainable Community
ปฏิญญา วรรณโสภา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว,
สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, เกดิษฐ เกิดโภคา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
e-mail: patinyaw@nu.ac.th, wannapornt@nu.ac.th,
siriratk@nu.ac.th, geaditk@nu.ac.th

บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ออกให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน โดยให้บริกำร
กับห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดของวัด และห้องสมุดของทัณฑสถำนหญิง ประกอบไปด้วย
กำรให้คำปรึกษำในกำรจัดห้องสมุด กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำไปใช้ในกำรจัดเก็บและสืบค้นภำยใน
ห้องสมุดรวมไปถึงกำรนำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อต่อยอดให้หน่วยงำนจัดกิจกรรมต่อไป
จำกควำมหลำกหลำยทำงด้ำนหน่วยงำนที่ออกให้บริกำรอีกทั้งบุคลำกรและงบประมำณที่มีอยู่
อย่ำงจำกัด ทำให้สำนักหอสมุดต้องศึกษำข้อมูลแต่ละพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้เข้ำกับหน่วยงำน
โดยหลังจำกออกไปจัดกิจกรรมให้แล้วจะมีกำรออกไปติดตำมผล ซึ่งจำกปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
ผลกำรดำเนินงำน พบว่ำ มีควำมก้ำวหน้ำในแต่ละหน่วย บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรจัดห้องสมุด
มีกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ประโยชน์ที่ได้รับ
ไม่เพียงแต่หน่วยงำนที่ออกไปจัดกิจกรรมเท่ำนั้น บุคลำกรของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
ก็ยังได้รับกำรฝึกทักษะประสบกำรณ์วิชำชีพอีกด้วย

คาสาคัญ:
บริกำรวิชำกำร, ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดทัณฑสถำนหญิง, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Abstract
Naresuan University Library provides services to schools, temples, and
woman correctional Institution libraries. Naresuan University Library has consulted
with the school library. The services included training in book classification and
implementing an automated library system as well as introducing activities to
promote reading.
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Due to variation of the libraries and limitation of staff and budget, Naresuan
University Library had to analyze each library in detail in order to suitably provide
services to the libraries. Follow-up was performed after each activity since 2014.
The results show that there are progresses in all enrolled libraries. Staff are capable
of library management and importing data into the library system. Reading promoting
activities are continuously organized. The services of the Naresuan University Library
are beneficial not only to trainee libraries, but also to our staff in improving their
professional skills.

Keywords:
Academic Services, School Library, Woman Correctional Institution Library,
Automated Library System
บทนา
สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ ที่มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรแก่นิสิต
อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย แต่ด้วยภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยที่ส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนในพื้นที่ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร จึงมีพันธกิจในกำรให้บริกำรแก่ชุมชนภำยนอก
สถำบันกำรศึกษำ อันได้แก่ โรงเรียน วัด และหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งจำกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรของ
ห้องสมุด พบว่ำ นักเรียน นักศึกษำจำกสถำบันอื่นใกล้เคียง รวมทั้งประชำชนทั่วไป นิยมมำใช้บริกำร
ในช่วงวันหยุด ด้วยควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และบุคลำกรวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ ตั้งแต่กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศทำงเทคนิคก่อนออกให้บริกำร
กำรจัดระบบห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มำตรฐำน ภำยใต้มำตรฐำนด้ำนสำรสนเทศ
ที่เป็นสำกล จึงมีหน่วยงำนจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ โรงเรียน
ขยำยโอกำส และหน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ ขอควำมอนุเครำะห์ขอควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดกำร
ห้องสมุด กำรให้ควำมรู้เรื่องห้องสมุด และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องมำกขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ
สำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติงำน
ประจำปีมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นโอกำสอันดีที่จะได้สนับสนุนให้
บุคลำกรได้มีโอกำสและพัฒนำประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพของตนเองอีกทำงหนึ่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม
จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำพบว่ำ แหล่งรับบริกำรส่วนใหญ่ขำดกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนไม่มีกำรสำนต่อและส่งต่องำน ทำให้ปัญหำไม่ได้รับกำรแก้ไข ดังนั้น
สำนักหอสมุดจึงได้เพิ่มขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเกี่ยวกับกำรควำมรู้ในกำรดำเนินงำนและบริกำร
ห้องสมุดแก่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนและชุมชน
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2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีโอกำสเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ
ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

การดาเนินงาน
เริ่มต้น
รับเรื่องจำกหน่วยงำน
ไม่ตรงตำมเกณฑ์

เตรียมพร้อมให้ตรง
เกณฑ์
ไม่พร้อม

พร้อม

ประสำนงำนและ
สำรวจพื้นที่
ตรงตำมเกณฑ์
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ประชุมวำงแผน
ทีมงำน
จัดกิจกรรม
ประเมินผล
ติดตำมผล
จบกำรทำงำน

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร
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เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงาน
1. มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบห้องสมุดที่มีควำมกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะดำเนินกำร
2. ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กรณีที่ต้องกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ)
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงำนและให้บริกำร
2.3 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
2.4 เครื่องพิมพ์
2.5 เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด
3. ผู้บริหำรโรงเรียนให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมในกำรพัฒนำห้องสมุด
การดาเนินกิจกรรม
1. กำรอบรมให้ควำมรู้
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิเครำะห์เลขหมู่หนังสือและมำตรฐำนกำรลงรำยกำร
หนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเตรียมข้อมูล กำรจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และ
กำรให้บริกำรยืม-คืน ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนสืบค้นข้อมูลในระบบ OPAC ของห้องสมุดอัตโนมัติ
1.5 บรรยำยเรื่องกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศและคัดเลือกเข้ำห้องสมุด
1.6 บรรยำยเรื่องกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์/ กำรจัดบอร์ด
1.7 บรรยำยให้ควำมรู้กับคุณครูและนักเรียนที่ช่วยงำนทำงด้ำนห้องสมุด
1.8 กิจกรรม Green library/ สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ (Reuse)

ภำพที่ 2 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติและกำรลงรำยกำร
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2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

ภำพที่ 3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรซ่อมบำรุง
3. จัดห้องสมุด

ภำพที่ 3 กำรจัดห้องสมุดในห้องสมุดวัด
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ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนช่วงแรกเริ่มจำกกำรทีห่ น่วยงำนต่ำง ๆ ร้องขอให้ช่วยจัดห้องสมุด
ในลักษณะที่สำนักหอสมุดเป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรให้ทั้งหมด ทั้งกำรลงข้อมูลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ งำนเทคนิคตัวเล่ม และกำรนำหนังสือขึ้นชั้น เมื่อไปติดตำมผล
ปรำกฏว่ำ ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะหน่วยงำนไม่ได้มีกำรสำนต่อกิจกรรม จึงได้นำปัญหำ
มำวิเครำะห์ว่ำจะทำอย่ำงไรให้ยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นที่มำ
ของกำรดำเนินกำรจัดอบรม เพื่อดึงศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ร้องขอ และในส่วนของ
สำนักหอสมุด หน่วยงำนได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในทุกฝ่ำยงำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่
บรรณำรักษ์ นักเอกสำรสนเทศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักประชำสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด พนักงำนขับรถ นิสิตฝึกงำน และเพื่อให้ทุกคนสำมำรถ
ถ่ำยทอดและให้ควำมรู้ได้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดให้มีกำรอบรมให้กับบุคลำกรสำนักหอสมุด
เพื่อเป็นกำรทบทวนและทำควำมเข้ำใจให้ตรงกันก่อนออกไปปฏิบัติงำนจริง จำกผลกำรดำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2557-2561 สำนักหอสมุดออกให้บริกำรจำนวน 8 สถำนที่ ประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนขยำยโอกำส 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถม
ศึกษำ 1 แห่ง ห้องสมุดวัด 2 แห่ง และทัณฑสถำนหญิง 1 แห่ง ได้มีกำรสำรวจพื้นที่ จัดกิจกรรมและ
ติดตำมผล รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง มีกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBECLib
ไปติดตั้งและอบรมกำรใช้งำนทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงเรียน 3 แห่ง และ ห้องสมุดวัด 2 แห่ง
ความแตกต่างในการดาเนินงานแต่ละหน่วยงาน
1. วัด โรงเรียนหลวงพ่อเพชร จ.พิจิตร เป็นสถำนที่เริ่มออกให้บริกำรวิชำกำรเป็นแห่งแรก
และอยู่ต่ำงจังหวัด เนื่องจำกทำงวัดได้อำคำรหลังใหม่ กำรจัดห้องสมุดในโรงเรียนวัดจึงต้องเริ่มตั้งแต่
กำรวำงผังสถำนที่ในห้อง งำนเทคนิคกำรเตรียมตัวเล่ม และกำรลงทะเบียนหนังสือ ซึ่งปัญหำที่พบคือ
บุคลำกรที่ทำงำนในห้องสมุด มีเพียง 1 คน เท่ำนั้น และยังมีภำรกิจอื่น ๆ ทำให้ไม่สำมำรถทำได้
ต่อเนื่อง กำรดำเนินกำรจึงเน้นไปที่กำรช่วยจัดระบบและลงรำยกำร ซึ่งทำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น
เนื่องจำกมีเวลำจำกัด จึงเป็นที่มำของกำรกำหนดเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร หลังจำกนั้น
ก็ได้รับขอควำมอนุเครำะห์ให้ช่วยจัดห้องสมุดในวัดอีกครั้ง จึงได้กำหนดว่ำต้องมีบุคลำกรมำกกว่ำ
1 คนที่จะมำช่วยในกำรดำเนินงำนห้องสมุด วัดจึงได้รับจิตอำสำมำช่วยเรียนรู้กำรลงรำยกำรในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ห้องสมุดมีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น
2. โรงเรียน จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น มีโรงเรียนที่ร้องขอจำนวน 3 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหินประกำย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยำยโอกำส และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเนินมะปรำงวิทยศึกษำ จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปัญหำที่พบส่วนใหญ่คือ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดไม่ได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ห้องสมุดแต่เป็นครูจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยซึง่ ได้รับมอบหมำยให้ดูแลห้องสมุด ซึ่งโดยปกติ
จะมีภำรกิจหลักในกำรเรียนกำรสอน แต่ได้รับกำรผลักดันจำกผู้บริหำรให้ขับเคลื่อนห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต สำนักหอสมุดจึงได้ออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมถึงครู
อำจำรย์ ที่อยู่ในโรงเรียนคนอื่น ๆ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนห้องสมุด เพื่อให้มีกำรหมุนเวียน
งำนกัน จึงขอทุกคนให้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด
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นอกจำกนั้น ทำงโรงเรียนอยำกให้มีกำรอบรมยุวบรรณำรักษ์ให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด ทั้งกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนเทคนิคตัวเล่ม งำนบริกำรห้องสมุดและ
กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECLib) หลังจำก
ทำงสำนักหอสมุดได้ไปอบรมให้แล้วนั้น ทำงโรงเรียนก็มีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
มีกำรลงทะเบียนเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และนักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุดและร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดมำกขึ้น
3. ทัณฑสถำนหญิง จ.พิษณุโลก ได้ขอควำมอนุเครำะห์มำยังสำนักหอสมุดให้ช่วยอบรม
ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเตรียมช่วยงำนในห้องสมุด ในแนวทำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนเทคนิคห้องสมุด
กำรจัดหมวดหมู่ห้องสมุด กำรให้บริกำรในห้องสมุด กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรซ่อม
บำรุงรักษำหนังสือ เมื่อผู้ต้องขังได้รับควำมรู้แล้วสำมำรถหมุนเวียนกันมำปฏิบัติงำนได้ ทำให้กำรลง
รำยกำร กำรจัดหมวดหมู่เป็นอย่ำงรวดเร็วและก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ต้องขังได้รับกำรคัดเลือก
ให้มำเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมนั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นดี ที่มีควำมมุ่งอยำกเรียนรู้ ทำให้ผู้เข้ำร่วมกระตือรือร้น
สนใจในกำรอบรม
กำรติดตำมผล
สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนหลังจำกกำรไปจัดกิจกรรม จึงได้มี
กำรติดตำมผลในทุกสถำนที่ที่ได้ไปจัดกิจกรรม หลังจำกมีกำรปรับเกณฑ์ในกำรออกหน่วยให้บริกำร
วิชำกำร พบว่ำ กำรดำเนินงำนของห้องสมุดมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
ดังจะเห็นได้จำก สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสถิติกำรลงรำยกำรในระบบ และกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน อีกทั้งกำรไปติดตำมผลยังทำให้หน่วยรับบริกำรรู้สึกว่ำได้รับดูแล และมี
ที่ปรึกษำเมื่อพบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุด
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยช์
สรุปผล อภิปรายผล
จำกกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ
1. หน่วยรับบริกำรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรได้รับควำมรู้ในกำรเข้ำร่วมอบรม
2. ครูและผู้บริหำรโรงเรียน หรือหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมพึงพอใจ และต้องกำรให้จัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3. ผู้เข้ำร่วมอบรม มีควำมสนุกสนำนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
4. บุคลำกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง
5. เกิดควำมร่วมมือในกลุ่มห้องสมุดที่เข้ำร่วม สำมำรถต่อยอดไปสู่ควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดระดับโรงเรียนในกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ร่วมกัน
6. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละแห่ง ได้รับควำมรู้และทักษะกำรจัดห้องสมุดและ
ควำมรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง

2-630

ตำรำงที่ 1 สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ
2558-2561
รายการประเมิน
1. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมของ
สำนักหอสมุด
2. เอกสำรประกอบ/ วัสดุอุปกรณ์
มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน
3. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร
4. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำร
5. ควำมต้องกำรให้จัดกิจกรรม/
โครงกำรในลักษณะนี้อีก
6. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัด
กิจกรรม/ โครงกำร
รวมเฉลี่ย

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ
4.74

4.70

4.85

4.61

4.72

ดีมาก

4.62

4.65

4.85

4.83

4.74

ดีมาก

4.89

4.62

4.88

4.75

4.78

ดีมาก

4.12

4.11

4.69

4.25

4.29

ดี

4.80

4.45

4.77

4.79

4.70

ดีมาก

4.86

4.78

4.81

4.77

4.80

ดีมาก

4.67

4.55

4.81

4.67

4.68

ดีมาก

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 25582561 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมในภำพรวม แยกตำมรำยข้อ ผู้ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจในด้ำนประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.80 รองลงมำคือ
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.78
ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 อยู่ในระดับ มำกที่สุด
ตำรำงที่ 2 สรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ในปีงบประมำณ 2558-2561
รายการประเมิน
1. รูปแบบกำรติดตำมของ
สำนักหอสมุด
2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำร

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ
4.53

5.00

5.00

5.00

4.88 มากที่สุด

4.57

5.00

5.00

5.00

4.89 มากที่สุด
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
รายการประเมิน

ปีงบ 2561 ปีงบ 2560 ปีงบ 2559 ปีงบ 2558 รวมเฉลี่ย ระดับ

3. ระยะเวลำในกำรติดตำม
4. ควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็น
ประจำทุกปี
5. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรกำร
ติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

4.37
4.73

4.67
4.83

5.00
5.00

5.00
5.00

4.76
4.89

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

5.00

5.00

5.00

4.93

มากที่สุด

รวมเฉลี่ย

4.59

4.90

5.00

5.00

4.87

มากที่สุด

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรติดตำมผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่งคม ในปีงบประมำณ
2558-2561 แยกตำมรำยข้อ ผู้ประเมินหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรมมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
และควำมต้องกำรให้มีกำรติดตำมเป็นประจำทุกปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.89 อยู่ในระดับมำกที่สุด
ส่วนข้อที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือระยะเวลำในกำรติดตำม มีค่ำเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวมทุกหัวข้อมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.87 อยู่ในระดับ มำกที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรในครั้งต่อไป หน่วยงำนที่เคยได้รับกำรจัดอบรม
หำกต้องกำรให้ช่วยอบรมเพิ่มเติม จะต้องมีหน่วยงำนในเครือข่ำยมำเข้ำร่วมเพื่อให้เกิดกำรขยำย
เครือข่ำย และเกิดควำมร่วมมือในกำรร่วมกันแก้ปัญหำและเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน
ในชุมชนต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
จำกผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร ตั้งแต่เริ่มดำเนินงำนจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ร่วมโครงกำร
ได้รับควำมรู้ ประโยชน์ ในกำรปฏิบัติงำนในห้องสมุด จำกห้องสมุดที่มีสภำพไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ และ
บุคลำกร เมื่อเริ่มเข้ำร่วมโครงกำรกับสำนักหอสมุด ทำให้ห้องสมุดบำงแห่ง มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
จนได้รับรำงวัลดีเด่น และยังมีส่วนช่วยให้เกิดควำมร่วมมือกันเกิดเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชน
ของตนเองหรือโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพื้นที่ อีกทั้งบุคลำกรของสำนักหอสมุด ได้พัฒนำตัวเองใน
ด้ำนควำมรู้ที่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
รายการอ้างอิง
ปฏิญญำ วรรณโสภำ. (2560). รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (หส.01-004)
ประจาปีงบประมาณ 2560. เข้ำถึงได้จำก http://www.lib2.nu.ac.th/
web/About/document/d_1507692144.pdf
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การประเมินผลการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด
และการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
Evaluation of Library Information Learning
and Access to Online Databases
ปรีชา อาษาวัง
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
e-mail: Preecha@ npu.ac.th

บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ข้อเสนอแนะของนักศึกษำทุกคณะและทุกวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัยนครพนม เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ จำแนกตำมเพศ ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษำและคณะวิทยำลัยที่
กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำรของทำโร่
ยำมำเน่ เพื่อคำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้ จำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652 คน โดยวิธีกำร
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำนวน 4 ด้ำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบ
สมมติฐำน t-test และค่ำ F–test (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ.05 และ
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยรำยคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจัย พบว่า
ผลกำรวิจัยกำรดำเนินงำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศใน
ห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน
เรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ กำรเปรียบเทียบ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำแนกตำมเพศ โดยรวมและรำยด้ำนมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยที่ได้คือ
อยำกให้สำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี รวมไปถึงกำรนำเสนอข้อมูลแบบออนไลน์
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อยำกให้เพิ่มเนื้อหำในกำรอบรมคือ กำรจัดทำบรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและอยำกให้มีอำหำรว่ำง
ระหว่ำงอบรมด้วย

คาสาคัญ:
กำรเรียนรู้สำรสนเทศ

Abstract
The purposes of this study were to study Nakhon Phanom University students’
opinion about information literacy service in the library and online databases training
service, to compare students’ opinion about this service which classified by different sex,
faculties and classes, to and to study the suggestion. The sample groups were selected
248 cases by simple random sampling. Data was collected by questionnaire to compare
4 aspects. Data was analyzed using mean, standard deviation, t-test and F-test with the
statistical significance level at .05 and compared mean with Sheffe.
The results of the research were as follows:
The overall of the level of the results of the study Nakhon Phanom University
students’ opinion about information services in the library and using online databases
were rated at mostly level. As considered by aspects from most and low average;
information from the service, facilities, service process and lecturer. The comparison of
the students’ opinions about the service which classified by different sex, faculties and
classes were not different. The recommendations of the research was to offer this
service continuously and refreshment while the training is taking. The service should add
more course such as managing reference, analyzing statistical data by software and
these formatting.

Keywords:
Learning Information
บทนา
สำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยนครพนม ในฐำนะเป็นห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย ส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริกำรทำงวิชำกำร อันเป็นกำรส่งเสริมและ
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สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรจัดบริกำรห้องสมุด ได้พยำยำมพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบงำนบริกำร
ประเภทต่ำง ๆ ตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สำนักวิทยบริกำรเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่มีคุณภำพในงำนด้ำนกำรบริกำร ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรทำวิจัยกำรประเมินคุณภำพงำนบริกำรคือ
มีกำรศึกษำประสิทธิภำพงำนบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและนำผลที่ได้มำปรับปรุงงำนบริกำรได้ใน
ระดับหนึ่ง ในส่วนปีนี้งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศได้มีกำรประเมินระดับกำรรับรู้เรื่องกำรบริกำร
ห้องสมุด กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมอบรมทุกคณะและวิทยำลัย เพื่อที่จะ
นำข้อมูลที่ได้มำวำงแผนกลยุทธ์กำรบริกำรของงำนห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
จึงได้มีกำรทำศึกษำวิจัยเรื่อง กำรบริกำรห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยนครพนม โดยใช้กรอบแนวคิดในกำรศึกษำในครั้งนี้คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม
ด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม
ผู้ศึกษำวิจัยในฐำนะเป็นบรรณำรักษ์ รับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ จึงมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศเชิงรุก จึงได้มีกำรศึกษำผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมโครงกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรวิจัยมำทำแผนในกำรให้ควำมรู้และอบรมแก่นักศึกษำ บุคลำกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเสริม
พัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำร และห้องสมุดสำขำให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริกำรให้มำกที่สุดรวมทั้งกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและดีกว่ำเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
จำแนกตำมเพศ และคณะ/ วิทยำลัยที่กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน
3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะของนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและ
กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นนักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัยที่เข้ำมำใช้บริกำร
ห้องสมุดของมหำวิทยำลัยนครพนม ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 248 คน จำกประชำกรทั้งหมด 652
คน จำกกำรคำนวณจำกสูตรของทำโร่ยำมำเน่ n = N
1  Ne 2

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรประเมินกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่เข้ำร่วม
อบรม ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด
ตอนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ จำนวน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรม ด้ำนวิทยำกรผู้ให้
ควำมรู้ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรม
ตอนที่ 3 เป็นคำถำมปลำยเปิดให้ผู้รับบริกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเรียนรู้
สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมนักศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม
ทุกคณะ/ วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผู้วิจัยได้กำหนดสุ่มตัวอย่ำง จำนวน 248 ชุด
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม นำมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ
(Percentage)
4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และ
กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation)
4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเข้ำร่วมอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ สถิติที่ใช้ได้แก่ F-test และ F-test กำหนดนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ.05
4.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ
ใช้กำรบรรยำยข้อมูลเชิงคุณภำพ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลจำกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 248 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 196 คน (ร้อยละ 79.00) และเพศชำย จำนวน 52 คน (ร้อยละ 21.00)
ส่วนใหญ่กำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 48.39) รองลงมำคือ ชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 27.02) ชั้นปี 3 (ร้อยละ
19.35) และชั้นปี 4 (ร้อยละ 5.24) และส่วนใหญ่กำลังศึกษำอยู่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
(ร้อยละ 17.74) คณะครุศำสตร์ (ร้อยละ 12.90) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ร้อยละ 14.92) วิทยำลัย
กำรบินนำนำชำติ (ร้อยละ 10.89) คณะวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 10.08)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.46) คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ร้อยละ 8.06) และวิทยำลัยพยำบำล
(ร้อยละ 7.67) ตำมลำดับ
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ระดับผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
ในห้องสมุด และกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน

2-637

เรียงลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อยคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ ตำมลำดับ
3. ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
ในห้องสมุดและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมคิดเห็นในกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ อยำกให้
สำนักวิทยบริกำรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี อยำกให้เพิ่มเนื้อหำในกำรอบรมมำกขึ้นคือ กำรจัดทำ
บรรณำนุกรมและกำรจัดรูปแบบเล่มงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ อยำกให้มีกำรอบรมกำรวิเครำะห์งำนวิจัย
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และอยำกให้มีอำหำรว่ำงระหว่ำงอบรม
จำกกำรวิจัย กำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ มีประเด็นที่นำมำอภิปรำยผลดังนี้
อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กำรศึกษำกำรเข้ำร่วมอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด
และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรศึกษำกำรเข้ำร่วม
อบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก
จำกข้อมูลที่ได้นักศึกษำทุกคณะ/ วิทยำลัย ได้ให้ควำมสำคัญตำมลำดับคือ ด้ำนควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม
รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรอบรมและด้ำนวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
ตำมลำดับ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำเนื่องจำกนักศึกษำได้เห็นควำมสำคัญของกำรอบรมให้ควำมรู้กำรเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดห้องสมุดและกำรใช้ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำร และสะท้อนข้อมูลให้ห้องสมุด
ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญในเรื่องของกำรอบรมให้กับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย กำรให้ควำมรู้ใน
กำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษำได้ทรำบเทคนิค วิธีกำรในกำรสืบค้น
ตลอดจนทรำบแหล่งสำรสนเทศ ทั้งที่สำนักวิทยบริกำรมีให้บริกำรและที่มีกำรเผยแพร่อยู่อย่ำงแพร่หลำย
บนอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรสืบค้นและใช้ประโยชน์จำก
สำรสนเทศ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวสำนักวิทยบริกำรได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ำเสมอในลักษณะ
ของกำรแนะนำกำรใช้ห้องสมุดและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลต่ำง ๆ แต่เนื่องจำกยังมีนักศึกษำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยบำงส่วนที่ยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมในลักษณะนี้ จึงทำให้ไม่มีทักษะในกำรสืบค้นในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ ดังนั้น หำกนักศึกษำแต่ละหน่วยงำนมีผู้ที่มี
ควำมรู้และทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำง ๆ ก็จะเป็นกำรเสริม
ศักยภำพในกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนและกำรวิจัยและกำรพัฒนำงำนของตนเองได้ ดังนั้น
สำนักวิทยบริกำรจึงได้จัดอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ให้กับ
นักศึกษำทุกคณะและวิทยำลัย
จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงทำให้ผลกำรศึกษำวิจัยกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ อยู่ในระดับมำก
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กำรวิจัยนี้พบว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของวีณำ อินทร์แก้ว (2545, บทคัดย่อ) ได้วิจัยถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้ห้องสมุดเสมือนของสำนักวิทยบริกำร สภำบันรำชภัฎสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำวิจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรห้องสมุดเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำมโดยรวบรวมจำกนักศึกษำ
ภำคปกติของสถำบันรำชภัฎสวนดุสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นจำนวน 347 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกคือ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรนิเทศ
ควำมพอเพียงของหัวข้อเรื่องที่ต้องกำรควำมพอเพียงของฐำนข้อมูลที่จัดไว้บริกำร คุณภำพของงำนที่ได้รับ
จำกกำรพิมพ์ กำรจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ไว้บริกำร ควำมเหมำะสมของอุณหภูมิขณะที่ใช้บริกำร
ควำมกระตือรือร้นของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำร กำรจัดคู่มือแนะนำกำรใช้บริกำร กำรจัดเวลำในกำรใช้
บริกำรในแต่ละครั้ง
อภิปรำยผลวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นักศึกษำที่มีเพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษำ และคณะ/ วิทยำลัย
ที่กำลังศึกษำ แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ไม่แตกต่ำงกัน
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ อบรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ จำแนกตำมเพศ โดยรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเนื่องมำจำกนักศึกษำ
ได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ในหัวข้อ
หรือเรื่องที่เหมือนกันและเท่ำเทียมกัน และระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรมใกล้เคียงกัน จึงทำให้ผลกำรวิจัย
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอบรมกำรรับรู้กำรบริกำรห้องสมุด และกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
ไม่แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำรสนเทศในห้องสมุดและระบบฐำนข้อมูล
ออนไลน์ นำมำเปรียบเทียบจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร
ปีกำรศึกษำ 2560)
2. ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ GE ทุกคณะและวิทยำลัย พบว่ำ มีปริมำณกำรใช้
ฐำนข้อมูลเพิ่มขึ้น (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560)
3. ข้อมูลจำกกำรอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ พบว่ำ มีสถิติจำนวนกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ (ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ 2560)
4. นำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำจัดทำแผนในกำรพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
เช่น กำรเพิ่มปริมำณกำรอบรมไปยังกลุ่มปริญญำโทและนักเรียนในระดับอำชีวศึกษำมำกขึ้น และจำก
ข้อเสนอแนะยังพบว่ำ ผู้รับบริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดทำคู่มืออบรมในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทำงหนึ่ง
ด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้บริการวิชาการแก่ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหน่วยงาน โดยการจัดการ
ห้องสมุด การวางแผนโครงการห้องสมุด จัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ส่งผลให้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดี เพื่อให้
ห้องสมุดสามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ เริ่มจากการวางแผนโครงการ การจัดห้องสมุด การแยกหนังสือ
การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
การเตรียมตัวเล่มก่อนนาขึ้นชั้นวางหนังสือ การนาหนังสือวางบนชั้นวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบ
และถูกต้องตามหลักการ ตลอดจนถ่ายทอดการนาเข้าข้อมูลแก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด

คาสาคัญ:
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ, การบริการวิชาการแก่สังคม, สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์

Abstract
Information and Library science Major, Faculty of Humanity and Social science,
Phuket Rajabhat University Customer Relationship Management to the school library.
By library management Layout Library Collection and retrieval of library information
resources. As a result, the school library is a standard library. It is a good foundation.
The library can be expanded. Start from the project. Library Book separation Importing
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bibliographic information of books into automation library system to facilitate searching.
Preparation before putting up the bookshelf. The book is placed neatly in the bookshelf,
and rightly so. And from top to bottom. It also teaches the import of information to
teachers who maintain the library.

Keyword:
Information Storage and Retrieval, Customer Relationship Management,
Information and Library science
บทนา
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้ความสาคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีปรัชญาว่า “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต, เว็บไซต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ
บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) หมายถึง
กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดใน
สถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
การให้บริการวิชาการ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)
หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนา ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้จัดโครงการเพื่อนานักศึกษาไปบริการ
วิชาการแก่โรงเรียน และหน่วยงานที่เล็งเห็นความสาคัญของห้องสมุด ต้องการพัฒนาห้องสมุดในทุก ๆ
ด้านให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ซึง่ บูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทางทฤษฎีเรื่องระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ กลยุทธ์การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
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และค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การประเมินผลระบบการค้นคืนสารสนเทศ
และระบบการค้นคืนสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับบริบทสถานการณ์จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศและสามารถ
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการค้นคืนได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ของระบบห้องสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับบริการวิชาการแก่สังคม เริ่มต้นจากทาง
หน่วยงานหรือโรงเรียน ได้เล็งเห็นว่า คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการห้องสมุด
จึงได้ทาบันทึกมาเพื่อขอความอนุเคราะห์มอบแก่ทางสาขาวิชา จากนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาได้จัดการ
ประชุมวางแผน ลงพื้นที่ เพื่อวางโครงสร้าง และจัดระบบห้องสมุดให้แก่หน่วยงานนั้น เพื่อการใช้บริการ
ที่ยั่งยืนและการใช้งาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของห้องสมุด ซึ่งได้ดาเนินการให้แก่หน่วยงาน 3 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2559 ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ประจาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ได้นานักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 58 ปีการศึกษา 2559 จัดระบบห้องสมุดให้แก่
ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกหนังสือ การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมลงระบบ
ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งในขณะนั้น ห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดที่
พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2003 แต่ Microsoft Office Access ปัจจุบันได้พัฒนา
มาถึงเวอร์ชัน 2016 ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคในการนาเข้าข้อมูล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ใช้งานได้ มีจานวนจากัด และต้องติดตั้งเพิ่มเติมลงบนโน๊ตบุ๊คของนักศึกษา อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลต้อง
อ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุดศาลยุติธรรมกลาง ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงทาให้เกิด
ความล้าช้า
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ภาพที่ 1 นักศึกษานาเข้าข้อมูลลงระบบ

ภาพที่ 2 นักศึกษานาหนังสือขึ้นชั้นตามระบบและถ่ายถอดวิธีการนาเข้าข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้นานักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 59 ปีการศึกษา 2560
จัดระบบห้องสมุด เพื่อให้บริการวิชาการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ทางสาขาวิชาได้นานักศึกษา บูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ได้จัดระบบ
ห้องสมุดให้แก่โรงเรียน โดยการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ นาเข้าระเบียนบรรณานุกรมลงบนฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC อย่างเป็นระบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน MARC21 และถ่ายทอดวิธีการให้แก่
คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ตลอดจนการเตรียมตัวเล่ม ติดบาร์โค้ด ป้ายเลขเรียกหนังสือ และนาหนังสือ
ขึ้นชั้นวางเพื่อให้บริการ

ภาพที่ 3 นักศึกษานาเข้าข้อมูลลงระบบ

ภาพที่ 4 นักศึกษานาเข้าข้อมูลลงระบบและเตรียมตัวเล่มเพื่อนาขึ้นชั้น
ในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนได้นานักศึกษาห้องสารสนเทศศาสตร์ 60
ปีการศึกษา 2561 จัดระบบและวางโครงสร้างห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ตาบลป่าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และได้บูรณาการกับรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ได้จัดระบบห้องสมุดให้แก่โรงเรียน ซึ่งการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม การรับใช้สังคม
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โดยการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ลงบนฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC อย่างเป็นระบบที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน MARC21 และถ่ายทอดวิธีการให้แก่คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ตลอดจน
การเตรียมตัวเล่ม ติดบาร์โค้ด ป้ายเลขเรียกหนังสือ และนาหนังสือขึ้นชั้นวางเพื่อให้บริการ

ภาพที่ 5 นักศึกษานาเข้าข้อมูลลงระบบและแนะนาวิธีการนาเข้าข้อมูลแก่คุณครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด

ภาพที่ 6 นักศึกษานาเข้าข้อมูลลงระบบ
ขั้ นตอนและวิธีดาเนินการทากิจกรรม
การบูรณาการรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ กับการบูรณาการ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ณ ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต, ห้องสมุดโรงเรียนเกาะสิเหร่ และห้องสมุดโรงเรียน
วัดสุวรรณคีรีวงก์ โดยทั้ง 3 ที่นั้น มีขั้นตอนเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนและอาจารย์ในสาขาวิชาประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดเพื่อกาหนดขอบเขตการทางาน จากนั้นผู้เขียนได้
ลงพื้นที่เพื่อสารวจห้องสมุด และนาประเด็นข้อมูลมาประชุมวางแผนในการการจัดการห้องสมุด
โดยเริ่มจากการวางแผนโครงการห้องสมุด การคัดแยกหนังสือให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน และวิเคราะห์
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หมวดหมู่หนังสือ โดยส่วนมากห้องสมุดขนาดเล็กถึงห้องสมุดขนาดกลางนิยมใช้ระบบทศนิยมดิวอี้
(Dewey Decimal Classification) เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขเป็นลักษณะแทนเนื้อหาของหนังสือระบบดิวอี้
เรียกย่อ ๆว่า ระบบ D.D.C หรือ D.C ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี้แบ่งหนังสือออกเป็น
10 หมวดใหญ่ ตั้งแต่ 000-900 โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขและทศนิยมแทนประเภทของหนังสือ ดังนี้
000 เบ็ดเตล็ด, 100 ปรัชญา จิตวิทยา, 200 ศาสนา, 300 สังคมศาสตร์ การศึกษาการเมือง, 400
ภาษาศาสตร์, 500 วิทยาศาสตร์, 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์, 700 ศิลปะ การบันเทิง และนันทนาการ,
800 วรรณคดี และ900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แต่ละหมวดใหญ่ยังแบ่งเป็น 10 หมวดย่อย หรือ
10 หมู่ (ปฐมาภรณ์ วงศ์ชนะภัย, 2552)
การให้เลขหมู่หนังสือ ต้องวิเคราะห์จากเนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือ และเปิดคู่มือการจัด
หมวดหมู่ DDC เพื่อให้เลขหมู่ที่เกี่ยวข้อง ให้หัวเรื่องจากการเปิดเล่มคู่มือ และให้เลขผู้แต่ง (Cutter)
จากคู่มือเช่นกัน จากนั้นกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Work Sheet ซึ่งมีเขตข้อมูลตามมาตรฐาน Marc21
และเป็นเขตข้อมูลหลัก จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC โดยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องจาก
เว็บ Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL) สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. และตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นนาเข้าระบบโดยการ Log in เข้าสู่โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ของโรงเรียน และเลือกสร้าง
รายการบรรณานุกรมใหม่ เพื่อนาเข้าข้อมูลลงระบบทุกเขตข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูล
ลงระบบ จากนั้นพิมพ์ป้ายระเบียนหนังสือ เลขเรียกหนังสือ เลขผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และBarcode หนังสือ
แล้วติดลงบนหนังสือ ให้อยู่เหนือจากริมปกข้างล่าง 1 นิ้ว เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ นาหนังสือขึ้น
ชั้นวางหนังสือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้

ภาพที่ 7 ป้ายระเบียนหนังสือ เลขเรียกหนังสือ เลขผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และBarcode หนังสือ
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ภาพที่ 8 แบบฟอร์ม Work Sheet
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จากกระบวนการทางานทั้งหมดกลั่นออกมาเป็น Infographic การจัดเก็บทรัพยากรของ
ห้องสมุดโรงเรียน

ภาพที่ 9 Infographic การจัดเก็บทรัพยากรของห้องสมุดโรงเรียน
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สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการที่สาขาวิชาสารสนเทศนานักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ห้องสมุดโรงเรียน ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ห้องสมุดของโรงเรียนเป็น
ห้องสมุดที่มีมาตรฐาน เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
การค้นคืน เพื่อให้ห้องสมุดสามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้ โดยเริ่มจากการวางแผนโครงการ การจัดห้องสมุด
การแยกหนังสือ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บนาเข้าระเบียนข้อมูลบรรณานุกรมของ
หนังสือลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น การเตรียมตัวเล่มก่อนนาขึ้นชั้นวางหนังสือ
การนาหนังสือวางบนชั้นวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการคือ จากซ้ายไปขวา
จากน้อยไปหามาก และจากบนลงล่าง ตลอดจนสอนการนาเข้าข้อมูลแก่ครูผู้ดูแลห้องสมุด
การจัดกิจกรรมการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศกับการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยส่งผลให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
แก้ไขดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของระบบห้องสมุด แก้ปัญหาเบื้องต้น
ได้จากการปฏิบัติงานจริง ช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และค้นคืนสารสนเทศโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ได้
จากการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้เขียนมองว่างานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องทาเป็นขั้นตอน
ต้องมีความละเอียดรอบคอบและเป็นระบบที่ชัดเจน การทางานจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
ต้องมีการแบ่งงานเป็นทีมตามลักษณะงาน โดยนักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้ ทางานตรงตามเวลา
ที่กาหนด เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้แก่นักศึกษา และเป็นการวางโครงสร้างที่ดี
ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อที่จะต่อยอดให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐานในอนาคต
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ การตั้งใจทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยประกอบด้วย
สถานที่ห้องสมุดดี บรรยากาศห้องสมุดดี ทรัพยากรห้องสมุดดี ระบบห้องสมุดดี การให้บริการของ
ห้องสมุดดี และผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร มีทักษะการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ มีความสามัคคี และสิ่งสาคัญจะต้องมีความเข้าใจในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ และการบริหารเวลาที่ดี เพราะการจัดการห้องสมุด ต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดการและการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะต่อการทาโครงการ
1. เพิ่มระยะเวลาในการทากิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญในการทางาน การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา
2. ควรเตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อใช้ในการนาเข้าข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ
“ห้องสมุดเพื่อน้อง”: โรงเรียนบ้านฉลอง จ. ภูเก็ต
Development of Learning Resources in the Community
"Library Project for Younger": Banchalong School, Phuket
ปิยะกานต์ หนูประกอบ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
e-mail: piyakan.n@pkru.ac.th/ kan_noo@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยทาการศึกษาผ่าน
โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง ซึ่งมีการจัดกิจกรรม 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และ
2) การอบรมยุวบรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสังเกต และแบบการสัมภาษณ์
วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตผู้ปฏิบัติงาน (คุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูประจาห้องสมุด) จัดพื้นที่
เป็นสัดส่วนให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระวิชา และสร้าง
ยุวบรรณารักษ์ ผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนเข้ามาใช้บริการการอ่าน เช่น
มุมเยาวชน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) ครูใช้ทรัพยากร
สารสนเทศเป็นสื่อการสอน พร้อมทั้งใช้สถานที่ในการทากิจกรรมของวิชาที่สอน 3) ผู้บริหารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้พื้นที่ในการประชุม
กับตัวแทนชุมชน และ4) ผู้ปกครอง เข้ามาให้บริการการอ่าน เช่น มุมนิตยสารและหนังสือพิมพ์

คาสาคัญ:
แหล่งเรียนรู้ชุมชน, ห้องสมุดเพื่อน้อง, ห้องสมุดโรงเรียน

Abstract
This study is based on the quantitative research. The research aimed to
develop the library of Banchalong School, Phuket as a community’s learning center
through "Library Project for the Youth". The following activities: 1) designing the
school library environment, and 2) training students to be librarian in the school
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library. The research instruments are the observation record form and the interview.
Analyze the results by content analysis.
The finding indicated that: The school administrators allocated budgets for
develop schools library and cooperate with Chalong District Administrative
Organization. Operators (librarian or teachers who took responsibilities of the library)
designed the school library suitable environment for each groups that categorized by
ages, created reading promotion activities based on the Basic Education Core
Curriculum and training students to be a librarian in the school library. The users of
school library can be divided to 4 groups: 1) Students accessed to reading corner
service e.g. youth corner and special activities area. 2) Teachers accessed to bring
students to use library resources as instructional media. 3) Administrators attended
to search information resources to support theirs administrative and use the library
space as the meeting section with community committee. And 4) parents accessed
to periodical services e.g. magazines and newspapers.

Keywords:
Community Learning Resources, Library for Younger, Library School
บทนา
ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์รวมของประเทศ แต่ในยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2560) สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที1่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ในประเด็น “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, หน้า 1) ซึง่ เชื่อมโยงกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนา ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้กล่าวถึง แหล่งเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในมาตรา 25 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ไว้ดังนี้ “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล
และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”
จากมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งในบริบทของสังคมไทยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญอีกแหล่งหนึ่ง
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โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556) กล่าวว่า
“ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญของโรงเรียน รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองและ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเห็นชอบให้กาหนดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2556โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ
หมวดที่ 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูซึ่งแบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์และ
ครูผู้สอน
หมวดที่ 3 มาตรฐานด้านนักเรียน
หมวดที่ 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดที่ 5 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์
วิสัยทัศน์ในมาตรฐานห้องสมุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556,
หน้า 15-17) ไว้ดังนี้ “ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีบรรณารักษ์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วน
และทันสมัย มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก” ดังนั้น จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ห้องสมุดโรงเรียน ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเภทหนึ่งที่รัฐควรส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและ
เผยแพร่ความรู้ อีกทั้งห้องสมุดโรงเรียนยังเป็นแหล่งรวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกประเภท เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจและตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ในการพัฒนาสติปัญญา พัฒนาจิตใจ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ครอบครัว และสังคมต่อไปในอนาคต สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 13) ให้
ความหมายแหล่งเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่ทาให้เกิด
การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้
กาญจนา อาจหาญ (2552, หน้า 12) กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง คน สถานที่ สิ่งของที่มี
ความสาคัญและมีความหมาย นาไปสู่การเรียนรู้การสอนหรือการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
เช่นเดียวกับเสาวภา ประพันธ์วงศ์ (2551, หน้า 16) ที่ให้ความหมายแหล่งการเรียนรู้ ไว้ว่า สถานที่
ที่มีองค์ประกอบแห่งความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และพัฒนา
อาชีพสามารถนามาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ผู้อื่นอย่างมีระบบ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง
ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล
โรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นโรงเรียนวิถีไทย สร้างนักเรียนมีคุณธรรม นาความรู้ สู่สากล
ชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง” (โรงเรียนบ้านฉลอง, 2560) ซึ่งผู้บริหารได้มอบนโยบาย
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แก่คุณครูในการจัดกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหดไว้ ทางโรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในการพัฒนาและปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉลองให้เป็น “ห้องสมุดชุมชนตาบลฉลอง”
แต่ในขณะนั้นครูประจาห้องสมุดเข้ามารับงานใหม่และอยู่ในขั้นตอนกาลังศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุด
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ
“ห้องสมุดเพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านฉลอง จ. ภูเก็ต โดยใช้กิจกรรม 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
เพื่อนาข้อมูลและวิธีการ ไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้
และ 2) การอบรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นยุวบรรณารักษ์ที่มีทักษะ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในห้องสมุดเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาและบริหารจัดการของสมุด
โรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. สารวจความต้องการก่อนลงพื้นที่ให้บริการ โดยส่งแบบสารวจให้แก่โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จานวน 49 แห่ง
3. นารายชื่อโรงเรียนที่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กาหนด จานวน 5 แห่ง เข้าพิจารณา
โดยคณะกรรมการสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
4. ประสานงานหน่วยงานเพื่อสารวจสภาพห้องสมุดเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นนามา
วางแผนการดาเนินงาน

ภาพที่ 1 ห้องสมุดเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
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ภาพที่ 2 มุมนั่งอ่านหนังสือ

ภาพที่ 3 มุมหนังสืออาเซียน

ภาพที่ 4 มุมนั่งเล่น

2-656

ภาพที่ 5 นิสิตเข้าร่วมโครงการ

ภาพที่ 6 การจัดเตรียมพื้นที่
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ภาพที่ 7 การอบรมยุวบรรณารักษ์
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” โรงเรียน
บ้านฉลอง จ. ภูเก็ต โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และ2) การอบรม
ยุวบรรณารักษ์ ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที่ 1 จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่ในการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมที่ 2 การอบรม
ยุวบรรณารักษ์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์ในการจัดกิจกรรมข้างต้นเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ห้องสมุด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ผู้ปฏิบัติงาน (คุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูประจาห้องสมุด) จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนให้เหมาะสม
กับทุกช่วงวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกลุ่มสาระวิชา และสร้างยุวบรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. นักเรียน เข้าห้องสมุดเพื่อมาใช้บริการการอ่าน เช่น มุมเยาวชน และเข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษที่จัดในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือการ์ตูน นิทาน
นิยาย และแบบเรียน) มีจานวนมาก แต่ทรัพยากรส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย ด้านการให้บริการ
มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีให้
คาแนะนาและช่วยเหลือในการให้บริการ และบุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และด้าน
สถานที่ ห้องสะอาดเป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อ
การค้นหา ข้อเสนอแนะควรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
2. ครู เข้าห้องสมุดเพื่อมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อการสอน พร้อมทั้งใช้สถานที่
ในการทากิจกรรมของวิชาที่สอน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือตามกลุ่มสาระวิชา
นิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ แต่มีจานวนน้อย
ด้านการให้บริการ แต่ระยะเวลาการยืม-คืน ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยครูผู้รับผิดชอบมีภารกิจการสอน
และการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีการให้
คาแนะนาและช่วยเหลือในการให้บริการ บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี แต่ขาดอุปกรณ์ใน
การสืบค้น และด้านสถานที่ ห้องสะอาด เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน
สะดวกต่อการค้นหา ข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดให้ครูที่สนใจด้วย
3. ผู้บริหาร เข้าห้องสมุดเพื่อมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้พื้นที่ในการประชุมกับตัวแทนชุมชน พบว่า ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือบริหารสถานศึกษา ระเบียบกระทรวง และวารสาร) สารสนเทศหรือข้อมูล
ที่ได้รับตรงตามความต้องการ แต่วารสารที่บอกรับยังไม่ตรงกับความต้องการ ด้านการให้บริการ
มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร
มีให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการให้บริการ บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี แต่ขาดอุปกรณ์
ในการสืบค้น แต่ระยะเวลาการยืม-คืน เนื่องด้วยครูผู้รับผิดชอบมีภารกิจการสอน และด้านสถานที่
ห้องสะอาด เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
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4. ผู้ปกครอง เข้าห้องสมุดเพื่อมาใช้บริการการอ่าน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
(มุมนิตยสาร และหนังสือพิมพ์) มีจานวนน้อย ด้านการให้บริการ มีการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
บนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และ
ด้านสถานที่ ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และมีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน
สะดวกต่อการค้นหา
จากการวิจัยเรื่อง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่านโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง”: โรงเรียน
บ้านฉลอง จ. ภูเก็ต นาไปสู่การพัฒนา “ห้องสมุดชุมชนตาบลฉลอง” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จัดสรรบุคลากรของห้องสมุดให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
การนาไปใช้ประโยชน์
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดชุมชน
2. เป็นแนวทางในการการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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บทคัดย่อ
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้จัดให้มีบริกำรตอบคำถำมและช่วย
กำรค้นคว้ำเพื่อแนะนำกำรให้บริกำรและตอบคำถำมผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ ที่มีให้บริกำรในห้องสมุด ซึ่งกำรให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำนี้ เป็นบริกำร
ที่ต้องอำศัยทักษะในกำรให้บริกำรหลำยด้ำน ทั้งในเรื่องกำรวิเครำะห์คำถำมเพื่อหำเครื่องมือใน
กำรหำคำตอบให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทักษะกำรวิเครำะห์คำค้น และทักษะและประสบกำรณ์ในกำรสนทนำ
กับผู้ใช้บริกำรเพื่อให้ทรำบควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้ใช้บริกำร เพื่อก่อให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยำในกำรให้บริกำรกำรวิเครำะห์และแยกประเภทคำถำมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้
กำรให้บริกำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น จำกกำรรวบรวมคำถำมที่ได้รับจำกแบบขอรับบริกำรและ
กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559
ถึง 2561 ทั้งหมด 135 คำถำม พบว่ำสำมำรถจำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) กำรค้นหำทรัพยำกร
ในห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้คือ WebOPAC 2) กำรค้นหำงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม เครื่องมือ
ที่ใช้คือ ฐำนข้อมูล TDC 3) กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้คือ ฐำนข้อมูลออนไลน์ และ
4) กำรใช้ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้คือ เว็บไซต์สำนักวิทยบริกำร กำรวิเครำะห์และจัดประเภทคำถำม
เหล่ำนี้ ทำให้สำมำรถนำไปสู่กำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือกำรให้บริกำรและช่วยกำรค้นคว้ำ
ให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว และผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ง่ำยยิ่งขึ้น

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

Keyword:
Reference Service
บทนา
บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นบริกำรพื้นฐำนอีกบริกำรหนึ่งที่ทุกห้องสมุด
ต้องมี เพื่อช่วยให้กำรใช้งำนห้องสมุดของผู้ใช้บริกำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยบริกำรดังกล่ำว
จะช่วยแนะนำกำรสืบค้นหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริกำร ซึ่งบริกำรตอบคำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นงำนบริกำรที่ต้องอำศัยควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีกำร
ต่ำง ๆ มำประกอบกันเพื่อให้ได้มำซึ่งคำตอบของคำถำมที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร ดังนั้นผู้ให้บริกำร
จะต้องเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอนและวิธีกำรของกำรตอบคำถำมให้ละเอียด (กำจัด กะลำพลพบุตร,
2532, หน้ำ 13) กำรให้บริกำรนี้จึงจำเป็นต้องอำศัยควำมถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งประสบกำรณ์
ในวิชำชีพบรรณำรักษ์ที่จะต้องทำควำมเข้ำใจและทรำบถึงควำมต้องกำรหรือปัญหำที่แท้จริงของ
ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งควำมรวดเร็วในกำรหำคำตอบ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรที่
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำที่สุด อันจะนำมำซึ่งควำมพึงพอใจและควำมประทับใจ
ในกำรรับบริกำร
กำรวิเครำะห์และจำแนกคำถำม-คำตอบในกำรให้บริกำรตอบคำถำมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำในกำรหำแหล่งข้อมูลเพื่อนำมำตอบคำถำม ซึ่งในงำน
วิเครำะห์นี้จะเป็นกำรวิเครำะห์และจำแนกประเภทประเภทของคำถำม-คำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรตอบคำถำมเพื่อนำไปสร้ำงโปรแกรมช่วยตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ซึ่งจะ
อำนวยควำมสะดวกแก่บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเครำะห์ประเภทคำถำมและคำตอบจำกงำนบริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำ
2. เพื่อจำแนกเครื่องมือตำมประเภทคำถำมและคำตอบจำกบริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำ
3. จัดทำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขอบเขตของกำรจัดทำผลงำนชิ้นนี้มีดังนี้ มีกำรทำแผนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร
ตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ ศึกษำเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล จนถึงขั้นสุดท้ำยของกำรวิเครำะห์คือจัดทำเป็น
รำยงำนกำรวิเครำะห์คำถำมจำกกำรให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยมีขั้นตอนกำรทำงำน ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมคำถำม
2. วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่คำถำม
3. วิเครำะห์เครื่องมือที่เหมำะสมกับคำถำมแต่ละประเภท
4. สรุปผลกำรวิเครำะห์และจัดหมวดหมู่
5. สร้ำงโปรแกรมช่วยกำรบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
6. สรุปผลควำมพึงพอใจกำรใช้โปรแกรมช่วยกำรบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการจัดกิจกรรม
จำกกำรวิเครำะห์และจำแนกประเภทคำถำมจำกกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
นำไปสู่กำรจัดทำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ด้วย Microsoft
PowerPoint ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงกำรสืบค้นเพื่อหำคำตอบที่ต้องกำรได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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ภำพที่ 1 ตัวอย่ำงหน้ำจอโปรแกรมช่วยงำนบริกำรบริกำรตอบคำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
การอภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำและวิเครำะห์หมวดหมู่คำถำมจำกกำรให้บริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำจำกกำรให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำแก่ผู้ใช้บริกำรทุกประเภทของ
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พบว่ำ สำมำรถจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร)
2. กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม
3. กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์
4. กำรใช้ห้องสมุด
โดยแต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือช่วยในกำรตอบคำถำมที่แตกต่ำงกัน หรือบำงประเภท
อำจต้องใช้เครื่องมือหลำย ๆ อย่ำงรวมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและตรงต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถจำแนกได้ ดังนี้
1. กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร) ใช้เครื่องมือ คือ WEBOPAC
2. กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม ใช้เครื่องมือ คือ ฐำนข้อมูล TDC
3. กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ใช้เครื่องมือ คือ ฐำนข้อมูลออนไลน์
4. กำรใช้ห้องสมุดใช้เครื่องมือ คือ เว็บไซต์สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
(www.oar.ubu.ac.th)
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โดยสำมำรถสรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ประเภทคาถาม
กำรค้นหำทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ (หนังสือ+วำรสำร)
กำรค้นหำวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์
กำรใช้ห้องสมุด

เครื่องมือที่ใช้
WebOPAC
ฐำนข้อมูล TDC
ฐำนข้อมูลออนไลน์
เว็บไซต์ www.oar.ubu.ac.th

ได้มีกำรนำโปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบคำถำมไปใช้ยังห้องสมุดคณะต่ำง ๆ รวมทั้งใน
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน 2561 เป็นต้นมำ และมีกำรเก็บ
ข้อมูลควำมพึงพอใจเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรใช้งำนโปรแกรมโดยได้ผลสรุปดังนี้
หัวข้อ

ก่อนใช้

หลังใช้

1. ข้อมูลที่ได้ตรงกับควำมต้องกำร

4.52

4.65

2. ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว

4.47

4.603

3. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เต็มใจ

4.68

4.858

ค่ำเฉลี่ย

4.56

4.70

นอกจำกนี้ ยังมีกำรนำโปรแกรมไปนำเสนอยังที่ประชุมคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนบริกำร เช่น คณะทำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย คณะทำงำน
บริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับคำแนะนำในกำรจัดทำ
โปรแกรมช่วยงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ โดยให้นำคิวอำร์โค้ดมำใช้ประกอบแทน
รูปภำพ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสแกนคิวอำร์โค้ดดังกล่ำว และURL เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรสืบค้นนั้น
จะฝังอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถเรียกขึ้นมำใช้ในครั้งต่อไปได้สะดวกขึ้น แก้ปัญหำ
กำรลืม URL ของเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรสืบค้นได้
รายการอ้างอิง
กำจัด กะลำพลพบุตร. (2532). รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คาถาม-คาตอบของบริการตอบ
คาถามและช่วยการค้นคว้า ในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง. กรุงเทพฯ:
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
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แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Guideline for voice of customer (VOC)
at Thammasat University Library
พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, กนกวรรณ บัวงาม
งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail: kbuangam@tu.ac.th, pimtu@tu.ac.th

บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับข้อกาหนดคุณภาพ ISO 9001: 2015 โดยยังพบว่าการจัดการข้อร้องเรียน ที่ดาเนินการ
จะเน้นตามช่องทางที่หอสมุดฯ กาหนด ควรมีการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นผู้ใช้บริการที่ไม่เป็น
ทางการ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่ค่อนข้างเปิดกว้างและเสรีมากขึ้น และยังสามารถกระจาย
ไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหอสมุดฯ โดยตรง

คาสาคัญ:
การนาเข้าของผู้ใช้บริการ, ผลการตอบกลับ, ห้องสมุด, เสียงจากผู้ใช้, ปฏิกิริยาตอบกลับ
ของผู้ใช้บริการ, วิธีการปฏิบัติงานที่ดี

Abstract
The Thammasat University Library has developed and improved its reader
feedback management approach, based on the plan-do-check-adjust (PDCA)
four-step management method. The goal was to attain a process achieving
systematic performance by following ISO 9001: 2015 quality standards. The focus
was on channels of data collected informally from input sources. Social media was
a particular focus, since it is readily available, unconstrained, and rapid-paced,
spreading information quickly that may influence perceptions of the library.

Keywords:
Reader input, Feedback, Library, Visitor reactions, User response,
Best practice
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บทนา
“คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าพอใจ/ ไม่พึงพอใจบริการของห้องสมุด” คาถามดังกล่าว
เป็นที่มาของแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ประกอบกับการปรับโครงสร้างองค์กร
โดยจัดตั้งงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา เพื่อทาหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกห้องสมุด สร้างการรับรู้ด้านบริการของห้องสมุดแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชน
ทั่วไป และรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดฯ และห้องสมุดสาขาในความดูแลของ
หอสมุดฯ ทั้งหมด 11 แห่ง หากมองในภาคธุรกิจงานสื่อสารองค์กรฯ เป็นเสมือนหน่วยลูกค้าสัมพันธ์
นั่นเอง
เดิมการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับผิดชอบโดยมอบหมายเป็นรายบุคคล/ กลุ่มบุคคลอาศัยอานาจของผู้อานวยการหอสมุดฯ
เป็นผู้พิจารณา ขณะที่ห้องสมุดสาขาจะกาหนดให้บรรณารักษ์ซึ่งทาหน้าที่บรรณารักษ์บริการ
ตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าเป็นผู้รับเรื่อง พร้อมนาเสนอหัวหน้าห้องสมุดเพื่อพิจารณาดาเนินการ
และนาเสนอให้ผู้อานวยการหอสมุดฯ ได้รับทราบ ส่วนช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลัก ได้แก่
อีเมลกลาง (tulib@tu.ac.th) ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งได้โดยตรง หรือผ่านช่องทาง
Ask a Librarian ที่หน้าเว็บไซต์ โดยมีคณะบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการรับผิดชอบ
ตอบรับเรื่องและตอบข้อคาถามการบริการต่าง ๆ หากพบบางประเด็นที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของ
หอสมุดฯ หรือกระทบต่อการบริการห้องสมุดในภาพรวม จะมีการนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การจัดการ
ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ และการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ อาทิ
ขาดการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการรวบรวมและบันทึกข้อร้องเรียนเพื่อสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา และการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
หลังจากที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพโดย
หันมาพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกาหนด ISO 9001:2015 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งได้มีการจัดทากระบวนงานหลักและคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจสาคัญภายใน
องค์กร โดย “การจัดการข้อร้องเรียน” เป็นหนึ่งในคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกจัดทาขึ้นภายในกระบวนงาน
สื่อสารองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหอสมุดฯ ในการจัดการข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ การหาสาเหตุและการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้า
วัตถุประสงค์
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
สาคัญได้แก่
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2015
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/
ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของการจัดการข้อร้องเรียน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001: 2015 อาศัยการดาเนินงานตามวงจร PDCA หรือ Deming Cycle ซึ่งโครงสร้างของ PDCA
ประกอบด้วย
1) Plan คือ การวางแผน
2) Do คือ การปฏิบัติตามแผน
3) Check คือ การตรวจสอบ
4) Act คือ การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ

ภาพที่ 1 แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน
งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทาคู่มือวิธี
ปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดฯ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้องคือ ข้อกาหนดที่ 9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์
และการประเมินผล ซึ่งแบ่งเป็น
1. ข้อ 9.1.1 ทั่วไป โดยองค์กรต้องกาหนดดังต่อไปนี้
1) อะไรจาเป็นต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัด
2) วิธีการต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการเฝ้าระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์
และการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ต้องการ
3) ช่วงเวลาที่จะต้องดาเนินการเฝ้าระวังติดตาม และการตรวจวัด
4) ช่วงเวลาที่จะต้องดาเนินการวิเคราะห์ และการประเมินของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เฝ้าระวังติดตามและการตรวจวัด องค์กรต้องประเมินสมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริหาร
คุณภาพ องค์กรต้องจัดการเก็บเอกสารที่เหมาะสม เพื่อเป็นหลักฐานถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ
2. ข้อ 9.1.2 ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งระบุให้องค์กรต้องเฝ้าระวังติดตาม การรับรู้

2-669

ต่อระดับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ได้รับอย่างสมบูรณ์ องค์กรต้องกาหนดวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลจากการเฝ้าระวัง ติดตามและการทบทวนข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้
3. ข้อ 9.1.3 การวิเคราะห์ และประเมินผล องค์กรต้องวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูล
และสารสนเทศที่เหมาะสม ที่ได้รับการจาการเฝ้าระวังติดตาม และการตรวจวัดผลลัพธ์ของ
การวิเคราะห์ต้องถูกใช้เพื่อประเมิน ได้แก่
1) ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
2) ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
3) สมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริการคุณภาพ
4) หากวางแผนมีการนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
5) ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระทาต่อความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุไว้
6) สมรรถนะของผู้จัดหาจากแหล่งภายนอก
7) ความจาเป็นสาหรับการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
ทั้งนี้ เพื่อนามาจัดทาส่วนประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และสอดคล้อง
ตามข้อกาหนด โดยเนื้อหาที่สาคัญในคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วย 7 หัวข้อย่อย ได้แก่
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน คาจากัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน และบันทึกคุณภาพ เพื่อทาให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบสามารถดาเนินการ
ได้ตามอย่างถูกต้อง โดยในส่วนที่ถือว่ามีความสาคัญได้แก่
คาจากัดความ เพื่ออธิบายความหมายของคาสาคัญในวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อ
ร้องเรียน สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง กระบวนการตั้งแต่
การรับข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูล ประสานงาน ควบคุม ติดตามและแจ้งผล พร้อมประเมินผล
การดาเนินงาน เป็นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนรับผิดชอบในการดาเนินงาน
และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมด
ซึ่งจะประกอบด้วย
1) ผู้บริหาร ซึ่งจะทาหน้าที่สาคัญในการกาหนดหน้าที่และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการข้อร้องเรียน
2) ห้องสมุดสาขา ทาหน้าที่รับข้อเสนอแนะ และเก็บรวบรวมส่งให้งานสื่อสารองค์กรฯ
และดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
3) งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ทาหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
พร้อมกับเป็นผู้ประสานงาน เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จัดทาข้อมูลสรุปและรายงานผล
ให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการ
ข้อร้องเรียน ที่จะอธิบายขั้นตอนสาคัญในการดาเนินงาน และอธิบายรายละเอียดถึงการปฏิบัติงาน
ทั้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน ประเภทของข้อร้องเรียน เงื่อนไขเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน
ผู้มีอานาจในการปิดเรื่อง ซึ่งในขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เป็นการอธิบายถึงช่องทางที่กาหนด
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ในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่องทาง
2) การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เป็นการอธิบายการรับข้อเสนอและการแบ่ง
ประเภทของข้อร้องเรียน เงื่อนไขเวลาดาเนินการและผู้มีอานาจในการปิดเรื่อง
3) การจัดการข้อร้องเรียน ขั้นตอนนี้เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนหลังจากรับข้อร้องเรียน
แล้วจะดาเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างไร
4) การแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียน เป็นกระบวนการแจ้งผลหลังจากที่ได้มี
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยให้แก่ผู้ใช้บริการที่ส่งข้อร้องเรียนมายังหอสมุดฯ
5) การสรุปและประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการข้อร้องเรียน
ที่งานสื่อสารองค์กรฯ ต้องดาเนินการรวบรวมสถิติ สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์การดาเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้บริการได้
รับทราบด้วย
ทั้งนี้ หลังจากที่งานสื่อสารองค์กรฯ ได้จัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานภายในหอสมุดฯ ได้รับทราบ พร้อมกับการจัดทา
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดทาแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
พร้อมติดตั้งตามห้องสมุดสาขาต่าง ๆ เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานตามคู่มือดังกล่าว

ภาพที่ 2 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
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ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน
งานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา ได้ดาเนินการตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการ
ข้อร้องเรียน ด้วยการติดตามรวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางการสื่อสารที่รับผิดชอบ ซึง่ ช่องทาง
การรับข้อร้องเรียน ของหอสมุดฯ ได้กาหนดไว้ 5 ช่องทางได้แก่
1) แบบฟอร์มกระดาษ ที่ติดตั้งตามห้องสมุดสาขา โดยกาหนดแผนการรวบรวมทุกวันที่ 5
ของเดือนถัดไป
2) เพจ Thammasat University Library โดยรวบรวมจากข้อความที่ผู้ใช้บริการแจ้ง
ใน Inbox และคอมเมนต์ตา่ ง ๆ
3) อีเมล tulib@tu.ac.th ซึ่งได้รับการส่งต่อจากผู้รับผิดชอบเพื่อกาหนดเป็นข้อร้องเรียน
4) แบบฟอร์มออนไลน์ ที่หน้าเว็บไซต์
5) ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-613-3506
นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
เพื่อนาผลแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ พร้อมกับทาหน้าที่สาคัญในการสรุปผลการดาเนินงาน
ในแต่ละรอบเดือนเพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานได้รับทราบถึงการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ การดาเนินงาน
การดาเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ได้กาหนดให้การตรวจสอบ
การดาเนินงานในกระบวนการที่เรียกว่า การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจะเป็นผู้กาหนดแผนการ
ตรวจสอบตามภายใน (Internal Audit) เพื่อการควบคุมการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด เช่นเดียวกับการดาเนินงานตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งอยู่
ภายใต้กระบวนงาน การสื่อสารองค์กร ซึ่งจากการตรวจติดตามภายในทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้ตรวจประเมินแนะนาให้จัดการสารวจความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งงานสื่อสารองค์กร ได้ปรับปรุงด้วยการเพิ่มข้อคาถามการจัดการ
ข้อร้องเรียนในการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยประสานงานกับงาน
ยุทธศาสตร์และพัฒนาข้อมูล
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ตรวจประเมินแนะนาการบันทึกข้อร้องเรียนให้ครบถ้วน
และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขเพื่อแจ้งผล
กลับให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ ซึ่งงานสื่อสารองค์กร ได้นามาจัดทาเป็นแบบรายงานสรุปการจัดการ
ข้อร้องเรียนเพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินในแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจประเมินแนะนาให้มีการติดตามการแก้ไข
และกาหนดผู้รับผิดชอบในการปิดเรื่องที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงการดาเนินงาน
หลังจากได้รับการตรวจติดตามภายในและภายนอก งานสื่อสารองค์กร จะนาข้อเสนอ
และแนวทางการปรับปรุงจากผู้ตรวจประเมินมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานเพื่อสอดคล้อง
กับการทางานและเป็นไปตามข้อกาหนด ISO 9001:2015 นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอร่างวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน/ ห้องสมุดสาขา เพื่อนามาปรับวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จากการดาเนินงานตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวทางระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2015
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/
ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ทั้งนี้ จากการดาเนินงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน
โดยงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้ (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2560-31 สิงหาคม 2561) จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รวบรวมจากช่องทางต่าง ๆ มีทั้งหมด
38 ข้อร้องเรียน สามารถจาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จาแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดังแสดงในตารางหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
หน่วยที่ถูกร้องเรียน

จานวน

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

13

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

8

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

6

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

5

งานจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

2

ศูนย์การเรียนรู้ฯ

1

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

1

งานอานวยการ

1

งานสื่อสารองค์กรฯ

1
รวม

48

*หมายเหตุ: นับจานวนข้อร้องเรียนกรณีที่มีเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
จากตารางที่ 1 พบว่า หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ หอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ จานวน 13 ข้อร้องเรียน และหน่วยงานที่ไม่พบข้อร้องเรียนมีจานวน 9 หน่วยงาน
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ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้องสมุดศูนย์รังสิต หอจดหมายเหตุอุทยานการเรียนรู้ 100 ปี
อ.ป๋วย ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ห้องสมุดศูนย์พัทยาและห้องสมุดเครือข่าย
ตารางที่ 2 จาแนกตามประเภทข้อร้องเรียนดังแสดงในตาราง ประเภทข้อร้องเรียน
ประเภทข้อร้องเรียนที่พบ

จานวน

การบริการ (Services)

16

ทรัพยากรสารสนเทศ (Library Resources)

12

สถานที่ (Site)

8

สิ่งอานวยความสะดวก (Facilities)

2

บุคลากร (Staff)

0
รวม

38

จากตารางที่ 2 พบว่า ประเภทข้อร้องเรียนที่พบมากที่สุด ได้แก่ ประเภทบริการ
จานวน 16 ข้อร้องเรียน โดยไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ตางรางที่ 3 จาแนกตามระดับของข้อร้องเรียน
ระดับของข้อร้องเรียน

จานวน

ระดับที่ 2 ข้อร้องเรียนเล็ก

18

ระดับที่ 3 ข้อร้องเรียนใหญ่

16

ระดับที่ 1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4

รวม

38

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับข้อร้องเรียนเล็ก พบมากที่สุด 18 ข้อร้องเรียน โดยจาแนก
เป็นข้อร้องเรียนประเภทบริการจานวน 8 ข้อ ประเภทสถานที่จานวน 7 ข้อ และประเภททรัพยากร
สารสนเทศจานวน 3 ข้อ
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ตารางที่ 4 จาแนกตามช่องทางที่มีการแจ้งข้อร้องเรียน
ช่องทางที่มีการแจ้งข้อร้องเรียน

จานวน (ครั้ง)

เว็บไซต์หอสมุดฯ
เฟซบุ๊ก
- เพจ Thammasat University Library
- เพจ TU Director

15

อีเมล

6

โทรศัพท์

2

แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

1

14

จากตารางที่ 4 พบว่า ช่องทางที่ผู้ใช้บริการใช้ในการติดต่อและแจ้งข้อร้องเรียน
มายังหอสมุดฯ มากที่สุดได้แก่ เว็บไซต์ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก และอีเมล โดยช่องทางการแจ้ง
ข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเป็นช่องทางที่มีการแจ้งน้อยที่สุด
อภิปรายผล
จากผลสรุปการดาเนินงาน การจัดการข้อร้องเรียนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถอภิปรายโดยเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน การรับข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ/ ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในฐานะที่ใช้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยพบแตกต่างของการดาเนินงานตามประเด็นดังต่อนี้
1. ผู้รับผิดชอบ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้หน่วยงานสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน ในขณะที่สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดผู้รับผิดชอบโดยคณะทางานปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน
ทั้งนี้ จากการความแตกต่างดังกล่าว เชื่อว่า ด้วยรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างและ
อานาจหน้าที่ในส่วนของการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะทางาน
ปฏิบัติงานแก้ไขและป้องกัน ต้องรับผิดชอบในส่วนข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดด้วยจึงจาเป็นต้องอาศัยการดาเนินงานในรูปแบบคณะทางานเพื่อสร้างความเป็นธรรม
กับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งและโปร่งใสในการดาเนินงานของคณะทางาน ขณะที่หอสมุดฯ กาหนดให้
หน่วยงานสื่อสารองค์กรฯ รับผิดชอบเฉพาะข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ด้วยเห็นว่า
เป็นผู้รับผิดชอบช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และถือเป็นหน่วยงานที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ดังนั้นการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
จัดการข้อร้องเรียน จึงนับว่ามีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนจึงจาเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของตนเองให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการและประสานงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิดการจัดการ
ข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ช่องการทางการรับข้อร้องเรียน
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง
ได้แก่ หน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ เฟซบุ๊ก อีเมล แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
และทางโทรศัพท์
ขณะที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียน
3 ช่องทาง ได้แก่ จากกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากแบบรับข้อเสนอแนะสาหรับ
ห้องสมุด บนฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด จากแบบประเมินผลปลายเปิดของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หอสมุดฯ กาหนดมีจานวนมากกว่า โดยจะเห็นว่า
ให้ความสาคัญกับช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกในการติดต่อและสามารถส่งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง จะให้ความสาคัญกับช่องทาง
การสื่อสารแบบออฟไลน์มากกว่าการสื่อสารในแบบออนไลน์
ซึง่ สอดคล้องกันผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ที่พบว่าผู้ใช้บริการนิยมจัดส่งข้อร้องเรียน
ผ่านทางแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯมากที่สุด จานวน 15 ครั้ง และรองลงมาคือ ผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์จากเพจหอสมุดฯ Thammasat University Library และเพจ TU Director
จานวน 14 ครั้ง ส่วนการส่งข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มกระดาษน้อยที่สุดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. การจัดประเภทของข้อร้องเรียน
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประเภทข้อร้องเรียน 4 ประเภท ได้แก่
ตารางที่ 5 ประเภทข้อร้องเรียน
ลาดับ

ประเภท

1

ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ

2

ข้อร้องเรียนเล็ก

นิยาม
ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเดือน
ร้อนแต่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็น
ผู้ใช้บริการได้รับความเดือนร้อน
ไม่พึงพอใจ โดยสามารถแก้ไขได้
โดยหน่วยงานเดียว ผู้ใช้บริการ
ได้รับความเดือดร้อนคนเดียว
หรือกลุ่มเดียว

ระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียน
1 วันทาการ
3 วันทาการ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ลาดับ

ประเภท

นิยาม
ผู้ใช้บริการได้รับความเดือนร้อน
ไม่พึงพอใจ โดยไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดียว กระทบต่อ
ชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และจิตใจของ
ผู้ใช้บริการ กระทบต่อชื่อเสียง
ของหน่วยงานและองค์กรอย่าง
รุนแรง กระทบต่อผู้ใช้จานวนมาก
หรือกระทบต่อภาพรวมของการ
ให้บริการ

ระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียน
5 วันทาการ

3

ข้อร้องเรียนใหญ่

4

ข้อร้องเรียนนอกเหนือ ผู้ร้องเรียนขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือ 1 วันทาการ (ชี้แจง
ความรับผิดชอบของ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ)
หน่วยงาน

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดแบ่งประเภทของข้อร้องเรียน เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการดาเนินงานแก้ไข นอกจากนั้น ในแต่ละประเภทของข้อร้องเรียนยังกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินงานแตกต่างกัน
ขณะที่สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้มีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่
- ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพ การให้บริการ
และการปฏิบัติงาน
- ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเสนอแนะหนังสือที่ไม่มี
ให้บริการ
- ถาม/ ตอบ
- คาชมเชย
- ข้อร้องเรียนที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีหน่วยงาน/ บุคคลใดรับผิดชอบโดยตรง
หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน นโยบายของสานักฯ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของสานักฯ
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการจัดแบ่งประเภทของข้อร้องเรียนของทั้ง 2 หน่วยงาน มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งหอสมุดฯ ให้ความสาคัญกับการจัดลาดับความสาคัญของข้อร้องเรียน ในขณะที่
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง ให้ความสาคัญกับจัดกลุ่มประเภทของข้อร้องเรียน
เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขในแต่ละส่วนได้ทันที
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ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการศึกษาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
และการเปรียบเทียบกับการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ควรพัฒนาการรวบรวมข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนจากช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล
และนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การโพสต์แสดง
ความคิดเห็นจากเฟซบุก๊ ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคลังความรู้จากความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่มาจากผู้ใช้บริการจริง
และสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
3. การปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดการ/ การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะไม่กลับมา
เกิดซ้า เพราะการเกิดข้อร้องเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่คงที่/ ไม่ต่อเนื่อง
หรืออาจจะเป็นผลกระทบมาจากการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่ถูกจุด
4. ควรมีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ
ข้อร้องเรียน หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนาไปใช้ประโยชน์ในห้องสมุด
การศึกษาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดฯ ที่ได้ดาเนินการตามข้อกาหนด ISO
9001: 2015 และได้เปรียบเทียบให้ส่วนของการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามคาแหง จะเห็นว่า วิธีการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทองค์กร และนโยบาย
การบริหาร โดยเชื่อว่า ห้องสมุดได้ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งในด้าน
การกาหนดผู้รับผิดชอบ การกาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน และประเภทของข้อร้องเรียน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อกำรปรับตัวของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีในกำรกำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ให้มี
ควำมสอดคล้อง กำรศึกษำครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 2) พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร และ 3) แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่
เพื่อกำรเรียนรู้ โดยกำรสัมภำษณ์ สังเกต และสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง คือผู้ใช้บริกำรจำนวน 472 คน
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและสถิติพรรณำ ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกระบวนกำรจัดกำร 9 ขั้นตอน
ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ กำรนำเสนอแผน
กำรดำเนินงำน กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และกำรรำยงำนผล โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ส่วนใหญ่คือนักศึกษำ (ร้อยละ 91.52) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่คือกำรใช้พื้นที่เพื่อทำรำยงำนหรือ
กำรบ้ำน (ร้อยละ 69.70) ก่อให้เกิดทักษะตำมศตวรรษที่ 21 คือ กำรทำงำนเป็นทีม (ร้อยละ 43.80)
ควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แนวทำงกำรจัดกำรคือ กำรเพิ่มพื้นที่
กำรเรียนรู้แบบเชื่อมโยง กำรจัดหำ สิ่งอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้พื้นที่
กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรใช้ระบบกำรจองออนไลน์ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
กำรบริกำรเชิงรุก และกำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียว

คาสาคัญ:
พื้นที่กำรเรียนรู้, ทักษะกำรเรียนรู้, ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

Abstract
21st century learning skills influence the library to adapt themselves in
managing learning space. The purpose of this study was to study 1) area
management, 2) the behavior and satisfaction of the users, and 3) guidelines for
learning area management. Interview, observation and questionaire with 472 samples
were employed with this study. Data were analyzed for both qualitative data and
qualitative statistics. The results show that there are nine steps in the process of
planning, gathering data, analysis of design data, plan presentation, operations,
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monitoring/evaluation services, and reporting. Most of the users are students
(91.52%). The main purpose is to use the space for making their reports or homework
(69.70%), creating 21st century skills as teamwork (43.80%). Overall satisfaction was
at the highest level (X 4.27). Management approach is creating more learning space,
facilities should be movable and flexible, provide security system, using the online
booking system, development of personnel for proactive services, and integration of
green library concepts.

Keyword:
Learning Space, Learning Skills, Library in 21st Century
บทนา
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ ซึ่งแต่ละทักษะมีผลต่อรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
และพื้นที่กำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนแบบเดิมที่เน้นเพียง
กำรฟังบรรยำยหรือเรียนในห้อง กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ต้องสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศและ
กำรเรียนรู้หรือกำรศึกษำที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนให้มำกที่สุด ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นต่อห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงำนให้บริกำรทำงด้ำนสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 คือกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปจจัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ควำมกำวหนำและนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีและควำมสำคัญของสำรนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำมำมีบทบำทและแทนที่หนังสือแบบเดิม
รวมถึงพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรพื้นที่เพื่อ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยนและออกแบบกำรใช้พื้นที่ (Space) ให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริกำร กล่ำวได้
ว่ำเป็น “ยุคฟื้นฟูใหม่ของพื้นที่” หรือ Renaissance of space ของโลกห้องสมุด (วัฒนชัย วินิจจะกูล,
2558) กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรคิดใหม่เกี่ยวกับพื้นที่และบริกำรห้องสมุดนับได้ว่ำเป็นแนวคิดที่
สำคัญต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เลส วัตสัน, ม.ป.ป.) ในกำรให้บริกำรพื้นที่ใช้
งำนร่วมกัน (Common space) เพื่อให้ห้องสมุดได้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรค้นคว้ำ
กำรสร้ำงสรรค์ และกำรร่วมมือระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน (ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม, 2560)
จำกกำรสอบถำมควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ของ
ผู้ใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีอย่ำงต่อเนื่อง
พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรพื้นที่ในกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกำรทำงำน กำรศึกษำค้นคว้ำใน
ลักษณะของกำรทำงำนกลุ่ม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น รวมถึง สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ทำงสำนัก
วิทยบริกำรฯ จึงได้มีนำข้อคิดเห็นมำพิจำรณำและนำไปสู่กำรดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่
กำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Physical learning spaces) ได้แก่ ห้องสำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ/
หรือเอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งสำมำรถจำแนกได้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรม กำรเรียนรู้แบบเป็นทำงกำร
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และไม่เป็นทำงกำร (Formal and non-formal learning) ห้อง/ พื้นที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Brown,
2005 อ้ำงถึงใน อภิภำ ปรัชญพฤทธิ, 2560) หลำกหลำยลักษณะ รวม 8 พื้นที่ 4 ประเภท ได้แก่
Action learning room เพื่อกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรนำเสนองำน และกำรเรียนรู้
ร่วมกัน Training room เพื่อกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Tutor room สำหรับกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย และ Learning space พื้นที่
กำรเรียนรู้ร่วมกันตำมอัธยำศัย โดยแต่ละพื้นที่ได้รับกำรปรับปรุงในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
งบประมำณสนับสนุน บทควำมนี้จึงได้นำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ของสำนัก
วิทย-บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำรฯ นี้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน โดยใช้
กระบวนกำรทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้ให้บริกำร
และผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอน
1. การวางแผน
2. การรวบรวม
ข้อมูล
3. การวิเคราะห์
ข้อมูล
4. การออกแบบ

วิธีการดาเนินงาน
1.1 กำรประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงำนและทีป่ รึกษำกำรออกแบบ
1.2 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพืน้ ที่
กำรเรียนรูโ้ ดยเน้นรูปแบบ กำรใช้พื้นทีส่ ร้ำงสรรค์ แนวคิดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
2.1 กำรสำรวจพืน้ ที่เพื่อกำรปรับปรุง
2.2 กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแต่ละปี
3.1 ข้อมูลด้ำนปัญหำ อุปสรรค ข้อจำกัดของพื้นที่
3.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร โดยจำแนกออกเป็นแต่ละกลุ่ม
3.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อจำกัดด้ำนพืน้ ที่และควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
4.1 กำรจัดทำแผน/ ออกแบบพื้นที่โดยใช้คำนึงถึง
- ควำมยืดหยุ่นในกำรใช้พื้นที่
- ควำมดึงดูดใจ ควำมสวยงำม
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอน (ต่อ)

5. การนาเสนอ
แผนต่อผู้บริหาร
6. การดาเนินงาน
ปรับปรุงพื้นที่
7. การบริการ

8. การติดตาม/
ประเมินผล
9. การรายงานผล

วิธีการดาเนินงาน
- สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน/เรียนรู้ร่วมกัน
- ควำมสะอำด ปลอดภัย
- ควำมสะดวกสบำย กำรเข้ำถึงพื้นที่
- กำรประหยัดพลังงำน
4.2 กำรจัด Zoning area ตำมควำมจำเป็นและเร่งด่วน เช่น พื้นที่ที่มี
ผู้ใช้บริกำรมำก เป็นต้น
4.3 กำรจัดลำดับกำรปรับปรุงพื้นที่
5.1 กำรนำเสนอโครงกำรและงบประมำณ
6.1 กำรดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่กำรเรียนรู้
7.1 จัดทำระบบกำรบริกำรกำรใช้พื้นที่ผ่ำน google apps
7.2 กำรประชำสัมพันธ์กำรใช้พื้นที่กำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น
เฟสบุ๊ค เว็บไซด์สำนักวิทยบริกำรฯ เป็นต้น
7.3 กำรอำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำใช้แต่ละพื้นที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบ
8.1 กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร กำรสัมภำษณ์เพื่อเรียนรู้ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
8.2 กำรปรับปรุงกำรบริกำร
9.1 กำรนำเสนอผลกำรติดตำม/ประเมินผลต่อผู้บริหำร

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล และอภิปรายผล
จำกกำรดำเนินกำรให้บริกำรห้อง/ พื้นที่กำรเรียนรู้ของห้องสมุด สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตำมกระบวนกำรขั้นตอนมีกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนโดยใช้
1. กำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผนงำน กำรรวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบ
กำรนำเสนอแผนต่อผู้บริหำร กำรดำเนินงำนปรับปรุงพื้นที่ กำรบริกำร กำรติดตำม/ ประเมินผล และ
กำรรำยงำนผล ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรใช้หลักกำรของวงจรบริหำรงำนคุณภำพ ได้แก่ Plan (วำงแผน) Do
(ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act (ดำเนินกำร) ผลกำรดำเนินงำนแต่ละขั้นตอนสำมำรถกำหนด
ผู้รับผิดชอบงำนและดำเนินงำนออกแบบพื้นที่ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ได้บำงส่วน เนื่องจำกปัญหำและอุปสรรคด้ำนงบประมำณ
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2. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ของ
สำนักวิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2561 (มกรำคม - ตุลำคม) โดยใช้กำรสอบถำมแบบออนไลน์กับ
กลุ่มผู้ใช้บริกำรได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ
2.1 จำนวนผู้ใช้บริกำร
ตำรำงที่ 2 จำนวนและสัดส่วนของประเภทผู้ใช้บริกำร
ประเภทผู้ใช้บริการ
นักศึกษำ
อำจำรย์
นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ
เจ้ำหน้ำที่
รวม

จานวน
432
16
16
8
472

ร้อยละ
91.52
3.38
3.38
1.69
100.00

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 472 คน แบ่งเป็น นักศึกษำ 432 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.52 อำจำรย์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 นักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 และเจ้ำหน้ำที่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ตำมลำดับ
2.2 วัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร
ตำรำงที่ 3 จำนวนและสัดส่วนของวัตถุประสงค์กำรใช้บริกำร
วัตถุประสงค์การใช้บริการ
1. ทำรำยงำนหรือกำรบ้ำน
2. ศึกษำค้นคว้ำเป็นกลุ่ม
3. พักผ่อนตำมอัธยำศัย
4. พบปะพูดคุย/ นัดพบเพื่อน
5. ประชุม อบรม สัมมนำ
6. ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้
7. ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง
8. ฝึกซ้อมกำรแสดงหรือกำรนำเสนองำน
9. ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์
รวม

จานวน
329
210
157
121
103
87
71
68
49

ร้อยละ
69.70
44.49
33.26
25.63
21.82
18.43
15.04
14.40
10.38
100.00

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ วัตถุประสงค์ในกำรใช้ห้องหรือพื้นที่กำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำร
มำกที่สุดได้แก่ 1) ทำรำยงำนหรือกำรบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมำคือ 2) ศึกษำค้นคว้ำ
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เป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 44.49 3) พักผ่อนตำมอัธยำศัย คิดเป็นร้อยละ 33.26 4) พบปะพูดคุย
คิดเป็นร้อยละ 25.63 5) ประชุม อบรม สัมมนำ คิดเป็นร้อยละ 21.82 6) ติวหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ คิดเป็นร้อยละ 18.43 7) ดูหนัง ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 15.04 8) ฝึกซ้อม
กำรแสดงหรือกำรนำเสนองำน คิดเป็นร้อยละ 14.40 และ 9) ปรึกษำงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์
คิดเป็นร้อยละ 10.38 ตำมลำดับ
2.3 กำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ตำรำงที่ 4 จำนวนและสัดส่วนของกำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
1. กำรทำงำนเป็นทีม
2. กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
3. กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม
4. กำรวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ
5. กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. เกิดทักษะทำงวิชำกำร
7. เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
8. กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
9. กำรกล้ำแสดงออก
10. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้นำ
และกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
11. กำรประกอบธุรกิจ
12. เกิดสมำธิในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
รวม

จานวน
207
184
168
150
143
136
129
86
79
56

ร้อยละ
43.80
38.98
35.59
31.77
30.29
28.80
27.33
18.22
16.73
11.86

11
6

2.33
1.27
100.00

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มำกที่สุดได้แก่
1) กำรทำงำนเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมำได้แก่ 2) กำรรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 38.98 3) กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม คิดเป็นร้อยละ 35.59 4) กำรวิเครำะห์และ
กำรตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 31.77 5) กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 30.29 6) เกิดทักษะ
ทำงวิชำกำรคิดเป็นร้อยละ 28.80 7) เกิดทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ
27.33 8) กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 18.22 9) กำรกล้ำแสดงออก คิดเป็นร้อยละ
16.73 10) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้นำและกำรดำเนินชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ
11.86 11) กำรประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.33 และ 12) เกิดสมำธิในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 ตำมลำดับ
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2.4 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพื้นที่กำรเรียนรู้
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อพื้นที่กำรเรียนรู้ เก็บข้อมูลระหว่ำงเดือน
มกรำคม-ตุลำคม 2561 จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 472 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์
ทั้งปลำยปิดและปลำยเปิด มีข้อคำถำมให้เลือกเป็นมำตรำประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ
โดยกำหนดระดับคะแนนควำมพึงพอใจดังนี้
คะแนน
5 = พึงพอใจมำกที่สุด
4 = พึงพอใจมำก
3 = พึงพอใจปำนกลำง
2 = พึงพอใจน้อย
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
กำรแปลผลคะแนน แบ่งผลคะแนนทั้งหมดเป็น 5 ช่วงโดยใช้หลักกำรทำงสถิติ ได้แก่ พิสัย/
จำนวนชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด) /5 กำรแปลผลคะแนนมีดังนี้
คะแนน
4.20-5.00 = มำกที่สุด
3.40-4.19 = มำก
2.60-3.39 = ปำนกลำง
1.80-2.59 = น้อย
1.00-1.79 = น้อยที่สุด
ตำรำงที่ 5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
รายการ
1. ด้ำนสภำพแวดล้อม
1.1 ขนำดของห้องเหมำะสมกับจำนวนนักศึกษำ
1.2 อำกำศและระบบระบำยอำกำศในห้องมีควำมเหำะสม
1.3 ขนำดของเก้ำอี้ที่นั่งมีควำมเหมำะสม
1.4 แสงสว่ำงในห้องมีควำมเหมำะสม
1.5 มีบริเวณนั่งพักเพียงพอ
1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจำกภำยนอก
1.7 มีจำนวนถังขยะในอำคำรเพียงพอ
1.8 ห้องน้ำสะอำด
2. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.1 ระบบเครื่องฉำยมีคุณภำพดี ภำพคมชัดสีสันถูกต้อง
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีควำมเหมำะสม เพียงพอต่อกำรใช้งำน
2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยำยเสียงเหมำะสม ฟังชัดเจน

ค่าเฉลี่ย
3.79
4.48
3.64
3.70
3.72
3.73
3.74
3.61
3.66
4.39
4.41
4.36
4.39

ความหมาย
4
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

3
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ)
รายการ
3. ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน
3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลกำรใช้บริกำรห้อง/พื้นที่
3.2 ขั้นตอนในกำรขอใช้ห้องเหมำะสม สะดวก รวดเร็ว
3.3 มีกำรเตรียมควำมพร้อมของห้อง/พื้นที่ก่อนกำรใช้งำน
3.4 ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรห้องที่กำหนดไว้มีควำมเหมำะสม
4. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร
4.1 ให้บริกำรข้อมูลในกำรใช้บริกำรได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
4.2 มีอัธยำศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในกำรให้บริกำรที่ดี
4.3 สำมำรถให้คำแนะนำกำรใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
5. ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อห้อง/ พื้นที่กำรเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
4.46
4.47
4.42
4.46
4.47
4.45
4.51
4.39
4.45
4.27

ความหมาย
1
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
2
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.27) แบ่งเป็นด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.46)
รองลงมำคือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.45) ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.39) ด้ำนสภำพแวดล้อม อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย
3.79)
3. แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
จำกกำรให้บริกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ตำมจุดต่ำงๆ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกตผู้ใช้บริกำร
และผู้ให้บริกำรพบว่ำ แนวทำงที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำคือ
3.1 กำรเพิ่มพื้นที่กำรเรียนรู้รองรับกับจำนวนผู้ใช้ที่มีมำกขึ้น โดยขยำยพื้นที่ที่มิใช่เพียง
ห้องเรียนรู้หรือพื้นที่ว่ำง แต่ควรเป็นพื้นที่เชื่อมโยงหรือพื้นที่ภำยนอกที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของสำนัก
วิทยบริกำรฯ
3.2 กำรจัดกำรจัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองต่อควำมเป็นศตรวรรษที่ 21
คือ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำรทำงำน กำรสืบค้น และกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรกลุ่ม
3.3 กำรจัดหำอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นต่อกำรใช้พื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเหมำะสม
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ สะดวกแก่กำรเคลื่อนย้ำย
3.4 กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย เนื่องจำกกำรพื้นที่ดังกล่ำวยังไม่มีกำรติดตั้ง
ทีวีวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง
3.5 กำรกำหนดรูปแบบกำรใช้พื้นที่ด้วยระบบกำรจองออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่
3.6 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีกำรบริกำรเชิงรุกและสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2-687

ให้บริกำรกับผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรสร้ำงกิจกรรมเสริมทักษะต่ำงๆ ให้ผู้ใช้บริกำร
ได้เข้ำร่วมแบบหมู่คณะ สร้ำงกิจกรรมสร้ำงสรรค์เพื่อตอบโจทย์กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
3.7 กำรบูรณำกำรแนวคิดห้องสมุดสีเขียวเข้ำมำในรูปแบบกำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
นำผลกำรศึกษำจำกข้อ 3 แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่
กำรพัฒนำต่อยอดเพื่อสร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้ต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
กำรนำแนวคิดกำรจัดกำรพื้นที่กำรเรียนรู้ขยำยต่อไปยังหน่วยงำนภำยและพื้นที่ต่ำง ๆ
ในมหำวิทยำลัยเพื่อให้พื้นที่ทุกแห่งเป็นพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้
รายการอ้างอิง
จิโรจน์ สูรพันธุ์. (2558). กำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้. Vajira Med J, 59(4), 29-34. เข้ำถึงได้จำก
http://dx.doi.org/10.14456/vmj.2015.XX.
ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม. (2560). Learning Commons: พื้นที่เรียนรู้ไร้กำแพง โมเดลห้องสมุดของศตวรรษที่ 21.
สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้. เข้ำถึงได้จำก https://www.tkpark.or.th/
tha/articlesdetail/317/Learning-Commons.
เลส วัตสัน. (ม.ป.ป.) ห้องสมุดและพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ที่เหนือกว่ำ – ทิศทำงและแนวคิด. เข้ำได้จำก
https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/002f0a.pdf.
วัฒนชัย วินิจจะกูล (บรรณำธิกำร). (2558). Renaissance of Space อนำคตห้องสมุด: โจทย์ใหม่
ว่ำด้วยพื้นที่กำรเรียนรู.้ เข้ำถึงได้จำก https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/0020dc.pdf.
อภิภำ ปรัชญพฤทธิ. (2560). กำรออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้สำหรับสถำบันอุดมศึกษำในศตวรรษที่ 21
วำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี, 11(2).
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงใจให้คุณเลือก
e-Book for you
เยาวภา เขื่อนคา, กัลย์ธีรา ทาเขียว
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
E-mail: yaowapa@mju.ac.th, kaltheera@mju.ac.th,

บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีบริกำรเชิงรุก ที่บูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรให้บริกำรของห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่นำเสนอ รำยชื่อ e-Books เพื่อให้อำจำรย์ร่วมพิจำรณำ
ในกำรจัดซื้อ และนำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้กับคณำจำรย์ในคณะต่ำง ๆ ทั้งหมด 11 คณะ
4 วิทยำลัย และ 2 วิทยำเขต โดยในปีงบประมำณ 2561 ได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรนำเสนอ e-Book
ให้กับอำจำรย์ในแต่ละคณะโดยมีกำรนำเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. กำรนำเสนอโดยบริษัท ในปีนี้มีบริษัทมำนำเสนอ จำนวน 2 บริษัท คือบริษัท
Booknet และบริษัท GALE ยังได้นำเสนอฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำนักหอสมุดมีให้บริกำรโดยบุคลำกร
กลุ่มภำรกิจบริกำรและสำรนิเทศ
2. นำเสนอบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดและส่งเชิญชวนอำจำรย์ทุกคน ผ่ำนระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำคัดเลือก e-Books สำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัย
กิจกรรม New Book Knock Knock ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ และ
คณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว จำก
กำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์
3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน และมีกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Doc) ให้อำจำรย์ทุกคนในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิก (e-Book)
เพื่อให้ประกอบกำรเรียนกำรสอนด้วย และจำกกำรสรุปผลกำรเสนอซื้อ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book
เพื่อกำรเสนอซื้อของอำจำรย์ ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็น
เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์
สำนักหอสมุด และ Facebook ของสำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกที่สะดวกมำกขึ้น
อำจมีผลทำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น โดยอำจำรย์เสนอรำยชื่อ
e-Book มำทั้งหมด จำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน 1,852,856.40 บำท
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แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจำนวนจำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-Book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน สำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป

คาสาคัญ:
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กำรเสนอซื้อ, กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ, บริกำรเชิงรุก
บทนา
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นมหำวิทยำลัยเฉพำะทำงที่เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ และทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีคณะที่เปิดสอน จำนวน 11 คณะ ได้แก่ คณะผลิต
กรรมกำรเกษตร คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ำ คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ บัณฑิต
วิทยำลัย และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน วิทยำลัยนำนำชำติ และ 2 วิทยำเขต ได้แก่ มหำวิทยำลัย
แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร มีคณำจำรย์จำนวน 674 คน มีหลักสูตรที่
เปิดสอน จำนวน 99 หลักสูตร มีนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 16,605 คน นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท จำนวน 573 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จำนวน 168 คน และนักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร จำนวน 387 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2561)
สำนักหอสมุด ได้ดำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศที่เน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็น
สำคัญ เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น
สำนักหอสมุด จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุก e-Book for you เพื่อไปนำเสนอรำยชื่อ e-Books ที่ตรงกับ
สำขำวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในคณะ และนำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร ให้กับคณะ
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย โดยมีกำรดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง กลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ
และกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศ เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตรงตำมควำมต้องกำรและตรงกับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ยังได้รับข้อมูลด้ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้อำจำรย์ มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับสำขำวิชำที่เปิด
สอนในมหำวิทยำลัย
3. เพื่อเผยแพร่บริกำรของสำนักหอสมุดในรูปแบบกำรบริกำรเชิงรุก
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ด้ำนปริมำณในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ปำนกลำง
โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.00 และ ด้ำนควำมทันสมัย อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.07 จึงได้นำเสนอที่
ประชุมกลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ เพื่อพิจำรณำวิธีกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทต่ำง ๆ ให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมมำกขึ้น โดยในปี 2560 จึงได้จัดกิจกรรม New
Book Knock Knock ขึ้นและได้เริ่มทดลองกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเชิงรุก และได้รับผลตอบรับจำกอำจำรย์ผู้สอบอยู่ในระดับควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับ มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมีผู้เสนอ
รำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำจำนวน 3 คน จำนวน 30 รำยชื่อ แต่ไม่สำมำรถจัดซื้อให้ได้ทันตำม
กำหนดเวลำ ดังนั้นในปีงบประมำณ 2561 จึงได้ดำเนินโครงกำรต่อเนื่องโดยใช้ขื่อโครงกำรว่ำ
e-Book for you โดยมีกำรปรับปรุงวิธีกำรนำเสนอให้สำมำรถเข้ำถึงอำจำรย์ประจำหลักสูตรได้มำก
ขึ้นดังนี้
1. พิจำรณำคัดเลือกบริษัทตัวแทนจำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจำรณำจำกรำคำ
ที่จำหน่ำย กำรใช้งำนของระบบต้องง่ำยและสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร กำรดูแลประสำนของตัวแทน
จำหน่ำย จำกนั้นจึงติดต่อประสำนงำนกับบริษัทตัวแทนจำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มำ
นำเสนอกำรพิจำรณำคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐำนข้อมูล ให้กับคณะต่ำง ๆ โดยจะมีกำรสอน
กำรค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เปิดสอน และสอนวิธีกำรเลือกหนังสือที่
สนใจในระบบเสนอซื้อ Google sheet เพื่อให้สะดวกในกำรเข้ำเลือกซื้อหนังสือ โดยในปี 2561 นี้ ได้
พิจำรณำคัดเลือก 2 บริษัท คือ บริษัท GALE และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เป็นผู้นำเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ติดต่อประสำนงำนไปยังคณะต่ำง ๆ เพื่อนำเสนอ กิจกรรม e-Book for you ซึ่งเป็น
กำรนำเสนอรำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร ให้เข้ำร่วมพิจำรณำ
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2561 ได้วำงแผนที่จะนำเสนอกิจกรรม e-Book for you ให้
คณะดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 รำยชื่อคณะ
คณะ
1. คณะวิทยำศำสตร์
2. คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
3. คณะบริหำรธุรกิจ
4. คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
5. วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
6. วิทยำลัยพลังงำนทดแทน

จานวนหลักสูตร
18
10
8
4
4
2
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3. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศเพื่อจัดเตรียมกำรนำเสนอบริกำร
ต่ำง ๆ ให้กับคณะ โดยเน้นสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำและหลักสูตรของแต่ละคณะ
4. ดำเนินกิจกรรม e-Book for you จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม
2561 นำเสนอโดยบริษัท Gale มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ
และคณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 นำเสนอโดยบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561
มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และ
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ตำรำงที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเพื่อเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
การปฏิบัติ
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร
เข้ำหน้ำเวปไซต์ สำนักหอสมุด
www.library.mju.ac.th

เอกสารประกอบ
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
การปฏิบัติ
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องกำรตำมสำขำที่แยกไว้ให้โดย
สำมำรถเติมชื่อผู้อำจำรย์ผู้สอนไว้
ด้ำนหลังรำยชื่อที่ต้องกำร

เอกสารประกอบ

บรรณำรักษ์ฝ่ำยจัดซื้อ ตรวจสอบ
กำรเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกำร
พิจำรณำกำรจัดซื้อ และแจ้งผล
กำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ ทำง
e-mail หรือ e-Doc
5. สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม จำกกำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครัง้ มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม
จำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์ 3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน
มีอำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book มำทั้งหมด จำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน
1,852,856.40 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นสองพันแปดร้อยห้ำสิบหกบำทสี่สิบสตำงค์)
ตำมรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 3 อำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book
คณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร

จานวน
รายชื่อ
117
38
28
15

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

1,031,906.63
321,607.20
108,351.17
223,726.60

54.67
17.76
13.08
7.01
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
คณะ
คณะวิทยำศำสตร์
วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
รวม

จานวน
รายชื่อ
13
2
1
214

จานวนเงิน (บาท)
144,769.00
10,800.00
11,695.80
1,852,856.40

ร้อยละ
6.07
0.93
0.47
100

จำกกำรสรุปผลกำรเสนอซื้อ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book เพื่อกำรเสนอซื้อของอำจำรย์
ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็นเพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด และ Facebook ของ
สำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกที่สะดวกมำกขึ้น อำจมีผลทำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก
e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น
แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจำนวนจำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน สำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป
ตำรำงที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจ
รายการ
1. e-Book ที่นำเสนอครอบคลุมเนื้อหำที่ต้องกำร
2. ควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมฯ

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
42.31 53.85 3.85 0.00 0.00
57.69 38.46 3.85 0.00 0.00

จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ e-Book ที่นำเสนอครอบคลุม
เนื้อหำที่ต้องกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ระดับมำก จำนวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำของ e-Book อยู่ในระดับมำก
ด้ำนควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ระดับมำก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ
ระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจโดยรวมของ
อยู่ในระดับมำกที่สุด
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ภำพที่ 1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ภำพที่ 2 หลักสูตรที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสังกัด
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
1. ดีมำก ๆ
2. อยำกได้ Material ที่สอดคล้องกับหนังสือครับ
3. เอกสำรเยอะเกินไป ควรจัดทำเป็นแพคเกจในระบบออนไลน์
4. ควรมีประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ เพรำะพึ่งทรำบตอนเช้ำ
5. อยำกให้ตัวแทนนักศึกษำแต่ละสำขำเข้ำด้วย
6. จัดซื้อจัดหำตำมจำนวนควำมต้องกำรที่คณำจำรย์ได้แจ้งไปให้ครบ หำกไม่พอควรหำ
งบเพิ่ม
7. รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว
8. อยำกให้สนับสนุนในทุกรำยกำรที่ได้เลือกไปให้ห้องสมุด และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้
ทรำบในแต่ละบุคคลหรือคณะจะดีมำก
ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไขโครงการ
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะที่นำเสนอกิจกรรม เนื่องจำกคณะ
วิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน
ไม่สะดวกเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงสำนักหอสมุดในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงได้มีกำรเปลี่ยนคณะที่นำเสนอ
เป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรนำเสนอ
ข้อมูลโดยนำรำยชื่อ e-Book ทั้งหมดที่สำมำรถคัดเลือกได้นำเข้ำไว้ใน Google sheet เพื่อให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกรำยชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และส่ง
link รำยชื่อ e-Book ดังกล่ำว แจ้งไปยังอำจำรย์ทุกท่ำนในมหำวิทยำลัยทำง e-Doc ทำให้มีอำจำรย์
เลือก e-Book เข้ำมำเป็นจำนวนมำก จึงทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อได้ทั้งหมดในงบประมำณนี้
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรจัดกิจกรรม e-Book for you ทำให้สำมำรถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกได้ตรงตำม
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ไปเสนออกิจกรรม e-Book for you
ให้ ทั้งหมด 5 คณะ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น ซึ่งในแต่ละคณะมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่ำง ๆ เข้ำร่วม
กิจกรรม และคัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุด ครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้
ตำรำงที่ 5 คัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุดตำมหลักสูตร
คณะ
คณะวิทยำศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะศิลปศำสตร์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
รวม

หลักสูตร
18
8
2
5
4
27
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ทั้งนี้ เนื่องจำกบำงคณะที่ไปนำเสนอกิจกรรมไม่เสนอรำยชื่อ e-Book เข้ำมำ จึงมี
กำรเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรเข้ำถึงอำจำรย์ในแต่ละหลักสูตร โดยกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอกนิกส์ให้
เป็นรำยบุคคลเพื่อให้อำจำรย์เสนอรำชำยชื่อ e-Book ทำให้มีอำจำรย์ประจำหลักสูตรจำกคณะอื่น ๆ
เสนอรำยชื่อเข้ำมำเพิ่มเติม ดังนั้นถือว่ำ โครงกำรนี้บรรลุผลสำเร็จ เกินเป้ำหมำย
ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบจำนวนรำยชื่อหนังสือ e-Book ที่ครอบคลุมหลักสูตร
คณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร
คณะวิทยำศำสตร์
วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
รวม

จานวนรายชื่อ
e-Book
117
38
28
15
13
2
1
214

ครอบคลุม
หลักสูตร
10
5
8
27
18
13
2
83

2-697

การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics
ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics
Service of Chulalongkorn University Community
ระเบียบ แสงจันทร์, บรรพต สร้อยศรี,
นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์, นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
e-mail: rabiab.s@car.chula.ac.th, banphot.s@car.chula.ac.th,
natchapat.t@car.chula.ac.th, naipaporn.j@car.chula.ac.th

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้ศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชมคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยต่อ
กำรใช้งำน Mobile Telepresence Robotics (MTR) ประกอบไปด้วย ด้ำนระบบกำรทำงำน
ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรโดย MTR ด้ำนกำรใช้งำนและ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในห้องสมุด และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนำงำนบริกำรภำยในห้องสมุด
ในอนำคต กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด คณะผู้บริหำรห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
จำนวน 387 คน ระหว่ำงวันที่ 3-14 กันยำยน 2561
ผลกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ของประชำคมจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยภำพรวมพบว่ำผู้รับบริกำรจำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และ
มีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก รองลงมำ 81 คน (ร้อยละ 20.93) มีควำมต้องกำร
บริกำรระดับปำนกลำง และจำนวน 64 คน (ร้อยละ 16.54) มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร
ในระดับน้อย

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

Keyword:
Robotics, Mobile Telepresence Robotics (MTR), Reference Services,
Digital Disruption
บทนา
กำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรโดยกำรหันหน้ำเข้ำหำกัน (face-to-face) ถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด ซึ่งจะช่วยให้กำรให้บริกำรตอบคำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่บำงครั้งผู้รับบริกำรอำจไม่สำมำรถเข้ำมำพบปะ
พูดคุยและซักถำมโดยตรงกับบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบถำมของห้องสมุด
ในขณะเดียวกันห้องสมุดได้มีกำรขยำยพื้นที่ในกำรให้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นทั้งในอำคำรห้องสมุดหลัก
และห้องสมุดสำขำ ในขณะที่จำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมีจำนวนเท่ำเดิม หรือลดลง ดังนั้นกำรนำ
เทคโนโลยี Mobile Telepresence Robotics มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด จึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกสำหรับผู้ให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ขอรับ
บริกำรได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ
Mobile Telepresence Robotics (MTR) คือ หุ่นยนต์กำรนำเสนอ/ ระบบเทเลพรีเซนต์
หรือระบบกำรประชุมแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคกำรสร้ำงภำพวัตถุต่ำง ๆ จำกระยะไกลด้วย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งด้ำนภำพ เสียงและกำรสัมผัส มีลักษณะเป็นแบบ Real time ทำงำนผ่ำน
กำรควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยควบคุมกำรทำงำนและกำรเคลื่อนไหวผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์ ซึ่ง MTR ที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ ทำงำนโดย Log in
บนเว็บไซต์ https://drive.doublerobotics.com/ ซึง่ ใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำรบน Mac และ
Windows คำสั่งจะถูกส่งไปยัง iPad ที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง ผ่ำนแอพพลิเคชั่นของ Double Robotics
ทำหน้ำที่ควบคุมกล้อง สัญญำณ และกำรเคลื่อนไหว จำกนั้น iPad จะส่งสัญญำณ Bluetooth ไปยัง
ล้อและแกน สำหรับควบคุมกำรเคลื่อนที่ของล้อ และกำรยกตัว ขึ้น-ลง ของแกนที่เชื่อมต่อกับ iPad
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เพื่อปรับระดับ (ดังภำพที่ 1) ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html

ภำพที่ 1 กระบวนกำรทำงำนของ Mobile Telepresence Robotics
การประยุกต์ใช้ Mobile Telepresence Robotics ในงานห้องสมุด
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ได้มีกำรนำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำร
ของห้องสมุดกันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งในงำนบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรต้อนรับนำชม
ห้องสมุด และงำนพิพิธภัณฑ์ หอจดหมำยเหตุ ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและกำรบริกำร
ของห้องสมุด เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีสำหรับห้องสมุด สำหรับตัวอย่ำงห้องสมุดต่ำงประเทศที่มี
กำรนำ MTR มำใช้ในงำนห้องสมุดมีดังนี้
1. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยของ Western Michigan University (LuMarie Guth and
Patricia Vander Meer, 2017, pp. 408-420) ร่วมกับ The WMU Communications and
Social Robotics Lab (CSRL) ได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ Telepresence Robot (TR) ภำยในห้องสมุด
โดยหุ่นยนต์ทเี่ ลือกทดลองใช้คือ Beam+model พัฒนำโดยบริษัท Suitable Technologies และ
จำกกำรทดลองใช้งำนในครั้งนั้น LuMarie Guth และ Patricia Vander Meer (2017, pp. 408420) ได้ทำกำรศึกษำกำรใช้งำนในห้องสมุด โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ประกอบไปด้วย
ช่วงที่ 1: ภำคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ของปี 2016 โดยให้ผู้ใช้งำนห้องสมุดทดลองควบคุมหุ่นยนต์และ
เก็บผลตอบรับโดยใช้แบบสอบถำม ช่วงที่ 2: ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 -2016 ทดลองใช้งำนหุ่นยนต์
ในห้องสมุดในหลำกหลำยตำแหน่ง ได้แก่ ทักทำยผู้ใช้ในงำนอีเวนท์ของห้องสมุด ใช้เป็นไกด์ทัวร์
ห้องสมุด เป็นผู้ช่วยนักศึกษำที่ให้บริกำรตอบคำถำม เข้ำร่วมกำรประชุมแผนกในขณะที่เจ้ำหน้ำที่
ประจำจุดให้บริกำร ใช้ในกำรอ่ำนกลอนในงำนเดือนกลอนนำนำชำติ ใช้ในกำรนำทัวร์ห้องสมุด
ให้ผู้ร่วมงำนอื่นจำกทั่วโลก และใช้เล่นเกมหำของในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เก็บข้อมูลจำก
กำรสังเกต และช่วงที่ 3: เก็บข้อมูลทัศนคติของ นักศึกษำช่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด บรรณำรักษ์
ผู้บริหำรห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรฝึกใช้งำนหุ่นยนต์ ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บ
ข้อมูล ผลกำรทดลองพบว่ำ
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ช่วงที่ 1: ได้รับผลตอบรับทั้งทำงบวกและทำงลบ ได้แก่
 รู้สึกไม่สบำยใจเมื่ออยู่ ๆ หันไปข้ำงหลังก็เจอหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้
เงียบเชียบ จึงอำจทำให้ผู้ใช้บำงคนตกใจ มีควำมเห็นว่ำควรกำหนดเส้นทำงกำรเดินของหุ่นยนต์ หรือ
บริเวณให้บริกำรของหุ่นยนต์ไว้ให้ชัดเจน เพื่อผู้ใช้จะรู้สึกสะดวกใจในกำรใช้มำกกว่ำ
 ในบริกำรตอบคำถำม รู้สึกชอบกำรคุยแบบซึ่ง ๆ หน้ำมำกกว่ำ เพรำะแม้จะมี
หุ่นยนต์ก็ไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำเนื่องจำกยังคงต้องใช้คนในกำรบังคับควบคุม และด้วยข้อจำกัด
หลำย ๆ อย่ำงของตัวหุ่นยนต์ทำให้สุดท้ำยบรรณำรักษ์ก็ต้องเดินออกมำหำผู้ใช้เอง
 รู้สึกว่ำเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในกำรสื่อสำรทำงไกล
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยำกให้หุ่นยนต์มีฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น อยำกให้มีแขนเพื่อหยิบจับ
ของส่งให้ได้ หรือโปรแกรมในกำรตำมหำคนในห้องสมุด ควรใช้หุ่นยนต์ในกำรรักษำควำมเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยในห้องสมุดควรตั้งระดับควำมดังเสียงของหุ่นยนต์ให้ดีก่อนนำมำใช้งำน
ช่วงที่ 2: เก็บข้อมูลหลังจำกทดลองใช้งำนหุ่นยนต์จริงในห้องสมุด ได้ผลตอบรับ ดังนี้
 เสียง ต้องทำกำรปรับระดับและทดสอบภำยในก่อนออกใช้งำนจริง
 กำรทำงำนพร้อมกัน ไม่ได้ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถทำงำนหลำยอย่ำงไปพร้อมกันได้
เนื่องจำกต้องตั้งสมำธิในกำรบังคับหุ่นยนต์ แต่ก็เคยมีกรณีที่นักศึกษำที่มำทำงำนต้องเข้ำประชุมไป
พร้อม ๆ กับกำรให้บริกำรช่วยเหลือ (Help desk) โดยเขำอยู่ในห้องประชุมและตั้งหุ่นยนต์ไว้ที่จุด
บริกำร หัวใจหลักของกำรทำงำนคือ กำรจัดลำดับควำมสำคัญ ตอนแรกเขำจะตั้งใจกับกำรประชุม
แต่เมื่อมีผู้ใช้เข้ำมำขอใช้บริกำรเขำก็จะหันมำตั้งใจให้บริกำรแทน และมุมกล้องที่กว้ำงของตัวหุ่นยนต์
ทำให้เขำมองเห็นทันทีที่มีผู้ใช้เข้ำมำขอควำมช่วยเหลือ
 กำรใช้เป็นเครื่องมือให้บริกำรตอบคำถำมเคลื่อนที่ ได้รับผลตอบรับหลำกหลำย
ทั้งผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นเทคโนโลยีใหม่ และผู้ที่รู้สึกไม่สะดวกและสงสัยจุดประสงค์กำรใช้งำน
ของหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์มีหน้ำจอขนำดเล็กจึงมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือ เช่น จำกหน้ำจอ
ผลกำรค้นหำในฐำนข้อมูล และบำงคนบอกว่ำอยำกให้หุนยนต์
่
เป็นหน้ำจอสัมผัส
 กำรใช้บริเวณเคำน์เตอร์ให้บริกำรตอบคำถำมในฐำนะผู้ช่วย (Back up) แก่นักศึกษำ
ช่วยงำน นักศึกษำยังคงสับสนว่ำหุ่นยนต์มีไว้เพื่อเฝ้ำดูกำรทำงำนของตนหรือช่วยงำนกันแน่ รวมทั้ง
บรรณำรักษ์ที่ใช้งำนหุ่นยนต์ก็กล่ำวว่ำ รู้สึกกดดันให้ต้องตอบคำถำมให้ได้เร็วกว่ำปกติเนื่องจำกผู้ใช้
มองไม่เห็นขณะบรรณำรักษ์ทำกำรค้นหำข้อมูล จึงไม่ทรำบว่ำกำรค้นหำเป็นอย่ำงไรบ้ำง
 แม้จะมีบำงคนที่ตื่นเต้นกับกำรใช้งำนหุ่นยนต์ แต่ก็มีบำงคนที่รู้สึกไม่ดีซึ่งคำดว่ำ
เป็นกลุ่มคนที่หวำดกลัวเทคโนโลยี (Technophobia)
 เห็นว่ำมีประโยชน์ในกำรใช้งำนกำรสื่อสำรทำงไกล
 เห็นว่ำช่วยเสริมภำพลักษณ์ห้องสมุดในฐำนะผู้นำทำงด้ำนเทคโนโลยี
ช่วงที่ 3: ผลทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรอบรมฝึก
ใช้งำน ผลจำกเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนไม่ต่ำงกันมำกนักแม้จะทำงำนในต่ำงสำขำ ต่ำงแผนก หรือ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ผลควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นหลังจำกได้รับกำรอบรมฝึกใช้งำน คะแนนเฉลี่ย
ที่เพิ่มมำกที่สุดคือด้ำน ทักษะในกำรใช้หุ่น (Ease in proficiency using the robot) และประโยชน์
ของหุ่นยนต์ในงำนห้องสมุด (Usefulness of the robot in libraries) สำหรับควำมเห็นจำก
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บรรณำรักษ์คนหนึ่งซึ่งสะท้อนผลกำรสังเกต คือ คิดว่ำกำรใช้หุ่นยนต์เป็นเรื่องน่ำสนุก และแปลกใหม่
แต่หำกเมื่อเวลำผ่ำนไปแล้วไม่รู้สึกว่ำมันเป็นสิ่งใหม่ หุ่นยนต์จะยังมีประสิทธิภำพอยู่ไหม เพรำะ
กำรต้องบังคับหุ่นไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถไปทำอย่ำงอื่นได้ แต่ก็ยังคิดว่ำ
กำรนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ เช่น หุ่นยนต์ในห้องสมุด ก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษำที่จะได้รับ
ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ห้องสมุด
2. University of Bologna (Western Michigan University, 2016) โดยเริ่มจำก Lynn
Kleinveldt บรรณำรักษ์ซึ่งกำลังศึกษำที่ University of Bologna ประเทศอิตำลี ได้ใช้งำนหุ่นยนต์
Telepresence Robot (TR) ทีไ่ ด้รับควำมร่วมมือจำก the Communication and Social
Robotics Labs ในกำรดูงำนและสำรวจห้องสมุด Waldo Library แห่งมหำวิทยำลัย Western
Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง Kleinveldt ได้กล่ำวว่ำ “จุดประสงค์ของหุ่นยนต์
ไม่ใช่กำรแทนที่บรรณำรักษ์ แต่เป็นกำรเพิ่มบทบำทใหม่ให้แก่บรรณำรักษ์ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
จะทำให้บรรณำรักษ์สำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรและขอบเขตควำมรู้ได้ในทุกที่ นอกจำกนี้
May Chang ผู้ช่วยคณบดีด้ำนเทคโนโลยีของห้องสมุดกล่ำวว่ำ “นี่เป็นตัวอย่ำงที่ดีของควำมร่วมมือ
ของห้องสมุดทั่วโลก MTR ช่วยให้เรำสื่อสำรกันได้ในระดับที่โทรศัพท์หรือวิดีโอแชททำไม่ได้”
หุ่นยนต์ ตัวดังกล่ำวได้ถูกใช้ในงำนต้อนรับคณะดูงำนจนถึงช่วงภำคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016
3. กำรให้บริกำร Telepresence Robot ของห้องสมุด University of New England
(UNE) ได้มีบริกำรให้นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของ UNE ยืม Telepresence Robot (TR) สำหรับ
นำไปใช้ในงำนในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมทำงไกลไปยังวิทยำเขต (Campus) อื่น ๆ ติดต่อ
กับเพื่อนร่วมงำนที่มำที่มหำวิทยำลัยไม่ได้ เข้ำเรียนแทนในช่วงที่ไปเรียนไม่ได้ เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่
(As a traveling mobile sign) ใช้เก็บแบบสอบถำม ใช้ในกำรสังเกตกำรณ์ ติดต่อกับผู้ป่วยในคลินิก
สำหรับวิธีกำรให้ยืมจะกำหนดให้แต่ละวิทยำเขตมีหุ่นยนต์ให้บริกำรแห่งละ 1 ตัว จองหุ่นยนต์ทำง
อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อจองแล้วจะได้รับลิงก์เข้ำใช้งำนหุ่นยนต์ผ่ำนอีเมล สำมำรถส่งต่อลิงก์กำรใช้
งำนหุ่นยนต์ให้ผู้อื่นได้แต่ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับตัวหุ่นยนต์จะอยู่ที่ผู้ลงชื่อยืม
ใช้งำนได้สูงสุด 24 ชั่วโมง สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอต่อเวลำได้หำกไม่มีผู้จองหุ่นยนต์ตอ่ จำก
กำรใช้งำนหุ่นยนต์ ผู้รับบริกำรได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ ข้อจำกัดกำรใช้งำนของหุ่นยนต์มำกจำก
กำรที่ให้บริกำรนั้นมีไว้สำหรับใช้ภำยในเท่ำนั้น หุ่นยนต์จะทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด
โดยกำรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คผ่ำนบรำวเซอร์ Chrome เท่ำนั้น กำรใช้งำนควบคุม
กำรเคลื่อนที่ในระยะไกลจะมีประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อมีผู้ช่วยในกำรนำหุ่นยนต์ผ่ำนประตูหรือ
เข้ำออกประตูภำยในห้องสมุด กำรควบคุมผ่ำนเครือข่ำยของหุ่นยนต์ต้องกำรกำรเชื่อมต่อสัญญำณ
Wifi ที่แรงและมีเสถียรภำพ และแบตเตอรี่หุ่นยนต์มีข้อจำกัดที่ทำงำนได้เพียง 8-10 ชั่วโมง ดังนั้น
จึงควรให้ผู้รับบริกำรสำมำรถขอยืมที่ชำร์จพร้อมหุ่นยนต์ได้
4. ห้องสมุด The University of Texas at Arlington (UT Arlington) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ได้จัดให้มบี ริกำรให้ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ยืมหุ่นยนต์ Telepresence
Robot (TR) ที่พัฒนำโดยบริษัท Double Robotics ซึ่งมีข้อกำหนดกำรใช้งำนคือ ระยะเวลำ
กำรยืม 3 ชั่วโมง/ ครั้ง/ เครื่อง ไม่มีกำรให้จองหุ่นยนต์ล่วงหน้ำก่อนยืม ไม่สำมำรถยืมต่อได้ในตัวเดิม
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แต่สำมำรถยืมหุ่นยนต์ตัวอื่นได้ หำกไม่มีหุ่นยนต์ตัวอื่นเหลือให้ยืมต่อ ต้องรอ 1 ชั่วโมงในกำรชำร์จ
แบตเตอรี่หุ่นยนต์ตัวนั้น แล้วจึงกลับมำยืมได้ใหม่อีกครั้ง และยืมไปใช้เฉพำะภำยในห้องสมุดเท่ำนั้น
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ทดลองนำ Mobile Telepresence
Robotics (MTR) จำกบริษัทหุ่น Double Robotics มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบคำถำม และ
บริกำรต้อนรับนำชมของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2560 เป็นต้นมำ โดยระบบของ MTR ที่
นำมำใช้งำนจะใช้ไอแพดเป็นตัวสั่งกำรและควบคุม ผู้ใช้สำมำรถควบคุมจำกระยะไกลได้ด้วย
คอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟน (ชมวีดีทัศน์ระบบกำรทำงำนได้ที่
https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php) สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรห้องสมุด ให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของ
ผู้รับบริกำรรุ่นใหม่ ดังนั้นสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จึงได้ดำเนินกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำร
ของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้บริกำร Telepresence Robotics ในด้ำนต่ำง ๆ
ได้แก่ ด้ำนระบบกำรทำงำนของ MTR ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้
บริกำรผ่ำน MTR ด้ำนกำรใช้งำนและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้
งำน MTR ในห้องสมุด รวมถึงศึกษำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร MTR เพื่อนำ
ผลกำรวิจัยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำรให้เหมำะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อ
กำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรมีกำรใช้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำผ่ำน Mobile
Telepresence Robotics ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร Mobile
Telepresence Robotics ได้อย่ำงเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ เป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถำมจัดทำทั้งในรูปแบบกระดำษและแบบสอบถำมออนไลน์
มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนระหว่ำงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม 2561 สำหรับขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ที่มีต่อกำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ประชำกร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญำตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดภำคกำรศึกษำต้น ประจำปีกำรศึกษำ 2561
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(ระหว่ำงวันที่ 3-14 กันยำยน 2561) โดยกิจกรรมนี้ได้มีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำ Mobile Telepresence
Robotics เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรได้รับรู้ระบบกำรทำงำน และสำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดบริกำรที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรต่อไป รำยละเอียดบริกำรปฐมนิเทศ
กำรใช้ห้องสมุดดูได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=110 หรือ
https://goo.gl/bhpmGW นอกจำกนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรที่เข้ำมำรับบริกำร
ในพื้นที่บริกำรชั้น 1 และ ชั้น 2 ของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตลอดจน
ผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำ
ขั้นตอนที่ 2: สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยกำรสร้ำงแบบสอบถำม/ แบบสอบถำม
ออนไลน์ และแบบสัมภำษณ์เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถำม รำยละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดบริกำร MTR จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่
วำรสำร บทควำมวิจัย วิทยำนิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิดและรูปแบบกำรจัดบริกำร
มำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยโดยแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วยคำถำมที่เกี่ยวกับ สถำนภำพ และคณะ/ สถำบันที่สังกัด ลักษณะของ
แบบสอบถำมเป็นแบบกำรหำค่ำร้อยละ และแจกแจงควำมถี่
ส่วนที่ 2 กำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้
บริกำร MTR ของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกอบด้วยคำถำมกำรรับรู้และควำมต้องกำร 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนระบบกำรทำงำน
ของ MTR 2) ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน MTR 3) ด้ำน
กำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด และ 4) ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ใน
ห้องสมุด ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ คือ รับรู้/
ต้องกำรมำกที่สุด รับรู้/ ต้องกำรมำก รับรู้/ ต้องกำรปำนกลำง รับรู้/ ต้องกำรน้อย และรับรู้/ ต้องกำร
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ ทั้งผู้รับบริกำร ผู้บริหำร
และผู้ปฎิบัติงำนให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทั้งในและนอกเวลำทำกำร ลักษณะ
ของแบบสอบถำมเป็นแบบคำถำมปลำยเปิด ให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบแบบสอบถำมและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ดำเนินกำร
ทดสอบแบบสอบถำมกับผู้รับบริกำรห้องสมุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จำกนั้นจึงนำผล
กำรทดสอบมำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมก่อนแจกให้กับกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: เก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินกำรส่งแบบสอบถำมให้กับนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด
ภำคกำรศึกษำต้น ประจำปีกำรศึกษำ 2561 และผู้รับบริกำรที่เป็นประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ที่เข้ำมำรับบริกำรในพื้นที่บริกำรชั้น 1 และชั้น 2 ตลอดจนผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำทำกำร จำนวนทั้งสิ้น 387 ชุด ช่วงเวลำ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่ 3-14 กันยำยน 2561
ขั้นตอนที่ 5: วิเครำะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม ด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์สำหรับ Windows
ขั้นตอนที่ 6: สรุปผลกำรวิจัย รำยงำนผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกสมมติฐำนกำรวิจัย ที่กำหนดไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ประชำคมจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มีกำรรับรู้ต่อบริกำร Mobile Telepresence Robotics ของสำนักงำนวิทยทรัพยำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในระดับน้อย และ (2) ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีควำมต้องกำร
ใช้บริกำร MTR สำนักงำนวิทยทรัพยำกร ในระดับมำก
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำกจำนวนแบบสอบถำมจำนวน 387 ชุด ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น
นิสิตคณะอักษรศำสตร์ มีจำนวนมำกที่สุด 244 คน (ร้อยละ 63.05) รองลงมำคณะครุศำสตร์ จำนวน
35 คน (ร้อยละ 9.04) และนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 30 คน (ร้อยละ 7.75)
เมื่อจำแนกตำมสถำนภำพทำงกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนิสิตระดับ
ปริญญำตรี มีจำนวนมำกที่สุด 313 คน (ร้อยละ 80.88) รองลงมำเป็นนิสิตระดับปริญญำโท จำนวน
48 คน (ร้อยละ 12.40) และเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก จำนวน 24 คน (ร้อยละ 6.20)
2. การรับรู้และความต้องการบริการ Mobile Telepresence Robotics
โดยภาพรวม
ผลกำรศึกษำด้ำนกำรรับรู้และควำมต้องกำรในงำนบริกำร MTR พบว่ำ ผู้รับบริกำร จำนวน
242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก รองลงมำ
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีควำมต้องกำรบริกำรระดับปำนกลำง และจำนวน 64 คน หรือร้อยละ
16.54 มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำรในระดับน้อย
3. ด้านระบบการทางานของ Mobile Telepresence Robotics
ผลกำรศึกษำด้ำนระบบกำรทำงำนของ MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และ
ควำมต้องกำรด้ำนระบบกำรทำงำนของ MTR ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับดังนี้
ระบบควบคุมสั่งกำรใช้งำนได้ง่ำย ( x = 4.33) รองรับกำรใช้ WiFi และ Bluethooth ( x =4.32)
กำรติดต่อสื่อสำรกับบรรณำรักษ์สะดวก รวดเร็วผ่ำนระบบ ( x = 4.31)
4. ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน MTR
ผลกำรกำรศึกษำด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน
MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน MTR
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับดังนี้ มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เป็นอย่ำงดีในงำนบริกำรของห้องสมุด ( x =4.29) มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร ให้คำแนะนำ
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และให้คำปรึกษำผ่ำน Robotics ( x = 4.22) สำมำรถนำทักษะของกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ประยุกต์เข้ำกับกำรใช้นวัตกรรมได้ดี ( x = 4.21)
5. ด้านการใช้งาน MTRในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด
ผลกำรศึกษำด้ำนกำรใช้งำน MTR ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับดังนี้ ช่วยยกระดับงำนบริกำรในห้องสมุดให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ( x = 4.29) สะดวกต่อกำรสอบถำมข้อมูลจำกห้องสมุด ( x = 4.25)
และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดในฐำนะผู้นำทำงด้ำนเทคโนโลยี ( x = 4.19)
6. ด้านความต้องการการใช้งาน MTR ในงานบริการของห้องสมุด
ผลกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในงำนบริกำรของห้องสมุด พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับดังนี้ ต้องกำร
ให้ MTR นำไปประยุกต์ใช้กับงำนบริกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรตอบคำถำมในห้องสมุด ( x = 4.05)
ท่ำนต้องกำรให้มีหุ่นยนต์ MTR ในทุก ๆ ห้องสมุดของจุฬำฯ ( x = 3.17) และต้องกำรให้มีหุ่นยนต์
MTR ทำงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ในห้องสมุด ( x = 3.67)
7. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดบริการ Mobile Telepresence Robotics
ผลกำรศึกษำด้ำนข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR มีดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ เก็บข้อมูลทัศนคติจำกผู้บริหำรห้องสมุด จำนวน 4 คน โดยใช้
แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล ผลกำรศึกษำมีดังนี้
1) กำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้ระบบ Mobile Telepresence มำใช้ในกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด ควำมคุ้มทุนกำรในนำระบบมำใช้งำน และกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้
เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์เพื่อใช้เป็นทำงเลือกใหม่/ ทดแทน ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้
 MTR เป็นโครงกำรนำร่องที่สำนักงำนวิทยทรัพยำกร นำมำทดลองใช้ในงำนห้องสมุด
โดยทดลองใช้ในพื้นที่ ชั้น 2 และ ชั้น 1 เพื่อทดสอบพฤติกรรมของผู้รับบริกำรว่ำเป็นอย่ำงไร
ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมพึงพอใจ หรือรู้สึกว่ำ MTR เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือขัดขวำงกิจกรรม กำรเรียนรู้
และใช้บริกำรหรือไม่อย่ำงไร กรณีที่ได้ผลกำรตอบรับที่ดี ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้นำ
ข้อมูลเหล่ำนั้นมำออกแบบระบบกำรให้บริกำรได้อย่ำงตรงกับควำมต้องกำรต่อไป
 เกณฑ์กำรตัดสินใจ ต้องทำกำรบ้ำนเสียก่อนนำเทคโนโลยีที่จะเข้ำมำใช้ในองค์กร
ต้องหำรือร่วมกันเพรำะเทคโนโลยีพัฒนำไปมำก จะต้องเลือกให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรตัดสินใจว่ำจะนำมำใช้จริงในงำนบริกำรห้องสมุด
จะต้องดูผลกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ก่อนว่ำ ได้รับกำรยอมรับจำกผู้รับบริกำรมำกน้อยเพียงใด
 MTR เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและเป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับผู้ให้บริกำร
ของห้องสมุด เนื่องสำมำรถให้บริกำรได้ในระยะไกล กำรนำมำใช้ในกำรให้บริกำรของห้องสมุด
ควรต้องพิจำรณำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของหน่วยงำนว่ำสำมำรถรองรับได้มำกน้อยเพียงใด เช่น
ควำมเสถียรของ WiFi ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำรในกำรควบคุมระบบ
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ต้องกำรนำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
ในพื้นที่อำคำรจำมจุรี 10 หรือ อำคำรจำมจุรี 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ให้บริกำรน้อย จะทำให้ MTR
สำมำรถช่วยผู้ให้บริกำรในกำรดูแลจัดกำรด้ำนพื้นที่ของอำคำรได้มำกขึ้น
 กำรเลือก MTR นี้มำใช้ในงำนแทนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เสมือนจริง เพรำะ
เป็นว่ำเทคโนโยลีนี้มีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป และทำงสำนักงำนวิทยทรัพยำกรมีระบบที่สำมำรถรองรับ
กำรทำงำนกับ MRT ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมำณที่สูงมำกสำหรับกำรลงทุน ประกอบกับระบบ MRT
มีข้อเด่นคือ ระบบสำมำรถเคลื่อนไหวได้ จึงทำให้ระบบสำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วจำกระยะไกล และสำมำรถสื่อสำรกับผู้รับบริกำรได้สองทำง โดยที่ผู้รับบริกำรไม่ต้องลุกจำก
ที่นั่งเดินมำพบบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบคำถำม MTR จึงนับได้ว่ำเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรให้บริกำรเชิงรุกกับผู้รับบริกำรได้อย่ำงดี
 มุมมองต่อควำมคุ้มทุนของเครื่องมือ ต้องรู้อำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ ค่ำเสื่อม
สภำพ และควรเก็บสถิติดูว่ำจะใช้กิจกรรมอะไรได้บ้ำง เช่น กำรตอบคำถำม บริกำรสืบค้น มีคนมำใช้
บริกำรมำกน้อยเพียงใด จะเกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่ ประเด็นปัญหำของบุคลำกร อันตรำยต่อบุคลำกร
ที่ลดน้อยลง กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรทำงำน อำจทำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2) แนวโน้มกำรนำเทคโนโลยีอื่นๆ มำใช้ภำยในห้องสมุด ว่ำมีส่วนงำนใด หรือกิจกรรม
ใดในอนำคตที่กำลังมองหำกำรนำเทคโนโลยีมำใช้แทนผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำ
 ในอนำคตสำนักงำนวิทยทรัพยำกรจะต้องพัฒนำและจัดบริกำรของห้องสมุดโดยมุ่ง
ไปสู่กำรเป็นห้องสมุดอัตโนมัติให้มำกขึ้น โดยเฉพำะระบบงำนประจำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจนปัญหำในกำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และจะมี
กำรนำระบบกำรยืมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถให้บริกำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3) มุมมองกำรเกิด Digital disruption ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้
 ในแง่ของ Digital disruption นั้นอำจไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนมำกนัก เพรำะ
MTR จะเป็นผู้ช่วยบรรณำรักษ์และผู้ให้บริกำร ในกำรสื่อสำรจำกระยะไกล ทุกอย่ำงต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง อำจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เป็นตัวเสริมใน
กำรทำงำนให้ตอบโจทย์กับงำนและนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 กำรใช้ MTR ในงำนนั้นจะใช้แทนในบำงส่วนของงำน ซึ่งไม่สำมำรถนำมำใช้แทน
บุคลำกรได้ทั้งหมด บุคลำกรยังมีควำมสำคัญอันดับหนึ่งในกำรให้บริกำรห้องสมุด แต่บุคลำกรจะต้อง
พัฒนำควำมสำมำรรถในกำรเป็น Remote Worker และต้องเรียนรู้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีทั้ง
ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ ที่จะมำช่วยสนับสนุนกำรจัดบริกำรใหม่ๆ ของห้องสมุด และจะต้อง
มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถไปเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำให้มำกขึ้น
ด้านการจัดบริการ เก็บข้อมูลจำกบรรณำรักษ์สำยปฏิบัติงำนของห้องสมุด จำนวน 5 คน
โดยใช้แบบสัมภำษณ์ ผลกำรศึกษำมีดังนี้
1) กำรนำ MTR มำประยุกต์ใช้ในงำนบริกำรห้องสมุด : บรรณำรักษ์ 2 ใน 5 แสดง
ควำมคิดเห็นว่ำกำรนำ MTR มำใช้งำนเป็นเรื่องที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนบริกำรใน
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ห้องสมุดเพื่อสอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกัน บรรณำรักษ์ทั้ง 5 คน
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำเทคโนโลยี MTR นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อน และรำคำสูง อีกทั้ง
เทคโนโลยีพื้นฐำนที่ใช้งำนในห้องสมุดอำจไม่สำมำรถรอบรับ MTR และช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรได้
แค่เพียงข่วงเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้น ไม่เหมำะกับกำรให้บริกำรตอบคำถำมเชิงลึก หำกมีเทคโนโลยีอื่น
ที่รำคำถูกกว่ำ มีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำ เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฎิบัติงำนใช้งำนได้ง่ำยกว่ำ น่ำจะเป็นตัวเลือก
ที่ดีกว่ำ MTR อีกทั้งควรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อนกำรใช้งำนว่ำมีควำมต้องกำร
เทคโนโลยี MTR หรือไม่ อย่ำงไร
2) ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรมกำรบริกำร ควำมสะดวกสบำย ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน
ของ MTR: บรรณำรักษ์ 2 คนแสดงควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่กำรทำงำนของ
บรรณำรักษ์ได้ แต่มี 1 คนที่มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่มีบทบำทในกำรเป็นผู้ช่วยของบรรณำรักษ์
เนื่องจำกกำรทำงำนยังคงอำศัยบรรณำรักษ์อยู่ และอีก 2 คน มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่เพียงแต่
ไม่สะดวกสบำยแล้ว ยังมีขีดจำกัดเรื่องกำรใช้งำนอยู่ เนื่องจำกกำรใช้งำนที่ดี เจ้ำหน้ำที่หรือ
บรรณำรักษ์ผู้ควบคุมควรอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณไม่ไกลจำก MTR มำก เพื่อง่ำยต่อกำรควบคุม
และป้องกันกำรสูญหำย อีกทั้งยังต้องระวังเรื่องควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ทั้งกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต หรือกำรป้องกันกำรชน ที่อำจส่งผลต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และกำรควบคุมที่ดี
ไม่สำมำรถทำงำนได้โดยเจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เพียงคนเดียว ทำให้สิ้นเปลืองกำลังคนเพิ่มมำกขึ้น
อีกทั้งกำรตอบคำถำมผ่ำน Line หรือ email น่ำจะสะดวกกว่ำกำรใช้ MTR
3) กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรให้บริกำร MTRในงำนบริกำรของห้องสมุด:
บรรณำรักษ์ 1 คนเสนอว่ำควรศึกษำข้อกำหนดของหน่วยงำน หรือมหำวิทยำลัยถึงกำรอนุญำต
ในกำรทำงำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต อีก 3 คนเสนอว่ำ สิ่งที่ควรเตรียมควำมพร้อมที่สุด คือกำรศึกษำ
กำรทำงำนของ MTR รวมไปถึงงำนบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม รวมไปถึงเตรียมผู้ปฏิบัติงำนที่พร้อมจะ Stand by ตลอดเวลำสำหรับกำรตอบคำถำม
ผ่ำน MTR ส่วนบรรณำรักษ์อีก 1 คนเสนอว่ำควรทำกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อน
เพื่อทรำบว่ำควรมีควำมพร้อมในด้ำนใดบ้ำง อีกทั้งไม่ว่ำจะเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไร ก็สำมำรถ
นำเทคโนโลยีทำงเลือกอื่นมำใช้แทนได้ เนื่องจำกงำนในห้องสมุดไม่จำเป็นต้องเข้ำหำผู้รับบริกำร
โดยตรง อำจเลือกติดตั้งระบบ Skype เพื่อให้ผู้รับบริกำรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจริง ๆ เข้ำมำ
ติดต่อ แทนกำรทีจ่ ะให้เจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เป็นฝ่ำยคุมอุปกรณ์และเข้ำไปรบกวนผู้ใช้งำน
โดยไม่จำเป็น
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้ Mobile Telepresence ในงำนบริกำรตอบคำถำม
เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์ทดแทน
กำรให้บริกำรในรูปแบบเดิม : บรรณำรักษ์ทั้งหมดมีควำมเห็นว่ำ MTR ทำได้เพียงแค่เป็นทำงเลือก
ให้กับบริกำรรูปแบบใหม่ แต่ไม่สำมำรถทดแทนกำรทำงำนของบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
ยังมีขีดจำกัดของกำรทำงำนอยู่ อีกทั้งกำรตอบคำถำมผ่ำนโปรแกรม Chat น่ำจะมีรูปแบบที่เหมำะสม
มำกกว่ำกำรใช้ MTR นอกจำกนี้ยังได้เสนอว่ำอำจนำไปปรับปรุงงำนทำงด้ำนต้อนรับนำชม หรืองำน
นำเสนอน่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำกำรใช้งำนตอบคำถำม หำกต้องกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรให้บริกำรตอบคำถำม เทคโนโลยี AI น่ำจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ
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5) กำรนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มำทำงำนในองค์กรเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต จะส่งผล
กระทบด้ำน Digital disruption ต่อบุคลำกรในห้องสมุดหรือไม่ บรรณำรักษ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำปัญหำ
Digital Disruption อำจเกิดขึ้นได้บ้ำง แต่เฉพำะแค่กับบำงงำนเท่ำนั้น ปัญหำสำคัญคือกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ถึงสำเหตุ ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของกำรนำ MTR มำใช้
งำนห้องสมุด จึงจะสำมำรถจัดบริกำรได้ตรงกับนโยบำยในกำรนำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นเข้ำมำใช้ใน
องค์กร
ด้านระบบการทางานของ MTR
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำ MTR เป็นระบบที่ดี ค่อนข้ำงตอบสนองต่อกำรใช้งำน
ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรห้องสมุด กำรใช้งำน MTR ควรทำได้ง่ำย มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน
และสำมำรถใช้งำนได้จริง ฟังก์ชันเพิ่มเติมของ Telepresence Robotic ที่ควรมี ได้แก่ สำมำรถ
เลือกรับบริกำรได้ว่ำต้องกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์โดยใช้ตัวอักษร ใช้เสียง หรือเห็นหน้ำบรรณำรักษ์
หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส (Touchscreen) เพื่อที่ผู้ใช้จะไม่ต้องพึ่งบรรณำรักษ์ในกำรค้นหำเพียง
ฝ่ำยเดียว ผู้ใช้สำมำรถปรับระดับเสียงที่ใช้ในกำรสื่อสำรเองได้ สำมำรถใช้แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่น
นอกจำก iPad และ iPhone ในกำรทำงำนได้ นอกจำกนี้ ยังมีผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
หุ่นยนต์ที่นำมำให้บริกำรในห้องสมุด คือ ควรเป็นหุ่นยนต์ที่สำมำรถทำงำนได้ด้วยตนเอง โดยนำมำใช้
ในงำนที่มีลักษณะประจำ อำจเป็นระบบ AI เพื่อช่วยลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยมี
ฟังก์ชันที่ต้องกำร เช่น กำรจองห้องค้นคว้ำกลุ่มผ่ำนหุ่นยนต์ มีระบบช่วยสืบค้นอัตโนมัติโดยใช้
Voice recognition ช่วยค้นหำหนังสือ และแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้เมื่อป้อนข้อมูล
ลงไปได้ สำมำรถบอกตำแหน่งของหนังสือได้ ทั้งหนังสือที่อยู่บนชั้นและหนังสือที่อยู่ผิดชั้น สำมำรถ
เก็บหนังสือเองได้ และใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด สำหรับรูปแบบในกำรให้บริกำร
ของ MTR มี มีดังนี้
1. ควรสร้ำงเส้นทำงกำรเดินเฉพำะสำหรับหุ่นยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกำรชนกัน และ
มีแอปพลิเคชันบอกตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์
2. ควรกำหนดบริเวณไว้สำหรับเป็นที่ตั้งหุ่นยนต์ประจำอยู่ เพื่อที่รอให้บริกำร ไม่ควรให้
หุ่นเคลื่อนที่ตลอดเวลำเนื่องจำกอำจเป็นกำรรบกวนสมำธิผู้ใช้บริกำรที่กำลังอ่ำนหนังสืออยู่ หำกมี
ผู้ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเรียกหุ่นให้มำหำได้ผ่ำนแอปพลิเคชันที่อำจประสำนงำนกับโครงกำร
CU NEX เพื่อจัดทำ หรือมีปุ่มกดเรียกใช้งำนหุ่นติดอยู่ที่โต๊ะอ่ำนหนังสือ ในกำรทดลองใช้งำน MTR
พบว่ำกำรเชื่อมต่อสัญญำณ WiFi ยังไม่มีควำมเสถียรมำกนัก ทำให้เสียงพูดไม่ค่อยชัดเจน ภำพกระตุก
เป็นบำงครั้ง และมีกำรตอบสนองช้ำ หำกนำมำใช้งำนจริงควรพัฒนำระบบ WiFi ให้มีเสถียรภำพ
มำกขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นส่วนนี้ได้ เนื่องจำกไม่ได้ทดลอง
ใช้งำน MTRในวันที่ทำกำรสำรวจ เป็นเพียงกำรดู VDO สำธิตกำรใช้งำนเท่ำนั้น
ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน MTR
บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำน MTR ควรมีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนงำนบริกำรถำม-ตอบและ
ช่วยค้นคว้ำ และด้ำนกำรควบคุมหุ่นยนต์ ควรมีบริกำรช่วยค้นหำข้อมูลงำนวิจัย/ วำรสำร และ
ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเป็นคนค้นหำข้อมูลเอง นอกจำกนี้ ยังมีควำมต้องกำรให้บรรณำรักษ์
สำมำรถตอบคำถำมทั่วไปในชีวิตประจำวัน อีกทั้งช่วยให้คำปรึกษำทั้งด้ำนกำรเรียนและควำมรัก
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อีกทั้งยังต้องกำรให้บรรณำรักษ์สำมำรถสื่อสำรได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้บริกำรได้ทั้ง
นิสิตไทยและนิสิตชำวต่ำงชำติ อย่ำงไรก็ตำมมีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนเห็นว่ำกำรนำ MTR มำใช้
งำนจะเป็นกำรเพิ่มภำระให้บรรณำรักษ์มำกกว่ำ เนื่องจำกบรรณำรักษ์ต้องศึกษำวิธีกำรบังคับหุ่นยนต์
เพิ่มเติมก่อนออกให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่มีควำมเห็นเพิ่มเติม เนื่องจำกเห็นว่ำ
บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำนหุ่นยนต์เป็นบรรณำรักษ์คนเดียวกับที่ให้บริกำรตำมปกติ จึงไม่เห็นว่ำจะมี
ควำมแตกต่ำง
ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกเห็นว่ำกำรมี MTR ในห้องสมุดเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้ำง
ภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำร
สนใจค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น แต่ก็มีบำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ MTR ดูเหมือนเป็นจุดขำยของห้องสมุด
มำกกว่ำเป็นบริกำรที่ใช้งำนจริง และมีส่วนน้อยที่เห็นว่ำกำรมี MTR ไม่ส่งผลใดต่อภำพลักษณ์ของ
ห้องสมุด
ด้านความต้องการใช้งาน
ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนมีควำมกังวลว่ำจำนวนหุ่นยนต์อำจไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังไม่เห็นควำมจำเป็นในกำรใช้งำน MTR
เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ชำนำญในกำรใช้งำนหุ่นยนต์ และเห็นว่ำกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์
ในปัจจุบันมีระบบที่ดีและสะดวกอยู่แล้ว นอกจำกนี้มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำผู้ที่มำใช้บริกำรที่สำนักงำน
วิทยทรัพยำกร ส่วนมำกมำใช้พื้นที่มำกกว่ำทรัพยำกร และผู้ใช้ทรัพยำกรส่วนใหญ่ได้ทำกำรสืบค้น
ทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์มำก่อนเป็นที่เรียบร้อย ควำมต้องกำรใช้งำน Telepresence Robotic
จึงต่ำ หำกเปลี่ยนจำกบริกำร MTR เป็นบริกำร Chat อำจจะเหมำะสมกว่ำ
ความเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์จำกผู้รับบริกำรของห้องสมุด มีดังนี้
1. หุ่นยนต์ MTR ไม่ค่อยมีเสียงเมื่อเคลื่อนไหว จึงทำให้ผู้ใช้บริกำรตกใจเมื่อสังเกตเห็น
ตัวหุ่นซึ่งเข้ำมำในระยะใกล้แล้ว
2. หุ่นยนต์ MTR อำจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในกำรช่วยแก้ปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนบุคลำกร
และอำจเป็นกำรเพิ่มภำระให้บุคลำกรมำกกว่ำ เนื่องจำกหุ่นไม่สำมำรถทำงำนได้ด้วยตนเอง ยังคงต้อง
ให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุม
3. หน้ำจอของ MTR ควรใช้เป็นภำพกรำฟฟิก หรือตัวกำร์ตูน แทนภำพบรรณำรักษ์
เพื่อช่วยให้ดูเป็นกันเอง และลดควำมประหม่ำในกำรใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อบรรณำรักษ์เพรำะเคยได้รับบริกำรที่ค่อนข้ำงแย่ เช่น บรรณำรักษ์ทำหน้ำดุ หรือไม่เต็มใจ
ให้บริกำร หรืออำจไม่จำเป็นต้องโชว์ภำพบรรณำรักษ์ตลอดเวลำ ควรขึ้นโชว์เฉพำะเวลำที่กำลัง
ให้บริกำร
4. ควรมีคำอธิบำยกำรใช้งำน MTR โดยทำเป็นคู่มือแบบรูปภำพหรือให้บรรณำรักษ์
เป็นผู้อธิบำยผ่ำนตัวหุ่นยนต์
5. ควรต้องทำกำรทดลองใช้จริงก่อน แล้วจึงประเมินผลอีกครั้ง
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6. รูปลักษณ์ของ MTR ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำดูค่อนข้ำงน่ำกลัว ควรปรับปรุงให้มี
ลักษณะคล้ำยมนุษย์มำกขึ้นควรมีจอแสดงผลใหญ่ขึ้น และควรมีเซนเซอร์ป้องกันกำรชน แต่มี
ผู้รับบริกำรบำงคนเห็นว่ำมีควำมสวยงำม ดูเป็นมิตร แต่ยังมีควำมแข็งแรงไม่มำกนัก
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้รับรู้และสำมำรถใช้งำน MTR ในกำรเรียน
กำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
2. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำคมจุฬำฯ ต่อไป
รายการอ้างอิง
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด. เข้ำถึงได้จำก:
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เข้ำถึงได้จำก https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html
Mobile Telepresence Robots in Chulalongkorn University Library. เข้ำถึงได้จำก
https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php
LuMarie Guth, & Patricia Vander Meer, (2017). "Telepresence robotics in an academic
library: A study of exposure and adaptation among patrons and
employees", Library Hi Tech, 35(3), 408-420. Retrieved from
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LHT-03-2017-0059
Double Telepresence Robots. Retrieved from
https://library.uta.edu/technology/double-telepresence-robots
Telepresence Robot : You can now borrow a Double Robotics Telepresence Robot
from the UNE Libraries. Retrieved from https://www.une.edu/library/robot
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การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Quality Indicators Assessment for University Library of
the Higher Education Commission, Academic Resource
and Information Technology Center, Pibulsongkram
Rajabhat University
รัตนพา พันธ์ศรี, วิกาญดา บุญคง, สุธารัตน์ ทับอิน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
e-mail: ruttanap@psru.ac.th

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และ 2) องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์
เชิงเนื้อหำ (Content analysis) ซึ่งผลจำกกำรประเมินตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ได้ผลดังนี้
1. องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรห้องสมุด แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบย่อย และ 13 ตัวบ่งชี้
โดย 1.1) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
1.2) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี 1.3) องค์ประกอบย่อย
ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ อยู่ในระดับดี และ 1.4) องค์ประกอบย่อยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้ใช้บริกำร อยู่ในระดับดีมำก
2. องค์ประกอบด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งเป็น 2 ตัวบ่งชี้ คือ ประสิทธิภำพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยภำยในห้องสมุดที่ให้บริกำร และจำนวนเครื่องคอม
ต่อผู้ใช้บริกำรต่อวัน ซึ่งภำพรวมอยู่ในระดับดี
ซึ่งผลจำกกำรประเมินจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปวำงแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ
ให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป

คาสาคัญ:
ตัวบ่งชี้, มำตรฐำนห้องสมุด, สถำบันอุดมศึกษำ
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Abstract
This research is a qualitative research with the objectives: to study
the standard indicators of the libraries of Higher Education Commission of affairs
of the Information Technology and Services Center, Pibulsongkram Rajabhat
University in two components: 1) library service elements and 2) information
technology components. The results of the evaluation of the indicator in each
component are as follows.
1. The library management components are divided into 3 subcomponents and 13 indicators. 1.1) Sub-components of the development
of information resources, the level needs improvement. 1.2) Sub-components
of information resource management, on a good level. 1.3) Sub-components
of information services, on a good level. and 1.4) Subscriber Development Potential,
on a very good level.
2. The information technology system is divided into 2 indicators:
the capability of the computer and the network service within the library and
the number of machines per user per day, the efficiency assessments is a good level.
The results of the evaluation will be used as a basis data for planning and
improving the Academic Resource and Information Technology Center,
Pibulsongkram Rajabhat University to be more effective in the future.

Keywords:
Quality Indicators, Standard of library, The Higher Education Commission
บทนา
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยให้สถำบัน
ต้นสังกัดดำเนินภำรกิจของสถำบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ห้องสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต นอกจำกหน้ำที่หลักดังกล่ำวแล้วห้องสมุดยังเป็น
แหล่งสำรสนเทศและให้บริกำรสำรสนเทศของสถำบัน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำร
ที่มีคุณภำพ ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีกำรควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม
คุณภำพห้องสมุดนี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมำ พ.ศ. 2515 คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ สภำกำรศึกษำแห่งชำติ ได้เสนอมำตรฐำนห้องสมุดและใน พ.ศ. 2523
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ได้จัดทำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวแต่ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 ทบวงมหำวิทยำลัยได้จัดทำมำตรฐำนห้องสมุดและประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
เกี่ยวกับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ ทรัพยำกรสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่
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และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน (ประกำศ
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่องมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2529, 2540) สำหรับมำตรฐำน
ฉบับปัจจุบันคือ มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ซึง่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำให้ได้มำตรฐำนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำหนด
เกณฑ์สำหรับห้องสมุดในเรื่องโครงสร้ำงและกำรบริหำร งบประมำณ กำรเงิน บุคลำกร ทรัพยำกร
สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ กำรบริกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2544)
จำกแนวควำมคิดพื้นฐำนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเกี่ยวกับมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำควรมีระบบ
กำรประเมินคุณภำพของตนเองเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ และสอดคล้องนโยบำยกำรประกันคุณภำพของชำติ (สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ, 2544) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและนำไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรทำงำนของสำนักให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภำพ
ที่เหมำะสมของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป
วัตถุประสงค์
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) จึงต้องอำศัยเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยวิธีกำรวิจัยประกอบด้วยกระบวนกำรวิจัย
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำกรอบแนวคิดตำมเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ในขั้นตอนนี้เป็นกำรศึกษำเอกสำรจำกแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และเอกสำร
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อหำร่องรอยหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
กำรศึกษำร่องรอยเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
1. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ควำมสำเร็จจำกกำรดำเนินงำน
กำรประเมินตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 3) เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสำรวจเอกสำรเชิงวิเครำะห์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ตำมแนวคิดของกำรวิจัยจำแนกตำมประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
โดยข่ำยงำนหองสมุดมหำวิทยำลัยสวนภูมิภำค (PULINET) ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้กำรจดบันทึก หรือถ่ำยเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกำรวิจัยจำกเอกสำรและสภำพปัจจุบันของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม และเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมในปัจจุบันกับตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ
4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ร่องรอยหลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content
analysis) ที่จำแนกตำมลักษณะข้อมูลที่มีกำรกำหนดคะแนนกำรประเมินแตละตัวบงชี้เปนแต่ละขอ
ข้อละ 5 คะแนน รวมจำนวนทั้งหมด 15 ตัวบงชี้ คิดเปนคะแนนเต็มรวม 75 คะแนน และคำนวณผล
กำรประเมินจำกคะแนนรวมของตัวบงชี้ทั้งหมดหำรดวยจำนวนตัวบงชี้ เกณฑกำรประเมินผลพิจำรณำ
จำกคำเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 5 ชวงคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2541)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดีมำก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50
หมำยถึง มีระดับผลกำรประเมินต้องปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
และเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2560
จุดมุ่งหมำยของกำรดำเนินกำร เพื่อให้ได้ข้อสรุปกำรวิเครำะห์เอกสำร และกำรสร้ำง
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องจำกเอกสำร กำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักกำร แนวคิด
ทฤษฎีในกำรประเมินตัวบ่งชี้ให้ได้มำตรฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2 องค์ประกอบ
สรุปได้ ดังตำรำง
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ตำรำงที่ 1 กำรประเมินคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด
และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
องค์ประกอบ
ดานการบริการหองสมุด
กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (1 ตัวชี้วัด)
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)
กำรบริกำรหองสมุด (8 ตัวชี้วัด)
กำรพัฒนำศักยภำพของผูใชบริกำร (2 ตัวชี้วัด)
ค่าเฉลี่ยด้านการบริการห้องสมุด
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2 ตัวชี้วัด)
ค่าเฉลี่ยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยใน 2 องค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย
(X )

ผลการประเมิน

1.00
4.00
3.50
5.00
3.375

ระดับตองปรับปรุง
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับพอใช

4.00
4.00
3.50

ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กำรประเมินคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรบริกำร
ห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด แบ่งเป็น
4 องค์ประกอบ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.375 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบ
1) กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
3) กำรบริกำรห้องสมุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี และ 4) กำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ใช้บริกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก และค่ำเฉลี่ย
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.00 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
อภิปรายผล
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้ทรำบระดับคุณภำพกำรดำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน 2 ประเด็น คือ
ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด และด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกผลกำรวิจัยมีประเด็นต่ำง ๆ
ที่ผู้วิจัยนำมำอภิปรำย ดังนี้
1. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ) งบประมำณในกำรจัดซื้อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีผลคะแนนเท่ำกับ 1 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

2-716

สำรสนเทศ ได้รับงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทต่อจำนวนนักศึกษำ
เต็มเวลำเทียบเท่ำ เท่ำกับ 170 บำท/ คน ซึ่งกำรได้รับงบประมำณที่น้อยจะทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อ
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ ซึ่งสอดคล้องกับวีรวรรณ
วรรณโท (2544) กล่ำวว่ำ ปัญหำงบประมำณของห้องสมุดในกำรดำเนินงำนยังไม่เพียงพอ
ต่อกำรพัฒนำและนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับควำมเห็นของวำณี ฐำปนวงศ์ศำนติ (2543) ที่ว่ำนโยบำยบริหำรงบประมำณของห้องสมุด
ต้องดำเนินเป็นระบบขั้นตอนตำมกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีเงินเป็นเครื่องมือให้กำรดำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้บริหำรห้องสมุดต้องรู้วิธีจัดตั้งงบประมำณ และวำงแผนกำรใช้จัดสรร
งบประมำณ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติให้ใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตำมระเบียบ
ตำมกำหนดเวลำ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
2. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวม
อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) เวลำเฉลี่ยในกำรดำเนินกำรตั้งแต่
รับทรัพยำกรสำรสนเทศและนำออกให้บริกำรอยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรขั้นตอนตั้งแต่รับทรัพยำกรสำรสนเทศ
และนำออกให้บริกำร ทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 เล่ม ต่อ 4 วัน ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 2) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนำอยู่ในระดับดี
ผลคะแนนเท่ำกับ 3 ซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้จึงได้จัดทำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อเป็นคลังควำมรู้และแหล่งศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แต่ยังขำดกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล
3. ด้ำนบริกำรห้องสมุด (กำรบริกำรสำรสนเทศ) ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ในระดับดี
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.8 มี 8 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้คะแนน
กำรประเมินมำกทีส่ ุด ได้แก่ 1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไข อยู่ในระดับดีมำก ผลคะแนน
เท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรับข้อร้องเรียนได้หลำยทำง
เช่น ผ่ำน LINE Application ทำง Web Site โดยทำงสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีบุคลำกรผู้รับผิดชอบในกำรตอบแบบสอบถำม และอีกทำงหนึ่งคือสำยตรงผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถโทรศัพท์มำร้องเรียนโดยมีผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบริกำร
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรตอบข้อปัญหำ และข้อสงสัย และยังสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง
แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรซึ่งในปีงบประมำณ 2560 มีข้อร้องเรียนอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ
ได้จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสำมำรถแก้ไขได้ทั้ง 4 ข้อ เท่ำกับ 100 เปอร์เซ็นต์
2) จำนวนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One stop service) อยู่ในระดับดีมำก
ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
โดยต่อยอดเป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (One stop service online) ซึ่งได้รวบรวมบริกำรต่ำง ๆ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรที่ไม่สะดวกเดินทำงมำขอใช้บริกำรด้วยตนเองสำมำรถขอใช้
บริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำเพียงผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรให้กระชับ
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริกำรและบรรลุเป้ำหมำยของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สอดคลองกับงำนวิจัยของโสภณ พึงไชย (2543) เรื่องควำมพึงพอใจของประชำชนตอกำรใหบริกำร
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ของฝ่ำยระเบียน สำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรศึกษำตำงพบวำ ผูใชบริกำร
มีควำมพึงพอใจมำกตอกำรใหบริกำรโดยเฉพำะหนวยงำนที่ใหบริกำรแกประชำชน อย่ำงสมบูรณ
และครบวงจรโดยที่ประชำชนไม่ต้องเสียเวลำไปติดตองำนในที่ตำง ๆ หลำยแหงหนวยงำนเดียว
ทำหนำที่บริกำรอย่ำงเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภำพ โดยใชชื่อวำ “กำรใหบริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
stop service)” ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มำติดตอ 3) จำนวนบริกำรเชิงรุกอยู่ในระดับ
ดีมำก ผลคะแนนเท่ำกับ 5 ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรให้บริกำรเชิงรุก
หลำกหลำยรูปแบบทั้งนอกสถำนที่ ออนไลน์ทำงเว็บไซต์ และ LINE Application
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำบุคลำกร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรนำผลของงำนวิจัยนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำปรับใช้ในบริบท
ของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพต่อไป
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บทคัดย่อ
จดหมำยเหตุดิจิทัลคือรูปแบบใหม่ของเอกสำรจดหมำยเหตุที่สร้ำงขึ้น รวบรวมไว้ บันทึก
และค้นหำข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
พกพำ แทปเลต กล้องถ่ำยภำพดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรสื่อสำร
กำรปฏิบัติงำนและกำรทำงำนร่วมกัน ข้อมูลที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปไฟล์เอกสำรซึง่ มีหลำกหลำยชนิด
เช่น ตัวอักษร ภำพ เสียงและสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น โดยใช้ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมสำหรับ
จัดเก็บและบริหำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติตำม
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำรให้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรพัฒนำจำกเอกสำรในรูปกระดำษหรือแอนะล็อกไปสู่รูปแบบ
จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมกับ
ยุคสมัย ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงกันได้ในเวลำอันรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม
ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรควรคำนึงถึงข้อจำกัดทำงด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันปัญหำที่จะเป็นผลกระทบตำมมำในภำยหลัง

คาสาคัญ:
จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์, จดหมำยเหตุดิจิทัล, คลังสำรสนเทศดิจิทัล

Abstract
Digital archives are new forms of archival documents that are created,
archived, save and search using advanced digital tools, devices and technologies
such as computers, cell phones, tablets, digital cameras, computer programs and
online media used in communication performance and collaboration. The stored
data is in a variety of file formats, such as letters, images, sound and multimedia,
using the appropriate hardware or software for storing and managing digital archives.
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To comply with the National Strategic Plan under the Digital Development for
Economic and Social Development Act, BE 2560 (1960), University archival services
were developed from paper or analog documents into electronic archives and digital
archives. To use the data appropriate to the era. Users can access and share
information in a fast time. However, both providers and recipients should take into
account the legal and regulatory limitations associated with digital archival services.
In order to prevent problems that will be affected later.

Keywords:
Electronic Archives, Digital Archives, Digital Repository
บทนา
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่จัดหำ รวบรวม จัดระบบมำตรฐำนกำรเก็บรักษำ
อนุรักษ์ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น ให้บริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ข้อมูลจำกจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยเป็นข้อมูลเชิงประวัติศำสตร์ บ่งชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นข้อมูลหรือ
สำรสนเทศที่มีควำมสำคัญยิ่ง สมควรเก็บรักษำไว้ ปัจจุบันหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุในสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกระแสสังคมในยุคที่มีกำรนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นหน่วย
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยเน้นกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้บริกำรและ
กำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนีเ้ พื่อสนองตอบนโยบำยรัฐบำลยุคประเทศไทย 4.0 และให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ชำติตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดย
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมผนวกกับหลักวิชำกำรด้ำนจดหมำยเหตุ
รวมถึงกำรนำมำตรฐำนกำรจัดทำคำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (General International
Standard Archival Description – ISAD(G) มำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์และทำรำยกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำ
เอกสำรต้นฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสำรสำคัญเกิดกำรชำรุด สูญหำยหรือถูกทำลำยไป
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และ
จดหมำยเหตุดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ โครงกำร
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบลงทะเบียนและสืบค้น
สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน โดยเฉพำะรูปแบบสุดท้ำยคือ จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์
รำยเดือน เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลซึ่งเป็นกำรสร้ำงเอกสำรดิจิทัลตั้งแต่ต้นกำเนิด
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(Born digital) เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อหลำกหลำย
ช่องทำง ซึง่ จะแสดงผลในรูป e-Magazine หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นกำรแชร์ข้อมูล
เพื่อส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น งำนบริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบให้ผลกำรสืบค้นที่แตกต่ำงกัน ผู้ใช้สำมำรถเลือกรูปแบบที่ให้ข้อมูลเหมำะสม
ต่อกำรนำไปใช้งำน ส่วนเทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบจะมี
ควำมแตกต่ำงและซับซ้อนกว่ำกำรจัดกำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิมที่เป็นกระดำษหรือแอนะล็อก
ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่นำมำใช้และรูปแบบของเนื้อหำที่จะนำเสนอ จำกกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุจำกรูปแบบดัง้ เดิมให้เป็นบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรรับรู้สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัลในอนำคต สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
องค์กรและสังคมได้อย่ำงแท้จริง
อย่ำงไรก็ตำมกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยภำยใต้ข้อจำกัดใน
ด้ำนกฎหมำยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน อำจจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึง
จดหมำยเหตุดิจิทัลที่เป็นข้อมูลลับ หำกนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำนหรือเผยแพร่อำจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของภำครัฐได้ ดังนั้นในกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนจดหมำยเหตุประเภทอื่น ๆ ก็ตำม
ควรพิจำรณำถึงผลกระทบทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลร่วมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกำรนำข้อมูลไปใช้งำนในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย
2. เพื่อพัฒนำคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลดิจิทัลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ให้เป็นแหล่ง
บริกำรข้อมูลที่ทันสมัย เน้นกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้
3. เพื่อพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดเก็บ อนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย ป้องกันไม่ให้เอกสำรสำคัญขององค์กรเกิดกำรชำรุด สูญหำยหรือถูกทำลำย
ขั้นตอนและวิธิการดาเนินการ
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศได้ปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบ
กำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน รวมถึง
กำรแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดทำ
จดหมำยเหตุดิจิทัล ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ 2) ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย 3) คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และ 4) จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ออนไลน์ รำยเดือน
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1. โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
เป็นกำรจัดเก็บและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วว่ำมี
ควำมสำคัญและมีควำมต้องกำรใช้งำนค่อนข้ำงสูง อำทิ เอกสำรควำมเป็นมำในกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัย
เอกสำรกำรประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยแรก โครงกำรจัดตั้งหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย
และภำพถ่ำยในอดีต เป็นต้น โดยกำรสร้ำงระเบียนที่เป็นตัวแทนเอกสำร สำมำรถสืบค้นแบบออนไลน์
ผ่ำนโอแพ็ก (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Matrix ของสำนักบรรณสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์
และทำรำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตุในรูปแบบกำรลงรำยกำรที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (MARC
format) โดยนำมำตรฐำนกำรจัดทำคำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (ISAD (G): General
International Standard Archival Description) โดยเลือกใช้มำตรฐำนบำงรำยกำรมำกำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูลและใช้หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (AACR2R) เลือกกลุ่มเขตข้อมูลและเลือกประเภทของระเบียน (Type of record) เป็นวัสดุ
ผสมหลำยรูปแบบ (Mixed materials-(MX)) รวมทั้งเลือกกำรนำเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหำในลักษณะ
ของกำรรวมกลุ่มเอกสำร (Collection) (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สำนักบรรณสำรสนเทศ
และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561, หน้ำ 64) ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบห้องสมุดอัติโนมัติได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ พิมพ์คำค้นในช่อง “ค้นหำ
สื่อกำรศึกษำในห้องสมุด มสธ.” คลิกปุ่ม “Search” ด้ำนขวำมือ

ภำพที่ 1 เมนูสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ”
1.2 ผลกำรสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้รำยละเอียดทำงบรรณำนุกรม
ได้แก่ เลขหมู่ ประเภทของทรัพยำกร ข้อมูลกำรพิมพ์ รำยละเอียดตัวเล่มและหัวเรื่อง สำมำรถเรียกดู
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ข้อมูลในรูปแบบ MARC View และรูปแบบคำอธิบำยรำยกำรบรรณำนุกรม (ISBD view) ได้ รวมถึง
กำรเก็บผลกำรสืบค้นเพื่อเรียกดูข้อมูลในภำยหลังได้ นอกจำกนี้ผู้ใช้ยังสำมำรถแบ่งปันข้อมูลที่ได้จำก
กำรสืบค้นผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรขยำยกลุ่มผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุให้กว้ำงขึ้นและ
ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นใหม่

ภำพที่ 2 ผลกำรสืบค้นในรูปแบบ “MARC View”
2. ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เป็นฐำนข้อมูลสำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนทำงเว็บห้องสมุด มสธ.
http://library.stou.ac.th/ และสำมำรถอ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม (Full text) ได้ด้วยตนเอง ข้อมูล
ที่ได้จำกกำรสืบค้น อำทิ ชื่อเอกสำร ชื่อกลุ่มย่อยเอกสำร คำอธิบำยเอกสำร สภำพเอกสำร เงื่อนไข
กำรเข้ำถึง เลขทะเบียน ปีเกิดของเอกสำร เอกสำรฉบับเต็ม และแหล่งจัดเก็บอื่น เป็นต้น ในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลมีขั้นตอนที่สำคัญคือ กำรเตรียมเอกสำรต้นฉบับที่เป็นกระดำษ เพื่อแปลงให้เป็น
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลซึง่ ค่อนข้ำงซับซ้อน เริ่มตั้งแต่กำรแบ่งกลุ่มเอกสำร
คัดเลือกเอกสำร กำหนดรหัสเอกสำร แปลงเอกสำรให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ตรวจสอบควำมถูกต้องของไฟล์
ดิจิทัล จัดเตรียมข้อมูลตำมเขตข้อมูลเพื่อบันทึกลงในระบบ อัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องอยู่เสมอ หำกพบปัญหำในกำรอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบไม่ได้ต้องหำสำเหตุ
และทำกำรแก้ไข เช่น กำรลดขนำดไฟล์ให้เล็กลง เพื่อให้อัพโหลดไฟล์ได้ และกำรแบ่งไฟล์เพื่อให้มี
ขนำดเล็กลงจนกว่ำจะสำมำรถอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบได้ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำมำใช้ในกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลนี้คือ โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรกำกับ
กำรทำงำนของคำสั่งต่ำง ๆ (วีรญำ สุติรำช และวรำภรณ์ ยงบรรทม, 2559, หน้ำ 385)
ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในกำรบีบอัดไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม Free PDF compressor
และโปรแกรมที่ใช้ในกำรแบ่งไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม PDFill FREE PDF Tools
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยคือ ทำให้ผู้ใช้
เข้ำถึงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์เอกสำรไปใช้งำนได้ โดยไม่
จำเป็นต้องมำใช้บริกำรที่แหล่งจัดเก็บเอกสำร ทำให้สะดวกและประหยัดเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูล
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นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสงวนรักษำเอกสำรต้นฉบับที่มีคุณค่ำไม่ให้ถูกทำลำยในระหว่ำงกำรหยิบจับ
เอกสำร ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ.
http://library.stou.ac.th/ ตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูดำ้ นขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” คลิกเลือกหัวข้อ “ทะเบียนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย”
2.2 หน้ำจอจะแสดงผลรูปแบบระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำไปสู่กำรสืบค้นซึ่งมีวิธีกำรสืบค้น 2 วิธีคือ สืบค้นด้วยชื่อเอกสำรและสืบค้น
ด้วยปีของเอกสำร

ภำพที่ 3 รูปแบบกำรสืบค้นด้วย “ระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย”
2.3 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรสืบค้นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของเอกสำร ชื่อเอกสำร
คำอธิบำยเอกสำรหรือสำระสังเขป ตำแหน่งที่จัดเก็บ ประวัติกำรรับมอบ เงื่อนไขกำรใช้และเอกสำร
ฉบับเต็ม

ภำพที่ 4 ผลกำรสืบค้นด้วย “ชื่อเอกสำร”
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3. คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน วิชำกำรของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน ซึ่งเป็น
ผู้ก่อตั้งและอธิกำรบดีคนแรกของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ท่ำนเป็นนักกำรศึกษำและเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่มผี ลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทย ผลงำนที่เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศ
ดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน มีหลำยประเภท ได้แก่ ตำรำ บทควำม เอกสำรบรรยำย ปำฐกถำ บท
สัมภำษณ์และเอกสำรนำเสนอ ซึ่งล้วนมีคุณค่ำและให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรศึกษำ ค้นคว้ำและ
วิจัย รวมทั้งสะท้อนภำพกำรศึกษำของไทยได้เป็นอย่ำงดี (วรำภรณ์ ยงบรรทม, 2561, หน้ำ 353)
คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัลผลงำน
บุคคลสำคัญด้ำนอุดมศึกษำไทย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
รูปแบบและวิธีกำรจัดทำคลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำนคือ กำรแปลง
สำรสนเทศต้นฉบับให้เป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อนำมำวิเครำะห์และทำระเบียนเมตำดำตำเชิงพรรณนำ
(MODS) แล้วนำไฟล์ MODS มำทำเป็นระเบียนเมตำดำตำในรูป METS Document (ยวิญฐำกรณ์
ทองแขก, 2556, หน้ำ 164) และ upload สำรสนเทศดิจิทัลขึ้นระบบ DSpace เพื่อเข้ำสู่คลัง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้นำนำชำติ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU GLOBE) ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลโครงกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
กำรสืบค้นและเข้ำถึงสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน สำมำรถสืบค้นผ่ำนทำงเว็บ
ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ มีวิธีกำรสืบค้นและแสดงผลกำรสืบค้นดังนี้
3.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูด้ำนขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” แล้วคลิกเลือกหัวข้อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล”
3.2 หน้ำจอแสดงผลชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
(STOU Digital Repository) เลือกกลุ่มข้อมูลในคลังทรัพยำกรชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน” พิมพ์คำค้นใส่ในช่องคำค้น แล้วกดปุ่มค้นหำ ทั้งนี้สำมำรถเรียกดูข้อมูลใน
คลังสำรสนเทศดิจิทัลได้หลำยแบบ อำทิ รูปแบบระเบียนเมตำดำตำทั้งแบบย่อและแบบเต็มรูป
สำมำรถเรียกดูไฟล์เอกสำร PDF ฉบับเต็มพร้อมทั้งดำวน์โหลดไฟล์และสั่งพิมพ์ได้

ภำพที่ 5 หน้ำจอสืบค้นคลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ภำพที่ 6 ผลระเบียนเมตำดำตำแบบเต็มรูป
4. จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ รายเดือน
เป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในรูปแบบใหม่
มีลักษณะเป็นวำรสำรขนำดเล็กในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่เป็นรำยเดือน
หลักกำรสำคัญในกำรจัดทำจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์คือ กำรสร้ำงจดหมำยเหตุดิจิทัลตั้งแต่
ต้นกำเนิด (Born digital) เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะ
แสดงผลในรูป Mini e-Magazine เป็นกำรแชร์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น มีขั้นตอนในกำรจัดทำ โดยเริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกเรื่องที่จะนำเสนอ
ซึ่งเป็นเรื่องหรือกิจกรรมที่เด่น ๆ เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยและคนส่วนใหญ่ให้
ควำมสนใจ กำรออกแบบกำรนำเสนอให้น่ำสนใจ จัดทำเนื้อหำพร้อมสื่อประกอบ อัพโหลดไฟล์
PDF ที่จัดทำเนื้อหำเสร็จสมบูรณ์แล้วขึ้นเว็บไซต์ https://issuu.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับ
นำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทีผ่ ู้ใช้งำนสำมำรถสมัครสมำชิกฟรีและเข้ำชม e-Book
ผ่ำนทำงเว็บไซต์นี้ โดยมีวิธีกำรสืบค้นและเข้ำชมจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน
ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://issuu.com/ พิมพ์คำค้นใส่ในช่องคำค้น กดปุ่ม Enter
จะปรำกฎหน้ำปกของจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ ซึ่งจะระบุชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้นำเสนอ ระยะเวลำที่นำเสนอและจำนวนหน้ำของหนังสือ

ภำพที่ 7 ผลกำรสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์”
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4.2 ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถเปิดอ่ำนเอกสำรได้ทีละหน้ำทั้งแบบย่อและขยำยเต็ม
หน้ำจอ เพิ่มควำมสะดวกในกำรแชร์ข้อมูลให้คนอื่นและ Save ข้อมูลไว้ใช้งำนได้

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

ภำพที่ 9 วิธีกำรเข้ำชม “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้ง 4 รูปแบบ เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยจดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย เป็นกำรส่งเสริม
กำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ได้ข้อมูลครอบคลุมเอกสำรจดหมำยเหตุ
ทุกกลุ่มซึ่งนำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร ดังนั้นกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลจึงเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ดยี ิ่งขึ้น
ทำให้ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นและเลี่ยงกำรหยิบจับเอกสำรต้นฉบับ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
เอกสำรเกิดกำรชำรุดหรือเสื่อมสภำพ วัตถุประสงค์รองคือ เพื่อกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำร
จดหมำยเหตุต้นฉบับให้มีอำยุยืนยำว โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรแปลงเอกสำร
(Digitization) ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล หรือกำรย้ำยข้อมูลจำกวัสดุเดิมไปบันทึกในวัสดุรูปแบบใหม่
(Migration)
ข้อเสนอแนะ
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นรูปแบบใหม่ในกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
ที่ผู้ให้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำหรือข้อมูลก่อนที่จะนำมำ
เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรบังคับใช้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุหลำยฉบับ อำทิ พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. 2556
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2544และกฎหมำยลิขสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ซึง่ หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนัก
บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวอยู่เสมอ รวมถึง
กำรพิจำรณำถึงข้อดี/ ข้อเสียของกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย
ถือเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรศึกษำ
ค้นคว้ำวิจัย ทำให้หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัย
ธรรมำธิรำช มีระบบกำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยโดยใช้เทคโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุในยุคประเทศไทย 4.0 ซึง่ จะส่งผล
ให้กำรบริหำรงำนห้องสมุดมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่องำนบริกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรมำธิรำชอีกทำงหนึ่ง
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รายการอ้างอิง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สำนักบรรณสำรสนเทศ และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. (2561).
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง.
ยวิญฐำกรณ์ ทองแขก. (2556). ห้องสมุดดิจิทัลชีวประวัติและผลงำนบุคคลสำคัญ: กรณีศึกษำ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน (Digital Library of Biographies and Bibliography: A Case
Study of Professor Dr.Wichit Srisa-an). ใน การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3
บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(หน้ำ 161-166). นครศรีธรรมรำช: ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์.
วรำภรณ์ ยงบรรทม. (2561). กำรเผยแพร่และบริกำรออนไลน์สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช (Sukhothai Thammatirat Open University Archival
Information Online Publishing and Service). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET วิชาการ ครั้งที่ 8 Library of Things วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม (หน้ำ 346-357). นครพนม: สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยนครพนม.
วีรญำ สุติรำช และ วรำภรณ์ ยงบรรทม. (2559). ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศ
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (SUkhothai Thammatirat Open
University Archival Information Registration and Retrieval System). ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ ครั้งที่ 6 Growing Green Library for
All (Growing GLA)” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า
จังหวัดสงขลา (หน้ำ 380-389). สงขลำ: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.
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สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
The Concurrent, Problems, and Needs for the Research Support
Services of the Library Users in Provincial
University Library Network
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จานวน 400 คน โดยใช้สูตรการคานวณ
ของ Yamane (1973) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการ
มีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด
2. สภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ด้านการบริการสารสนเทศมีปัญหาใช้เวลามากเกินไป ด้านการจัดบริการสนับสนุน
การวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกมีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย/ ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ
3. ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
มากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการ
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากที่สุด
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คาสาคัญ:
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Abstract
The purpose of this research was to study the concurrent, problems, and
needs for the research support services of the library users in Provincial University
Library Network. The samplings were 400 users from the libraries in Provincial
University Library Network by using Yamane table. The research instrument was
a questionnaire and the statistics were percentage, mean, and standard deviation.
The research findings were as follows:
1. The concurrent of the research support services of the library users in
Provincial University Library Network: The Information resource management aspect
found that most of the users were perceived and used interlibrary loan service.
The information service aspect found that most of the users were perceived and
used database search training. The research support and publicizing service aspect
found that most of the users were perceived and used bibliographic management
programs such as EndNote/ Zotero. And the facility provision aspect found that most
of the users were perceived and used the group study rooms.
2. The problems of the research support services of the library users
in Provincial University Library Network found that the information resource
management aspect had the problem on information resource acquisition as this not
meet up with the required demands. The problem with the information service
aspect was extensive use of time. The problem with the research support and
publicizing service aspect was no public relations about research support services
and the problem on the facility provision aspect was the research study rooms and
meeting rooms were not enough.
3. The needs for the research support services of the library users in
Provincial University Library Network found that the users need the electronic
information resources which were up-to-date and sufficiency with the needs at
the highest level. The information service aspect found that the users need the
database search training at the highest level. The research support and publicizing
service aspect found that the users need the training on bibliographic management
programs such as EndNote/ Zotero at the highest level. And the facility provision
aspect found that the users need the researcher rooms at the highest level.
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บทนา
การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
ส่งผลให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป เกิดความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น และผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงาน ฯ ให้มีคุณภาพสูงสุด คณะทางานบริการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก 4 เดือนโดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการสารสนเทศโดยห้องสมุดแต่ละแห่งดาเนินการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการสารสนเทศที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะบริการสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย หรือบริการสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่กาลังทาวิจัย หรือผลงานวิชาการเพื่อให้ได้รับสารสนเทศ
ตามความต้องการและได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหมาย ซึ่งการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรหลัก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ
เชื่อมโยงระหว่างผู้รับบริการและสารสนเทศ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าห้องสมุดใดจะมีกลยุทธ์ในการจัดบริการ
อย่างไร
จากความหลากหลายและความไม่ค่อยชัดเจนของการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
นักวิจัย รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละแห่งมี เป็นปัจจัยที่เข้มแข็ง
ในการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
บริการสนับสนุนการวิจยั ของผู้ใช้บริการห้องสมุดในข่ายงานฯ เพื่อให้ได้วิธีการและรูปแบบการบริการ
สนับสนุนการวิจัยที่ดีของห้องสมุดข่ายงาน ฯ ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลัย
วิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยู่แล้ว มีบริการสนับสนุนการวิจัยที่จะสามารถนาไป
พัฒนาบริการของห้องสมุดของตนเองเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการในการทาวิจัย
อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน 108,088 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงาน ฯ
20 สถาบัน

2-732

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 400 คน ในปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสมาชิก
ข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบ่งตามสัดส่วน
ของสถาบัน ซึ่งมีวิธีการได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (ประคอง กรรณสูต, 2538,
หน้า 11) โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ .05
n = N
1 + Ne2
เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนประชากร
e แทน ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้
2.2 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละประชากรและกลุ่มตัวอย่างห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวม

ประชากร
จานวน (คน)
18,256
17,013
11,923
2,030
12,129
9,362
7,278
5,462
4,250
2,868
3,151
2,212
2,682
2,079
1,843
1,766
1,303
979
1,520
108,088

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
67
64
46
8
45
36
25
19
15
12
11
9
9
8
7
6
5
4
4
400

ร้อยละ
(%)
16.80
16.00
11.50
2.00
11.30
9.00
6.30
4.80
3.80
3.00
2.80
2.30
2.30
2.00
1.80
1.50
1.30
1.00
1.00
100.00
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนิสิต/ นักศึกษา
และบุคลากร
ตอนที่ 3 ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนารูปแบบและข้อเสนอแนะ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงานฯ
3. ประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุน
การวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of item objective
congruence: IOC) ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจพิจารณาหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหา จานวน 3 ท่าน ดังนี้
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จาเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา
3.2 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
3.4 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขคือควรปรับการใช้ภาษา
ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.5 คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดทาเป็นเครื่องมือนาไปทดลองทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต/ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าอานาจจาแนก
(Power of discrimination) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
3.6 คณะผู้วิจัยปรังปรุงแบบสอบถามหลังจากทดลองใช้อีกครั้ง จัดทาเป็นเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะทางาน
ฝ่ายบริการสารสนเทศของห้องสมุดข่ายงาน ฯ 20 สถาบัน จานวน 400 ชุด ช่วงระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560-เมษายน พ.ศ. 2560 ได้แบบสอบถามกลับ
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจยั ของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.51-5.00 แปลความว่า มีความต้องการมากที่สุด
3.51-4.50 แปลความว่า มีความต้องการมาก
2.51-3.50 แปลความว่า มีความต้องการปานกลาง
1.51-2.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อย
1.00-1.50 แปลความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 104)
p = f × 100
N
เมื่อ p แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงให้เป็นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ( X ) ใช้สูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,
หน้า 102)
X

เมื่อ

X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,
X

หน้า 103)
SD =



X  X2
 1

เมื่อ SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คะแนนแต่ละตัว
X
แทน ค่าเฉลี่ย
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N


แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวม

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพเป็นสายสนับสนุน/ ปฏิบัติการ และมีประสบการณ์การทาวิจัย
2. สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด รองลงมาคือ บริการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ และบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย
เพียงพอกับความต้องการ และผู้ใช้บริการเคยใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด รองลงมา คือ
บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการ
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด รองลงมา คือการรับรู้บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด (Library tour)
บริการสอนการรู้สารสนเทศ และการรับรู้การบริการจัดแปลเอกสารผู้ใช้บริการเคยใช้บริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุดและบริการที่ใช้น้อยที่สุดเท่ากันคือบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชาและบริการแปลเอกสาร ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า
การรับรู้บริการ ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote หรือ Zotero รองลงมาคือการรับรู้บริการแนะนาการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote
หรือ Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้บริการห้องศึกษา
ค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้บริการค่าใช้จ่ายในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มมากที่สุด รองลงมา คือบริการค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
3. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัย พบว่า ปัญหา
การใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ ปัญหา
ของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ มีปัญหาใช้เวลามากเกินไปมากที่สุดปัญหา
ของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ ไม่มี
การประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาใช้เวลามากเกินไป
และปัญหาห้องสมุดไม่จัดให้มีบริการสนับสนุนงานวิจัย และปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก รองลงมาคือปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนและปัญหาสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
4. ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ ฯ แบ่งเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด
เป็นลาดับแรก รองลงมา คือด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการบริการสารสนเทศ
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โดยด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ
Zotero มากที่สุด ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการห้องนักวิจัยมากที่สุด
อภิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงาน ฯ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ในข่ายงาน ฯ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้และใช้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุดมากที่สุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่ต้องการ แต่ห้องสมุดที่ตนเองสังกัดไม่มีทรัพยากรสารสนเทศ
นั้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และแนะนาการบริการด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่น
จัดนิทรรศการแนะนาบริการจัดกิจกรรม PULINET Week หรือ PULINET Day ปฐมนิเทศแนะนา
การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เสนอบริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการใช้
บริการกรณีห้องสมุดของตนเองไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ จัดทาเอกสารแนะนาการใช้บริการ จัดทา
วีดิทัศน์แนะนาการใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ
ในรูปไฟล์เอกสาร ถ่ายเอกสาร ถ่ายภาพ ตลอดจนยืมฉบับจริง ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว คือ
ภายใน 1 วัน ผู้ใช้บริการสามารถรู้ผลการขอใช้บริการ หรือได้รับสารสนเทศที่ต้องการ นับเป็นการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และลดความซ้าซ้อนในการซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุน
การวิจัยสาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดโดยผู้ใช้สามารถขอรับบริการด้วย E-Service อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย ผู้ใช้บริการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ มีการกาหนดและจัดทา
หลักสูตรการฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกหลักสูตร
ทุกฐานข้อมูลที่มีไว้บริการซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมไปยังผู้ใช้บริการ
หลากหลายช่องทางทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ และผู้ใช้บริการยังสามารถขอใช้บริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกทั้งทางออนไลน์ แจ้งเป็นหนังสือราชการ หรือแจ้ง
ด้วยตนเอง สามารถระบุวันและเวลาที่ต้องการได้ สามารถขอรับการฝึกอบรมแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม
ก็ได้ อีกทั้งมีทรัพยากรสารสนเทศที่จาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก จึงเกิดการใช้บริการ
ฝึกอบรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yi (2007) ที่พบว่านักศึกษา
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นานาชาติ ใน Texas Women’s University (TWU) ต้องการให้ห้องสมุดจัดบริการอบรมวิธีการใช้
ห้องสมุด บริการนาชมห้องสมุด การใช้ OPAC สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
และการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์แก่นักศึกษานานาชาติสอดคล้องกับรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ และน้าลิน
เทียมแก้ว (2559) ได้ศึกษาบริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า 1) บริการร่วมสอนในชั้นเรียน และบริการสืบค้นข้อมูล มีสถิติการใช้บริการ
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ Du and Evans (2011) ได้ศึกษาการบริการสนับสนุนการค้นหา
สารสนเทศเพื่อการวิจัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเซาธ์ออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบว่าบริการที่ผู้ใช้บริการ
คุ้นเคยและใช้บริการมากที่สุดคือ ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด
ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้
และใช้บริการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ Zotero มากที่สุด
เนื่องจาก โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมมีความจาเป็น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการจัดทา
บรรณานุกรมประกอบการทาวิจัย วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ทาให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ส่วนมากมีการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนห้องสมุดทีไ่ ม่ได้จัดซื้อ บรรณารักษ์ก็ได้ทาการศึกษาและทดลอง
ใช้โปรแกรมได้เปล่า เช่น Zotero เพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทางาน ฯ
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อนามาอบรมให้ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการกาหนดและจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
เข้ารับการอบรมหลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ Mamtora (2011) ได้ศึกษาการตอบสนองความต้องการของนักวิจัยต่อการใช้บริการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยในภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย พบว่ามีการใช้บริการฝึกอบรม
โปรแกรม EndNote อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ และใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
กลุ่มมากที่สุด เนื่องจากห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว
และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม มีการจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เช่น เครื่องฉายภาพ
(Projector) กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และทาให้มีสมาธิในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทาให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ
และมีการใช้บริการมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาของการใช้บริการสนับสนุนการวิจัยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ
พบว่า ปัญหาการใช้บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไม่เพียงพอกับความต้องการมากกว่าปัญหาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ
เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศในท้องตลาดมีจานวนมากแต่งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศมีจากัดนโยบายเกี่ยวกับจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาต่อชื่อเรื่องของแต่ละห้องสมุด
พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
รายการเดียวกันมาก ทาให้ไม่สามารถจัดหาได้ตามจานวนที่ต้องการใช้อย่างไรก็ตามทุกห้องสมุด
ในข่ายงาน ฯ มีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ของตนเองเป็นหลัก ทาให้สามารถจัดหาทรัพยากรได้ตรงความต้องการแม้จะไม่ได้ตามจานวน
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ที่ต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของกอบกุล สุวลักษณ์ (2547) ที่พบว่าปัญหาที่พบในระดับมาก คือ
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชามีน้อย
ปัญหาของการใช้บริการด้านการบริการสารสนเทศ คือ การใช้เวลามากเกินไปมากที่สุด
เนื่องจาก บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ต้องขอใช้บริการกับห้องสมุดที่มีทรัพยากร
สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลกันมาก ขณะที่ขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น
อาจมีผู้ใช้บริการยืมอยู่ หรือทรัพยากรสารสนเทศไม่อยู่บนชั้นบริการ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
ทาให้ได้รับทรัพยากรล่าช้าได้ แม้ว่าเวลาในการส่งคาขอไปยังห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่เกิน
1 วันทาการก็ตาม
ปัญหาของการใช้บริการด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน คือ
ไม่มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัยมากที่สุด แม้ว่าห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ
มีการประชาสัมพันธ์การบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานไปยังผู้ใช้บริการ
หลากหลายช่องทาง ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและใช้บริการ แต่ก็เป็นไปได้ว่าการประชาสัมพันธ์
บริการที่มีอยู่อาจจะไม่ทั่วถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกคน หรืออาจจะประชาสัมพันธ์แล้ว ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบแต่ขณะนั้นยังไม่อยู่ระหว่างดาเนินการทาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ จึงยังไม่ให้ความสนใจ
และใช้บริการ เมื่อต้องดาเนินการทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ แต่การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง
อาจทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้
ส่วนปัญหาของการใช้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่ามีปัญหาห้องค้นคว้าวิจัย
ห้องประชุมกลุ่มไม่เพียงพอ เนื่องจาก อาคารห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ เป็นอาคารที่ก่อสร้าง
มานาน ขณะก่อสร้างอาคารนั้นความต้องการหรือความนิยมใช้ห้องค้นคว้าวิจัย ห้องประชุมกลุ่ม
อาจน้อยหรือไม่มีเลย จึงไม่มีการวางแผนไว้พร้อมการก่อสร้างอาคาร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้บริการ
เกิดความต้องการในการใช้ห้องสมุดแต่ละแห่ง จึงทาการปรับปรุงอาคารจัดทาห้องขึ้นมาเพื่อให้บริการ
จานวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ หรืองบประมาณจากัด
แต่ก็มีบางห้องสมุดที่ปรับพื้นที่ให้บริการโดยนาทรัพยากรสารสนเทศไปไว้อีกอาคารหนึ่ง
และปรับพื้นที่จากเดิมเป็นห้องค้นคว้าวิจัยประชุมกลุ่มตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
หรือมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และมีแนวโน้มจัดให้บริการห้องค้นคว้าเพิ่มขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
บริการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด โดยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
ให้ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอกับ
ความต้องการในระดับมากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน
ส่วนมากมีการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการได้รวดเร็ว
ทาให้มีความสะดวกในการอ่านทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้บริการ
ไม่จาเป็นต้องถือหรือหอบหิ้ว และรับผิดชอบหนังสือเล่มใหญ่ ๆ จานวนหลาย ๆ เล่ม รวมทั้ง
ด้วยคุณสมบัติของทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกในการใช้มากกว่า
ฉบับพิมพ์ สามารถเปิดอ่านที่ไหนก็ได้ที่ต้องการอ่าน สามารถเขียนบันทึก ขีดเขียนสีแล้วบันทึก
เป็นของตนเองลงไปในไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยที่ไม่ทาไฟล์ให้ต้นฉบับ
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เสียหายได้ และไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่น ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้บริการได้พร้อม ๆ กันหลายคน ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
หลาย ๆ ฉบับได้ด้วย
ด้านการบริการสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการบริการฝึกอบรม
แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลมากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก บริการฝึกอบรมแนะนา
การสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้บริการและขอใช้บริการจากห้องสมุดในเครือข่าย
ทุกแห่งมากที่สุด เหตุผลเพราะว่าห้องสมุดได้จัดการฝึกอบรมทักษะการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุกไปยังห้องเรียนคณะ โดยแนะนาครอบคุลม
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Database) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Books) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ตลอดจน
แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้สารสนเทศ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการบริการให้การอบรมให้ ความรู้หรือสอนสาหรับนักวิจัย
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุด (2553) ได้ศึกษา
การบริการสนับสนุนการวิจัย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการต้องการบริการ
ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
บริการการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote/ Zotero มากที่สุด
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และผลิตการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทางานวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน และการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียน
การสอน จาเป็นต้องจัดเตรียมซอฟท์แวร์หรือเครื่องมือที่มาช่วยสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการ
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมบริการ ซึ่งโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote และ Zotero เป็นซอฟท์แวร์ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
บรรณานุกรม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทาวิจัย เพราะประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้องกับ Cheek and Bradigan (2010) ได้ศึกษาการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าห้องสมุดทุกแห่งมีบริการสนับสนุนการวิจัย และเห็นว่า
บริการสนับสนุนการวิจัยมีความสาคัญต่อนักวิจัยที่และมีความต้องการให้ห้องสมุดขัดบริการ
ซอฟท์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม
ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการห้องนักวิจัย
มากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก ห้องสมุดทุกแห่งในข่ายงาน ฯ จัดให้มีห้องศึกษา
ค้นคว้าเดี่ยว และห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม สาหรับนักวิจัย เพื่อให้สามารถได้พุดคุยแลกเปลี่ยน
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ระหว่างกัน หรือต้องการความสงบในการทาวิจัย จึงทาให้ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นที่ต้องการ
และเกิดการใช้บริการมากที่สุด แต่ด้วยห้องสมุดในข่ายงาน ฯ มีข้อจากัดหลายอย่าง เช่น งบประมาณ
พื้นที่ ส่งผลให้จานวนห้องนักวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในเครือข่าย
จึงได้หาแนวทางพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ในเบื้องต้น เช่น การจัดตาราง และควบคุมระยะการใช้
บริการห้องวิจัย การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พรชนิตว์ ลีนาราช (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย พบว่าความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการต้องการบริการด้านกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกในห้องสมุดแก่นักวิจัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยเพียงพอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการบริการสารสนเทศ
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้มีความสะดวกรวดเร็ว
โดยเฉพาะระยะเวลาในการรอรับเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารทันต่อการใช้งาน
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมฝึกอบรมแนะนาการสืบค้น
ฐานข้อมูล และบริการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในเครือข่ายในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
และจัดกิจกรรม Library tour เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบบริการ
ด้านการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนงานวิจัย
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น
EndNote/ Zotero
3. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ พัฒนาบริการแนะนาการเขียนบทความวิชาการ/ งานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรเพิ่มห้องนักวิจัยให้มีจานวนเพียงพอกับความต้องการ
2. ห้องสมุดในข่ายงาน ฯ ควรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จุดบริการสัญญาณ รวมทั้งสภาพแวดล้อมเช่น แสงสว่าง เสียง ความสะอาด
ให้มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะบรรณารักษ์ต่อการให้บริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุด
ในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการวิจัยสาหรับห้องสมุดในข่าย
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งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3. ควรศึกษาความต้องการเชิงลึกถึงความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยจากนักวิจัย
ของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาส่วนภูมิภาค
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ความผูกพันของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
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บทคัดย่อ
กำรวิจัย เรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2.
เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำแนกตำมสถำนภำพของ
ผู้ใช้บริกำร 3. ศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอกที่ใช้
บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถำมในกำรสำรวจควำม
ผูกพันของผู้ใช้บริกำร ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในกำรนำเสนอ
ผลกำรวิจัย ประกอบด้วย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมแปรปรวน
ANOVA เปรียบเทียบคู่ต่ำงด้วยวิธีกำรของ Sheffe
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิง
ทัศนคติ ต่อระดับควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมใน
กำรตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกที่สุด
ส่วนด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซ้ำอีก ซึ่งบุคลำกรสำยสนับสนุน จะมีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม
สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี

คาสาคัญ:
ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร

Abstract
The purpose of this research is to study the commitment of users who
serve services at John F Kennedy Library as the following objectives. First, we study
the level of commitment of users who serve services at John F Kennedy Library.
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Second, we compare status and commitment of all users who use a library. Finally,
we study all factors which relate about the users who use all services in a library.
The sample of this research is the users of John F. Kennedy Library consisting of
Bachelor's degree students, Graduate students, Lecturer, staffs and outside users in
total 385. In this research, we use a questionnaire to survey by using the program
SPSS in order to analyze data and also using statistic to present the results of this
research consisting of Frequency, percentage, mean, standard deviation variance
ANOVA and Compare pairs with Sheffe's method.
In this research, we found that the users who have different status and also
have different commitment to use all services from the library. Most of them have
the commitment and good attitude to the development and the decoration of the
library which are in the highest level. In the case of the commitment and behavior to
use the library, we considered the trend of the users to use the library for the next
time and we found that the staffs of a university has commitment than bachelor’s
degree students.

Keyword:
The Commitment of Users
บทนา
ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรแบบไร้พรมแดน ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงรวดเร็ว องค์กรใดเข้ำถึงและเข้ำใจควำมรู้สึก
ถึงควำมต้องกำรภำยในลึก ๆ ของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้ก่อนย่อมครองใจลูกค้ำได้ดีกว่ำ และถ้ำ
สำมำรถฝังควำมรู้สึกที่ดีนั้นไว้ตรำบนำนเท่ำนำนจนยำกที่จะถอนตัวแล้ว ถือได้ว่ำสินค้ำและบริกำร
ของแบรนด์หรือองค์กรนั้นได้เปลี่ยนสถำนภำพควำมสัมพันธ์แบบมีระยะห่ำงเป็นควำมสัมพันธ์แบบ
แนบแน่นใกล้ชิดจนเรียกได้ว่ำ “ควำมผูกพัน (Engagement)” (Engagement ควำมผูกพันที่ยำกลืม
เลือน, 2558)
จำกเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ปี 2559-2560 (สำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ,
2558, หน้ำ 36) ที่กล่ำวว่ำ “องค์กรมีวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน
ของลูกค้ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรระหว่ำงกลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด กำรวัดดังกล่ำวให้สำรสนเทศ
ที่สำมำรถนำไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ และสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำใน
ระยะยำวได้อย่ำงไร” จำกเกณฑ์ที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ เกณฑ์ต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำองค์กรที่สำมำรถ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระยะยำวจนกลำยสภำพเป็นควำมผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้ำได้ จะทำให้ลูกค้ำมี
ควำมเชื่อมั่น เกิดควำมภำคภูมิใจหรือประทับใจจนถึงขั้นสูงสุดจนกลำยเป็นควำมรู้สึกร่วมเหมือนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรหรือตรำสินค้ำนั้นเหมือนเป็นเจ้ำของ จนแปรเปลี่ยนเป็นควำมภักดี กลับมำซื้อ
หรือใช้บริกำรซ้ำ และเกิดพฤติกรรมกำรตอบสนองอื่น ๆ เช่น กำรบอกต่อไปยังผู้อื่น กำรปกป้องเมื่อมี
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ผู้อื่นพูดถึงองค์กรในทำงไม่ดี เช่นเดียวกันกับที่กล่ำวมำข้ำงต้น หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหนึ่งที่ให้บริกำรสำรสนเทศให้กับนักศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน
และบุคคลภำยนอกรอบมหำวิทยำลัย ได้พยำยำมดำเนินงำนให้ตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกที่สุด โดยคำนึงถึงกระบวนกำรทำงำนที่เน้นผู้ใช้บริกำรเป็นสำคัญ ด้วยกำรนำ
วงจรคุณภำพ PDCA มำใช้ในทุกกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำนสูงสุด ที่
ผ่ำนมำหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้วิธีกำรวัดคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรทั้งหน้ำงำน และโดยภำพรวมเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ผลกำรประเมินในแต่ละปี
อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมำกมำโดยตลอด โดยปีกำรศึกษำ 2558 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดอยู่ที่ ร้อยละ 90 และปีกำรศึกษำ 2559 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ
87.61 จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจบรรลุตำมเป้ำหมำยที่หอสมุดตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 แต่เมื่อดู
คะแนนร้อยละควำมพึงพอใจ จะเห็นได้ว่ำมีแนวโน้มควำมพึงพอใจลดลง ทำให้องค์กรต้องกลับมำ
ทบทวนและวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดร้อยละควำมพึงพอใจที่ลดลง ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำกำรที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ นำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเข้ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน
คุณภำพภำยในนั้น เป็นหลักกำรที่ดีที่จะทำให้องค์กรสำมำรถมองเห็นกำรดำเนินงำนที่เชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์กันในภำพรวมทั้งหมด ทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจำก
แต่ละหมวดของเกณฑ์คุณภำพมีควำมเชื่อมโยงกันจนสำมำรถสะท้อนผลลัพธ์กำรดำเนินงำนที่ดีหำกมี
กระบวนกำรทำงำนที่ดีเป็นระบบ ซึ่งในมุมมองของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งเป็นองค์กรมุ่งเน้น
ผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก โดยมีภำรกิจสำคัญในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ นอกจำกจะยึดเกณฑ์คุณภำพกำร
ให้บริกำรแล้ว หอสมุดยังให้ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเป็นสำคัญ และเนื่องด้วยเป็น
องค์กรที่มีกำรให้บริกำรมำอย่ำงยำวนำนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีจำนวน
ผู้ใช้บริกำรมำแล้วเป็นจำนวนหลำยรุ่น ไม่เพียงเฉพำะนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่มีกำรหมุนเวียนเข้ำ
มำเรียนเพียง 4-5 ปี เท่ำนั้น แต่หอสมุดยังให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำอดีต ศิษย์เก่ำ ลูกค้ำปัจจุบัน และลูกค้ำ
ในอนำคต โดยนักเรียนบำงคนเรียนตั้งแต่อนุบำลสำธิต จนจบระดับบัณฑิตศึกษำ ก็ยังวนเวียนมำใช้
บริกำรหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง บำงครั้งข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้วก็ยังมำใช้บริกำรที่
หอสมุดเป็นประจำ จำกกำรสังเกตและสำรวจควำมพึงพอใจเป็นประจำทุกปี ทำให้หอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ ต้องกำรที่จะมองลึกลงไปถึงกระบวนกำรที่จะสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ เพรำะเชื่อว่ำ
หำกลูกค้ำมีควำมผูกพันกับองค์กร ย่อมส่งผลต่อควำมพึงพอใจที่ดี จำกเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงมี
ควำมสนใจที่จะทำกำรศึกษำเรื่องควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ เพื่อต้องกำรทรำบปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันและระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำปัจจัยที่น่ำจะมีผลต่อควำมผูกพัน เช่น ปัจจัย
ด้ำนเอกลักษณ์ ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนกำร
ประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ โดยผลที่ได้ ผู้วิจัยคิดว่ำนอกจำกจะใช้ในกำรวัดประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของหอสมุดแล้ว ยังเป็นกำรค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มี
ต่อหอสมุดให้มำกขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน ปรับปรุงในจุดที่ผู้ใช้บริกำร
ยังคิดว่ำไม่พึงพอใจ เพิ่มนวัตกรรมกำรบริกำร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนอง
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ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีพฤติกรรมกำรใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรตำมควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรให้ได้มำกที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำแนกตำม
สถำนภำพของผู้ใช้บริกำร
3. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเพื่อค้นหำควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ที่มีต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยผู้วิจัยได้สังเครำะห์งำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษำ
ทฤษฎีควำมผูกพันของลูกค้ำ
2. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก
ศึกษำจำกผู้ใช้บริกำรของหอสมุดหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกร
สำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอก
3. ขอบเขตระยะเวลำ กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ดำเนินกำรตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ 2560มกรำคม 2561
คาถามการวิจัย
สถำนภำพของผู้ใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันจะมีควำมผูกพันต่อกำรใช้บริกำรที่แตกต่ำงกัน
สมมติฐานการวิจัย
ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ แตกต่ำงกัน
รูปแบบการวิจัย
กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิจยั เชิงสำรวจ (Survey
research) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น
ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตทำงด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษำจำกผู้ใช้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และบุคคลภำยนอกที่ใช้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 12,690 คน (งำนกำรเจ้ำหน้ำที่, 2558; งำนทะเบียนนักศึกษำ,
2560; หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, 2560) ผู้วิจัยใช้วิธีกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีของ Yamane
(Yamane, 1967) จำกจำนวนประชำกร 12,690 คน ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนำดของ
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กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 385 คน จำแนกเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 268 คน นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ จำนวน 31 คน บุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 35 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน
30 คน และบุคคลภำยนอก จำนวน 21 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงหลำยขั้นตอนโดย 1. กำรแบ่งชั้นภูมิ
อย่ำงเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 2. กำรเลือกตัวอย่ำงแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) โดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่ำง แล้วแจกแบบสอบถำม
แก่ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำใช้บริกำรหอสมุดที่มีควำมยินดีและเต็มใจตอบแบบสอบถำม และผ่ำน
แบบสอบถำมออนไลน์แก่ผู้ใช้บริกำรที่เคยมีประวัติเข้ำมำใช้บริกำรของหอสมุด ตำมสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ได้จำแนกไว้แล้ว ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 256
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำม (Questionaires) มำเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย
โดยแบบสอบถำมได้มำจำกกำรที่ผู้วิจัยได้ศึกษำวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดควำม
ผูกพันของนักวิชำกำรหลำยๆ ท่ำน โดยในส่วนของปัจจัยควำมผูกพัน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ
Leblance & Nguyen มำเป็นกรอบในกำรศึกษำ ส่วนประเด็นเรื่องของกำรวัดควำมผูกพัน ผู้วิจัยนำ
แนวคิดของ Oliver และ Bourdeau มำศึกษำแล้วนำมำบูรณำกำรข้อคำถำมขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในกำรกำหนดข้อคำถำมจะแบ่งโครงสร้ำงของคำถำมเป็น 3
ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย สถำนภำพของผู้ใช้บริกำร คณะ/
หน่วยงำนที่สังกัด และระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยลักษณะของ
แบบสอบถำมจะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) 2) คำถำมเพื่อวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม
ผูกพันของผู้ใช้บริกำร ประกอบด้วยประเด็นปัจจัย ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร
ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ และ 3)
คำถำม เพื่อวัดควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่บ่งชี้ถึงควำมผูกพัน
ประกอบด้วยประเด็นคำถำมควำมผูกพันเชิงทัศนคติ และควำมผูกพันเชิงพฤติกรรม โดยใช้
แบบสอบถำมแบบ Likert scale ซึ่งจะใช้คำถำมที่แสดงระดับในกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำค
(Interval scale) แล้วนำมำวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำง
คอมพิวเตอร์ เพื่อหำข้อสรุปตำมแนวทำงของวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนามาใช้ประโยชน์
สรุปผล
กำรวิจัยเรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลแบ่งเป็น 4 ตอน รำยละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ สถำนภำพ คณะ/ หน่วยงำนที่
สังกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สรุปผลดังนี้
สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 392 คน
ประกอบด้วยนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 270 คิดเป็นร้อยละ 68.88 เป็นนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 เป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 31 คิดเป็น
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ร้อยละ 7.91 เป็นบุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 และเป็น
บุคคลภำยนอก จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42
ผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งตำมคณะ/ หน่วยงำนที่สังกัด จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งตำม
คณะ/ หน่วยงำนที่สังกัด ทั้งสิ้น 390 คน ประกอบด้วยคณะต่ำงๆ ดังนี้ คณะศึกษำศำสตร์ จำนวน 76
คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 คณะศิลปกรรมศำสตร์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51
คณะรัฐศำสตร์ จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน
111 คิดเป็นร้อยละ 28.46 วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 คณะ
วิทยำกำรสื่อสำร จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 49
คิดเป็นร้อยละ 12.56 บัณฑิตวิทยำลัย จำนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.79 สำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน
11 คิดเป็นร้อยละ 2.82 คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05
สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 และหน่วยงำนอื่น ๆ
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่ง
ตำมระยะเวลำกำรใช้บริกำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทั้งสิ้น 383 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ใช้บริกำร
หอสมุดฯ 1-4 ปี จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 63.19 ผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 5-9 ปี จำนวน 33 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.62 ผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 10-14 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ผู้ที่ใช้
บริกำรหอสมุดฯ 15-19 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 และผู้ที่ใช้บริกำรหอสมุดฯ 20 ปี
ขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97
ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษำระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ สรุปผลดังนี้
ตำรำงที่ 1 ระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่บ่งชี้ควำมผูกพัน
ความคิดเห็นที่บง่ ชี้ถึงความผูกพัน

จานวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

3.93
3.98

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.59
0.83

ความผูกพัน/ ความภักดีเชิงทัศนคติ
1. เมื่อนึกถึงกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ำนนึกถึงหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ เป็นอันดับแรก
2. ท่ำนรู้สึกภูมิใจในเอกลักษณ์เฉพำะของกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้
3. ท่ำนทรำบดีในชื่อเสียงของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในเรื่องกำร
บริหำรและคุณภำพกำรบริกำร
4. ท่ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำร
ตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
5. ท่ำนภูมิใจทีจ่ ะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของ
บุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
6. ท่ำนรู้สึกยินดีทจี่ ะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/
เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
7. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

381
392
392

3.94

0.81

มำก

392

3.85

0.83

มำก

392

4.10

0.80

มำก

392

3.95

0.86

มำก

390

4.01

0.78

มำก

386

4.01

0.78

มำก

มาก
มำก
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ความคิดเห็นที่บง่ ชี้ถึงความผูกพัน

จานวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

3.71

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.01

8. ท่ำนยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำ
บำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น
9. ท่ำนรู้สึกผูกพันกับกำรใช้บริกำรทีห่ อสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จนไม่
คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริกำรที่หอสมุดอื่น ๆ
10. ท่ำนรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีบุคคลอื่นมำวิจำรณ์หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้
11. ท่ำนยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ด้วยควำมเต็มใจ
12. ท่ำนรู้สึกภูมิใจทีจ่ ะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน
ความผูกพัน/ ความภักดีเชิงพฤติกรรม
13. ท่ำนภูมิใจที่จะแนะนำคนอื่น ๆ ให้เข้ำใช้บริกำรที่ หอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้
14. ท่ำนมักจะพูดสิ่งดี ๆ เกีย่ วกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ให้ผู้อื่น
ฟังเสมอ
15. ท่ำนจะมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อย่ำงต่อเนื่อง
16. ท่ำนมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ซ้ำอีก
17. ท่ำนพร้อมชี้แจงและอธิบำยเหตุผลหำกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ถูกเข้ำใจผิดจำกบุคคลอื่น
18. ท่ำนพร้อมร่วมกิจกรรมและบริกำรอื่น ๆ ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ จัดขึ้น
โดยรวม

392
392

3.81

0.93

มำก

392

3.56

0.94

มำก

390

4.02

0.82

มำก

390

3.98

0.76

มำก

389
392

4.00
4.08

0.60
0.75

มาก
มำก

392

3.97

0.76

มำก

389
392

3.92
4.12

0.85
0.82

มำก
มำก

392

3.97

0.71

มำก

392

3.95

0.77

มำก

378

3.98

0.83

มาก

มำก

จำกตำรำงที่ 1 สำมำรถอธิบำย ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อหอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ ที่บ่งชี้ควำมผูกพัน
ด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงทัศนคติ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจ
ที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำรตกแต่งสถำนที่ทั้งภำยในและภำยนอกของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกที่สุด จำนวน 392 คน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ
ได้แก่ ด้ำนผู้ใช้บริกำรยินดีปฏิบัติตำมนโยบำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ จำนวน
390 คน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/
สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 390 คน และด้ำนควำมเชื่อมั่น
ในกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 386 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 เท่ำกัน
เมื่อนึกถึงกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ำนนึกถึงหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นอันดับแรก
จำนวน 392 คน และผู้ใช้บริกำรรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวังของท่ำน จำนวน 390 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.98
เท่ำกัน ผู้ใช้บริกำรภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกภูมิใจในเอกลักษณ์
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เฉพำะของกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94
ผู้ใช้บริกำรทรำบดีในชื่อเสียงของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในเรื่องกำรบริหำรและคุณภำพกำร
บริกำร จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ผู้ใช้บริกำรรู้สึกผูกพันกับกำรใช้บริกำรที่หอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จนไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริกำรที่หอสมุดอื่น ๆ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.81 ผู้ใช้บริกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบำรุงห้องสมุดหรือ
ค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 และผู้ใช้บริกำรรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมี
บุคคลอื่นมำวิจำรณ์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56
ด้ำนควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซ้ำอีก จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 รองลงมำ ได้แก่
ผู้ใช้บริกำรภูมิใจที่จะแนะนำคนอื่น ๆ ให้เข้ำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 392 คน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ผู้ใช้บริกำรมักจะพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ให้ผู้อื่นฟัง
เสมอ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 ผู้ใช้บริกำรพร้อมร่วมกิจกรรมและบริกำรอื่น ๆ ที่
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดขึ้น จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 และผู้ใช้บริกำรจะมำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อย่ำงต่อเนื่อง จำนวน 389 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.92
ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ จำแนกตำมสถำนภำพของผู้ใช้บริกำร สรุปผลดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมผูกพันตำมสถำนภำพโดยภำพรวม พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยด้ำนโดยภำพรวมทั้งสอง พบว่ำ บุคลำกรสำย
สนับสนุน (  = 4.23) มีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี (  = 3.88)
ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ของควำมผูกพันเชิงทัศนคติโดยภำพรวม พบว่ำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน (  = 4.24) มีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี
(  = 3.85)
ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของ
บุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
กำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำร
ของบุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน (  = 4.38) มีระดับควำม
ผูกพันด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุด
จอนห์น เอฟ เคนเนดี้ สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี (  = 3.85)
ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรม
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แตกต่ำงกันอย่ำงมี
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นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พบว่ำ บุคลำกรสำยวิชำกำร (  = 4.39) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สูงกว่ำ นักศึกษำ
ปริญญำตรี (  = 3.90)
ด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบำรุงห้องสมุดหรือ
ค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับ
รำคำค่ำบำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำร
ปรับรำคำค่ำบำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน (  = 4.00) มี
ระดับควำมผูกพันด้ำนกำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบำรุง
ห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิกที่สูงขึ้น สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี (  = 3.54)
ด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ
พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ ในด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำน
ควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ พบว่ำ บุคลำกร
สำยวิชำกร (  = 4.58) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น
เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี (  = 3.92)
ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ
ได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกันมีควำมผูกพันต่อ
กำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้
บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำยคู่ ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะ
บอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำม
คำดหวัง พบว่ำบุคลำกรสำยวิชำกำร (  = 4.35) มีระดับควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอก
ใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับกำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง
สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี (  = 3.88)
ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษำปัจจัยที่มีต่อควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สรุปผลดังนี้
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ตำรำงที่ 2 ระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ปัจจัย

จานวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

3.93
3.96
3.99
3.85
3.99
3.99
4.03

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.65
0.72
0.75
0.85
0.67
0.80
0.75

ด้านเอกลักษณ์องค์กร
1. รูปแบบและเอกลักษณ์เฉพำะของกำรบริกำร
2. ควำมโดดเด่นและลักษณะเฉพำะของห้องสมุด
3. กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้านชื่อเสียงขององค์กร
1. กำรเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำรที่ชัดเจน
2. ควำมมีคุณภำพด้ำนกำรบริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (มี
กำรตรวจประเมินคุณภำพเป็นประจำทุกปี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถมั่นใจ
และไว้วำงใจในคุณภำพกำรให้บริกำร)
3. รูปแบบกำรทำงำนภำยใต้วัฒนธรรมกำรทำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1. สถำนที่ตั้งของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
3. กำรออกแบบและตกแต่งภำยในสถำนที่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ มีควำมโดดเด่นสังเกตได้ง่ำย ทันสมัย สะอำด เป็นระเบียบ และ
สวยงำม
4. กำรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรที่มีควำมทันสมัยและ
พร้อมให้บริกำร
5. กำรจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร
ด้านการให้บริการ
1. มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยน่ำเชื่อถือตำมมำตรฐำน
ห้องสมุดสำกล
2. กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันของบุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้
3. ควำมเต็มใจในกำรให้คำปรึกษำและกำรให้บริกำรที่รวดเร็วของ
บุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
4. กำรมีกจิ กรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำรที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง
5. กำรมีกจิ กรรมสนับสนุนชุมชนที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง
6. บุคลำกรบริกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรอย่ำงทันท่วงที ได้แก่
บริกำรตอบถำมฯ บริกำรช่วยค้นหำหนังสือ บริกำร IT help desk
ด้านการประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์
1. กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรกับผู้ใช้บริกำร
2. กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย
3. กำรดำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกสถำบันต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริกำร
รวม

389
392
392
389
391
392
391
392
387
392
392
392

3.95
4.06
4.21
4.21
4.16

0.80
0.65
0.74
0.78
0.78

มำก
มาก
มำก
มำก
มำก

392

3.95

0.84

มำก

387
383
391

3.79
3.91
3.96

0.92
0.67
0.78

มำก
มาก
มำก

392

3.97

0.82

มำก

391

3.95

0.83

มำก

391
388
389

3.83
3.72
3.96

0.83
0.85
0.82

มำก
มำก
มำก

392
392
392
392

3.85
3.87
3.84
3.84

0.71
0.80
0.81
0.78

มาก
มำก
มำก
มำก

377

3.95

0.58

มาก

มาก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

จำกตำรำงที่ 2 สำมำรถอธิบำยระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร
ได้ดังนี้
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ระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร โดยภำพรวม อยู่ที่ระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยควำมผูกพัน
มำกที่สุดในด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนชื่อเสียงของ
องค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91 และด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85 ตำมลำดับ
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนย่อย ๆ พบว่ำ
ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำม
ผูกพัน มำกที่สุด ในด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ควำมโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพำะห้องสมุด จำนวน 392
คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพำะของกำรบริกำร จำนวน
392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 และด้ำนกำรเป็นผู้นำด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ จำนวน
389 คน มีค่ำเฉลี่เท่ำกับ 3.85
ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำม
ผูกพันมำกที่สุด ด้ำนควำมมีคุณภำพด้ำนกำรบริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (มีกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพเป็นประจำทุกปี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถมั่นใจและไว้วำงใจในคุณภำพกำรให้บริกำร)
จำนวน391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 รองลงมำได้แก่ กำรเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริหำร
และ
กำรบริกำรที่ชัดเจน จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 และ รูปแบบกำรทำงำนภำยใต้
วัฒนธรรมกำรทำงำนเป็นทีมอย่ำงมืออำชีพ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95
ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมสำคัญของปัจจัย
ควำมผูกพันมำกที่สุด ด้ำนสถำนที่ตั้งของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และ ควำมมั่นคงแข็งแรงของ
อำคำรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 เท่ำกัน รองลงมำได้แก่
กำรออกแบบและตกแต่งภำยในสถำนที่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีควำมโดดเด่นสังเกตได้ง่ำย
ทันสมัย สะอำด เป็นระเบียบ และสวยงำม จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 กำรมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรที่มีควำมทันสมัยและพร้อมให้บริกำร จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.95 และ กำรจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร จำนวน 387 คน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79
ด้ำนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำมผูกพัน
มำกที่สุด ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันของบุคลำกรฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน
392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 รองลงมำได้แก่ มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยน่ำเชื่อถือตำม
มำตรฐำนห้องสมุดสำกล จำนวน 391 คน และ บุคลำกรบริกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรอย่ำง
ทันท่วงที ได้แก่ บริกำรตอบถำมฯ บริกำรช่วยค้นหำหนังสือ บริกำร IT help desk จำนวน 389 คน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ควำมเต็มใจในกำรให้คำปรึกษำและกำรให้บริกำรที่รวดเร็วของบุคลำกรฝ่ำย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 กำรมีกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บริกำรที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง จำนวน 391 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และ กำรมีกิจกรรม
สนับสนุนชุมชนที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง จำนวน 388 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72
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ด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นถึงระดับควำมสำคัญของ
ปัจจัยควำมผูกพันมำกที่สุด ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรกับผู้ใช้บริกำร
จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 รองลงมำได้แก่ กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย และ กำรดำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกสถำบันต่ำง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร จำนวน 392 คน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 เท่ำกัน
อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ จะเห็นได้ว่ำโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมผูกพัน/ ควำมภักดีเชิงทัศนคติ ต่อระดับ
ควำมคิดเห็นในด้ำนรู้สึกภูมิใจที่เห็นพัฒนำกำรควำมทันสมัย และควำมสวยงำมในกำรตกแต่งสถำนที่
ทั้งภำยในและภำยนอกของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนด้ำนควำมผูกพัน/
ควำมภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีแนวโน้มที่จะกลับมำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ ซ้ำอีก ซึง่ บุคลำกรสำยสนับสนุน จะมีระดับควำมผูกพันโดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำ
ปริญญำตรี ซึ่งด้ำนที่มีควำมผูกพันแตกต่ำงกัน ได้แก่ 1. ด้ำนควำมภูมิใจที่จะบอกต่อให้คนอื่น ๆ
ทรำบถึงกำรมีจิตบริกำรของบุคลำกรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2. ด้ำนควำมรู้สึกยินดีที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์/ สนับสนุน/ เข้ำร่วมกิจกรรมของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 3. ด้ำน
กำรยังคงจะเข้ำใช้บริกำรถึงแม้ว่ำในอนำคตอำจมีกำรปรับรำคำค่ำบำรุงห้องสมุดหรือค่ำสมัครสมำชิก
ที่สูงขึ้น 4. ด้ำนควำมยินดีที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยควำมเต็มใจ
5. ด้ำนควำมรู้สึกภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่ำได้มำใช้บริกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และได้รับ
กำรบริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง ส่วนระดับควำมสำคัญของปัจจัยควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร โดย
ภำพรวม อยู่ที่ระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ควำมผูกพันมำกที่สุดในด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร
ด้ำนเอกลักษณ์องค์กร ด้ำนกำรให้บริกำร และด้ำนกำรประสำนงำน/ ประชำสัมพันธ์ ตำมลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สิริภักตร์ ศิริโท และพำรณี จันทร์ปัญญำ (2553) ศึกษำเรื่องกำรวัดและ
ทำนำยควำมภักดีต่อตรำสินค้ำของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่: กรณีศึกษำเปรียบเทียบ เอไอเอส
ดีแทค และทรูมูฟ พบว่ำคุณลักษณะเฉพำะตรำสินค้ำ ควำมผูกพัน และกำรบอกต่อผู้อื่น เป็น
องค์ประกอบที่สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนในควำมภักดีต่อตรำสินค้ำได้ ประมำณ ร้อยละ
53 และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ที่ได้ศึกษำควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำร ที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมภักดีต่อบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนทัศคติ และด้ำน
กำรกระทำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร ในด้ำนควำมเป็นรูปธรรม
ของกำรบริกำร ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำผู้ใช้บริกำร และด้ำนควำมเข้ำใจ และรู้จักลูกค้ำ
ผู้ใช้บริกำร ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีปัจจัยด้ำน
ควำมเข้ำใจ และรู้จักลูกค้ำผู้ใช้บริกำร ส่งผลมำกที่สุด
โดยสรุปแล้ว องค์กรใดก็ตำมที่สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำด้วยจิตบริกำรของบุคลำกรจะส่งผล
ต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและก่อให้เกิดกำรบอกต่อที่ดีและสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรได้อย่ำง
ดีที่สุด เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่องค์กรนั้นถูกเข้ำใจผิดจำกบุคคลอื่น ๆ ผู้ใช้บริกำรพร้อมที่จะช่วยเป็น
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กระบอกเสียงและชี้แจงอธิบำยเหตุผลให้กับองค์กรนั้น ๆ อย่ำงเต็มใจ ในส่วนของควำมผูกพันต่อกำร
ให้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ นั้น พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน จะมีระดับควำมผูกพัน
โดยภำพรวม สูงกว่ำ นักศึกษำปริญญำตรี ซึ่งผู้วิจัยมีทัศนะที่เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรกลุ่มบุคลำกรสำย
สนับสนุนมีควำมผูกพันต่อกำรใช้บริกำรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มำกกว่ำนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีในทุก ๆ ด้ำน อำจเป็นเพรำะนักศึกษำระดับปริญญำตรีมีเวลำในกำรใช้งำนห้องสมุดเพียง
ชั่วระยะเวลำหนึ่งที่ทำกำรศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยเพียงแค่ 4-5 ปีเท่ำนั้น ทำให้ไม่สำมำรถรู้สึกลึกถึง
ควำมผูกพันกับหอสมุดได้อย่ำงเด่นชัด ในขณะที่บุคลำกรสำยสนับสนุน มีเวลำในกำรใช้บริกำรหอสมุด
มำกกว่ำนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
จะเห็นได้ว่ำผู้ใช้บริกำรที่เป็นกลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุนจะมีควำมผูกพันกับกำรใช้บริกำร
ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มำกกว่ำนักศึกษำระดับปริญญำตรีในทุก ๆ ด้ำน อำจเป็นเพรำะ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีมีเวลำในกำรใช้งำนห้องสมุดเพียงชั่วระยะเวลำหนึ่งที่ทำกำรศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยเพียงแค่ 4-5 ปี ทำให้ไม่สำมำรถรู้สึกลึกถึงควำมผูกพัน ในขณะที่บุคลำกรสำยสนับสนุน
มีเวลำในกำรใช้บริกำรหอสมุดมำกกว่ำนั่นเอง ผู้วิจัยจึงมีควำมคิดเห็นว่ำ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ควรกระตุ้นให้นักศึกษำทุกระดับมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรมีปฏิสัมพันธ์กับหอสมุดให้ได้มำกที่สุดในช่วง
ระยะเวลำที่เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมพึงพอใจทั้งต่อกำรให้บริกำร
สภำพแวดล้อม อำคำร สถำนที่ สื่อสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ รวมไปถึงควำมประทับใจ
ในตัวบุคลำกรที่มีจิตบริกำร ซึ่งจะเกิดเป็นผลลัพธ์ในด้ำนควำมผูกพันในกำรบริหำรคุณภำพกำร
ให้บริกำร เกิดควำมเชื่อมั่น มีควำมรู้สึกภูมิใจกล้ำที่จะบอกต่อ แนะนำ และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้กับหอสมุด และส่งผลระยะยำวถึงขั้นเกิดเป็นควำมผูกพันถึงจนไม่คิดเปลี่ยน
ใจไปใช้บริกำรหอสมุดอื่น ๆ อีกเลย
การนาไปใช้ประโยชน์
กำรศึกษำในครั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่ำกำรที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้ค้นพบปัจจัยที่มีต่อ
ควำมผูกพันและระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรค้นหำแนวทำงเพื่อ
กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และช่วยส่งเสริมให้เกิด
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรในระยะยำวอีกด้วย
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บทคัดย่อ
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 2) ศึกษำปัญหำ
และอุปสรรค และ 3) ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกสำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม และ
เครือข่ำย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอด
ควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรจัดนิทรรศกำรแต่ละครั้งนั้นมีปัญหำในเรื่องของบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบนิทรรศกำรน้อย ระยะเวลำในกำรจัดทำข้อมูลมีควำมล่ำช้ำ และ
เมื่อมีกำรจัดแสดงข้อมูลแล้วไม่มีพื้นที่สำหรับนำนิทรรศกำรมำจัดแสดงต่อ
แนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บนิทรรศกำรเพื่อนำมำจัดแสดงใน
ภำยหลัง โดยกำรทำเป็นนิทรรศกำรออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ หรือประชำชนทั่วไป
ที่สนใจสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลได้ตลอดเวลำ

คําสําคัญ:
สำรสนเทศ, นิทรรศกำร, กำรจัดกำรข้อมูล

Abstracts
The purpose of this article are 1) study the process of exhibition; 2) study
problems and obstacles; and 3) study solutions to problems. Because of It has a
mission to provide academic/ professional services in library management and
information technology to communities, societies and networks, in line with the
mission of Phetchaburi Rajabhat University. Academic Services Knowledge transfer
The technology is based on Sufficiency Economy philosophy that meets the
needs of the community, society and nation.

2-758

The study indicated that In each exhibition there is a problem with the
expertise of the exhibitors. Delayed processing time. When there is a display, there is
no space for the exhibition to be displayed.
Guidelines for the development of an exhibition format for display at a
later stage. By making an online exhibition. For students, professors or interested
individuals to study at any time.

Keyword:
Information, Exhibitions, Information Management
บทนํา
บทบำทของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกกำรสนับสนุน จัดหำ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อประเภทเอกสำร และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่มี ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วใน
กำรศึกษำ กำรวิจัย ต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม
และเครือข่ำย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซึง่ ข้อมูลที่มีกำรจัดทำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี เช่น
ข้อมูลโครงกำรพระรำชดำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จเพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูล
เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี
และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น และกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศนั้นก็มีหลำกหลำย
รูปแบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับกำรยอมรับ และทำงสำนักวิทยบริกำรฯมีควำมชำนำญมำกที่สุดคือกำรจัด
นิทรรศกำร ซึ่งกำรดำเนินงำนในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรค่อนข้ำงมำก
เพรำะมีหลำยขั้นตอนยำกง่ำยต่ำงกันไป เริ่มจำกกำร รวบรวมข้อมูลที่มีจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น
หนังสือ ที่มีภำยในห้องสมุด หรือจำกหน่วยงำนอื่น ข้อมูลจำกตัวบุคคล และจำกอินเทอร์เน็ต จำกนั้น
ก็ต้องนำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกที่สุด จึงทำกำรออกแบบโดยทำงำนร่วมกับ
ผู้รับจ้ำงที่มีประสบกำรณ์ และทำกำรเผยแพร่ควำมรู้นี้ต่อไปในกำรรวบรวมควำมรู้ต่ำง ๆ เพื่อ
กำรบริกำรควำมรู้นั้นให้กับนักเรียน นักศึกษำ หรือประชำชนที่สนใจ เพื่อศึกษำค้นคว้ำแล้ว
อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร
2. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร
3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
หลักในกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ได้ใช้กระบวนกำรของ PDCA มำเป็นแนวทำงใน
กำรทำงำน เพื่อให้กระบวนกำรกำรทำงำนนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน และสำมำรถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน หรือองค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนในรูปแบบเดียวกันนี้ได้ ซึง่ กระบวนกำร
PDCA นี้เป็นวงจรกำรบริหำร บำงครั้งเรียกว่ำ วงชิวฮำร์ท (Chewhart Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง
(Deming Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, อำรยำ เจริญกุล และวีณำ
โฆษิตสุรังคกุล, 2543)

และยังมีกำรดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรโดยใช้กระบวนกำร (วัฒนะ จูฑะวิภำต, 2542)
มี 7 ขั้นตอน เข้ำมำบริหำรจัดกำรด้วย โดยเริ่มต้นจำก
ตำรำงที่ 1 ควำมสอดคล้องของ กระบวนกำรของ PDCA 4 ขั้นตอน และ ขั้นตอนกำรจัดนิทรรศกำร
7 ขั้นตอน
กระบวนการของ PDCA
1. วำงแผน (Plan)

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
1. ขั้นวางแผน
โดยมีกำรตั้งหัวเรื่องให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน
และกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรให้
ชัดเจน
2. การเตรียมการ
โดยเตรียมตั้งแต่เนื้อหำข้อมูลที่จะใช้ในกำรจัด
แนวควำมคิด วัตถุสงิ่ ของหรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบงำน จำกนั้นก็นำข้อมูลมำวิเครำะห์ให้
ถูกต้อง และนำมำจัดวำงผังเพื่อทำกำรออกแบบ
กำหนดวิธีกำรจัดแผนผังที่ตั้ง และเส้นทำงเดินของ
ผู้ชมนิทรรศกำร
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
กระบวนการของ PDCA
2. ปฏิบัติ (Do)

3. ตรวจสอบ (Check)

4. แก้ไข (Act)

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
3. การจัดทํา
มีกำรกำหนดบุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกัน
ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ตนเองถนัดและชำนำญ
4. การประชาสัมพันธ์
ทำกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ
ของงำนให้แก่ประชำชนทั่วไปให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ
เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำรโดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำยรูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ
สูจิบัตร กำรส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน
5. การนําเสนอ
มีประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจำพืน้ ที่ที่มีกำรจัดแสดง คอยอำนวยควำมสะดวก
อธิบำยและตอบคำถำม
6. การประเมินผล
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วนำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และประเมินผลตำม
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
7. การติดตาม
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัด
นิทรรศกำรเพื่อทำกำรประเมินผลกำรจัดงำนถึง
ปัญหำและอุปสรรคที่พบระหว่ำงกำรจัดงำน และมีสิ่ง
ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร
นำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อกำร
จัดนิทรรศกำรที่ดีขึ้นในครั้งถัดไป

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำสำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่
งำนวันสำคัญต่ำง ๆ งำนวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค งำนรำชภัฏวิชำกำร และงำนศิลป
วัฒนธรรมอำเซี่ยนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1-7 ข้อมูลโครงกำรพระรำชดำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จ
เพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และ
รัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้ง
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ทำให้เกิดกำรเรียนรู้และทรำบถึงกระบวนกำรจัดทำนิทรรศกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
กระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร ปัญหำและอุปสรรคและศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศตั้งแต่
กระบวนกำรเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดนิทรรศกำร และกำรประเมินผลและประชำสัมพันธ์
หลังจัดนิทรรศกำร เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่
ไม่เป็นระบบ
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร โดยยึดหลักกำรทำงำนตำม
กระบวนกำรของ PDCA เพื่อให้กำรทำงำนมีแบบแผน ขั้นตอนที่ชัดเจน และนอกจำกนี้ยังนำขั้นตอน
ของกำรจัดนิทรรศกำรทั้ง 7 ข้อมำเป็นแนวทำงของกำรดำเนินงำนเพื่อให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น สำมำรถ
ทำให้งำนประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลำกรของ
หน่วยงำนในกำรจัดงำนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร ในกำรจัดนิทรรศกำร
ทีผ่ ่ำนมำปัญหำที่พบบ่อย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นะหว่ำงกำรจัดงำน
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ทำให้ผลงำนที่ออกมำไม่ดี
เท่ำที่ควร
2. ระยะเวลำในกำรจัดทำข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรจัดนิทรรศกำร
4. สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำง
กำรจัดงำน
5. บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของกำรออกแบบ กำรใช้โปรแกรมกำรสร้ำงสื่อ
ซึ่งส่งผลให้เรื่องที่จัดไม่อยู่ในควำมสนใจ ไม่ตรงกับช่วงอำยุของกลุ่มเป้ำหมำยที่มำร่วมงำน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร
จำกกำรศึกษำผลกำรดำเนินงำน ผู้จัดงำนได้พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ซึ่งได้หำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ เพื่อขจัดหรือลดปัญหำที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไป เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด
ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ปัญหำและอุปสรรค
ลักษณะปัญหา

งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ทำให้
นิทรรศกำรที่ออกแบบไว้ไม่สำมำรถทำได้ตำมแบบ ดังนั้น
ในกำรจัดนิทรรศกำรในแต่ละครั้งต้องคิดว่ำอุปกรณ์ที่ต้องจัดหำ
ต้องสำมำรถนำไปใช้กับงำนอื่น ๆ ได้ หรือสำมำรถใช้ได้กับ
หลำย ๆ งำน เพื่อที่จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดหำ
ทุกครั้งที่มีกำรจัดนิทรรศกำร และเลือกใช้วัสดุที่สำมำรถหำ
ได้เองในท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและยังประหยัด
งบประมำณอีกด้วย
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด
2. ระยะเวลำในกำรเตรียมงำน เนื่องจำกเป็นงำนพิเศษเร่งด่วน ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำร
จัดนิทรรศกำรภำยในระยะเวลำจำกัด หรือเป็นงำนนอก
แผนงำน/ โครงกำรที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่มีเวลำในกำรเตรียมงำน
คุณภำพของงำนจึงไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นสำมำรถแก้ไขได้
ด้วยกำรจัดทำชุดนิทรรศกำร รวมทั้งโครงสร้ำง เช่น บอร์ด
ชั้นวำงของ โต๊ะ เก้ำอี้ ป้ำยชื่อหน่วยงำน ฯลฯ ในลักษณะ
ถอดประกอบได้ (Knock down) เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ได้ทันที
3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
มีระบบกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ดีก็จะสำมำรถนำวัสดุอุปกรณ์
กำรจัดนิทรรศกำร
ที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลง และนำไปใช้ในกำรจัดนิทรรศกำร
ครั้งต่อ ๆ ไป หรืออำจจะขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ
ชุดนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ไปใช้ก็ได้ แต่ที่สำคัญควรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงประหยัด
4. สถำนที่ที่จะจัดแสดง
สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับ
เปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำงกำรจัดงำน ทำให้รูปแบบของนิทรรศกำร
ที่เตรียมไว้ไม่สำมำรถจัดวำงได้ตำมที่กำหนด ดังนั้นผู้จัดงำน
นิทรรศกำรกับเจ้ำของงำน หรือเจ้ำของสถำนที่ต้องมีกำรวำงแผน
และมีกำรประชุมกำรกำรจัดงำนให้เป็นที่แน่ชัด รวมทั้งต้องมี
ผังงำนอย่ำงชัดเจน โดยระบุตำแหน่งและขนำดของนิทรรศกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร
5. บุคลำกรยังขำดทักษะและ ต้องมีกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกด้ำนต่ำง ๆ
ควำมรู้วิธีกำรจัดนิทรรศกำร
ร่วมกันระดมควำมคิดเพื่อวำงแผนร่วมกันก็จะทำให้งำนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น และมีกำรส่งบุคลำกรไปอบรมด้ำนกำรใช้งำน
โปรแกรมสำหรับกำรออกแบบเฉพำะ เพื่อสำมำรถให้ทำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประหยัดงบประมำณในกำรจ้ำง
บริษัท หรือร้ำนค้ำในกำรออกแบบอีกด้วย
6. เรื่องที่จัดไม่อยู่ใน
เลือกเรื่องและเนื้อหำสำมำรถที่จะโน้มน้ำว ดึงดูดควำมสนใจของ
ควำมสนใจ
ผู้เข้ำชม เรื่องที่ใกล้ตัว ไม่ล้ำสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชม
อีกทั้งต้องมีกำรสำรวจกลุ่มเป้ำที่เข้ำร่วมงำน เพื่อที่จะได้
ออกแบบข้อมูลหรือกำรจัดแสดงให้ตรงกับช่วงอำยุของผู้เข้ำชม
จำกผลกำรดำเนินงำนกำรจัดนิทรรศกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ขอยกตัวอย่ำงของนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส
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เฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2560 ได้จัดแสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชมนิทรรศกำร จำนวน 450 คน โดยกำรใช้
แบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 450 คน เป็นเพศชำย 215 คน (48%) เพศหญิง 235 คน
(52%) อยู่ในช่วงอำยุ 12-19 ปี 85 คน 20-29 ปี 97 คน 30-39 ปี 135 คน 40-49 คน 90 คน และ
50 ปีขึ้นไป 43 คน ซึ่งแบ่งเป็น นักเรียน 60 คน นักศึกษำ 95 คน อำจำรย์/ บุคลำกร 200 คน และ
ประชำชนทั่วไป 95 คน มีผลประเมินควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่นำมำจัดนิทรรศกำร ขนำด
ภำพประกอบ มีควำมพอใจในระดับมำก ( X = 4.37, SD = 0.48) รองลงมำคือ รูปแบบ/ ขนำด
ตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.11, SD = 0.36) ภำพประกอบนิทรรศกำรและ
ควำมสวยงำม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 3.54, SD = 0.68) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ( X = 3.30, SD = 0.55) ลำดับสุดท้ำยคือ คำบรรยำยประกอบ
นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง
( X = 3.24, SD = 0.85)
ด้ำนสถำนที่ ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.26, SD = 0.44) และ
สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.17, SD = 0.38)
ด้ำนบริกำร กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.19, SD = 0.39) และ
กำรบรรยำย/ นำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.11, SD = 0.32)
และในปี 2561 นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ได้จัด
แสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชม
นิทรรศกำร จำนวน 450 คน โดยกำรใช้แบบสอบถำม
ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ภำพประกอบนิทรรศกำรและควำมสวยงำม
มีควำมพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.53, SD = 0.74) รองลงมำคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่นำมำจัด
นิทรรศกำร ขนำดภำพประกอบ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.43, SD = 0.50) คำบรรยำย
ประกอบ นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
( X = 4.40, SD = 0.49) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.35,
SD = 0.51) ลำดับสุดท้ำยคือ รูปแบบ/ ขนำดตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.18,
SD = 0.38)
ด้ำนสถำนที่ สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.57, SD = 0.49) และ
ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.45, SD = 0.50)
ด้ำนบริกำร กำรบรรยำย/ นำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.78,
SD = 0.41) และ กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.43, SD = 0.50)
จำกผลกำรประเมินพบว่ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนนั้นมีค่ำเฉลี่ยที่สูงสุด
เมื่อเทียบกับผลกำรดำเนินงำน 2 ปีที่ผ่ำน เนื่องจำกมีกำรนำข้อมูลกำรประเมินในแต่ละด้ำน
มำปรับปรุงแก้ไขในกำรจัดนิทรรศกำรมีผลงำนที่ดีขึ้น
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อภิปรายผล
ในกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบของนิทรรศกำรนั้น ต้องมีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงผู้จัดงำน และผู้จัดแสดงข้อมูลเพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนนั้นมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดงำนนั้น
ก็มีขั้นตอน และกระบวนกำรที่ใช้ทั้ง กระบวนกำรของ PDCA และขั้นตอนของกำรจัดนิทรรศกำร
ทั้ง 7 ข้อ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยเริ่มต้นจำกขั้นวำงแผนโดยตั้งหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ของนิทรรศกำร ขั้นกำรเตรียมกำร
และออกแบบ เตรียมตั้งแต่เนื้อหำ แนวควำมคิด วัตถุสิ่งของหรือเอกสำรต่ำง ๆ จำกนั้นก็นำข้อมูล
ดังกล่ำวมำจัดวำงผัง ออกแบบ โดยกำรกำหนด วิธีกำรจัดแผง ฐำนตั้ง และเส้นทำงเดินของผู้ชม
นิทรรศกำร ขั้นกำรจัดทำ ใช้บุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกันปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ตนเอง
ถนัดและชำนำญ ขั้นกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือชักจูงหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ประชำชน เพื่อให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำร โดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำย ๆ รูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำงเฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ สูจิบัตร
หรือส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน ขั้นกำรนำเสนอ กำรให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจำที่ ที่มีกำรจัดแสดง คอยอำนวยควำมสะดวก อธิบำยและตอบคำถำม ขั้นกำรประเมินผล
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วก็นำข้อมูล
มำวิเครำะห์ผล และประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ ขั้นกำรติดตำม สรุปผล
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศกำรเพื่อทำกำรประเมินผลว่ำ ผลกำรจัด
นิทรรศกำรนั้นเป็นอย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรค ข้อดีและข้อเสียอย่ำงไรบ้ำง มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข
หรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร นำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร
ข้อเสนอแนะ
กำรจัดนิทรรศกำรบำงครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้ว สถำนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ สะดวกง่ำยดำยเพียงกำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ที่สำมำรถแสวงหำควำมรู้ตำมควำมสนใจของตนได้ทุกเวลำ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทำงสังคมออนไลน์ (Social network) ที่มีอย่ำงกว้ำง สำนักฯ จึงต่อยอดเป็น “นิทรรศกำรออนไลน์
หรือ นิทรรศกำรอิเล็กทรอนิกส (e-Exhibition)” ในรูปแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพรควำมรูหรือ
สำรสนเทศที่มีคุณคำบนระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบที่นำสนใจและสำมำรถเขำถึงไดตลอดเวลำ
และเพื่อเปนแหลงเรียนรูออนไลน ได้ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ที่สำคัญงบประมำณในกำรดำเนินกำร
นั้นน้อย แต่ได้ประโยชน์มำก
การนําไปใช้ประโยชน์
กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรนั้น
ย่อมก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกำรแสดงข้อมูล ให้มีควำมน่ำสนใจ และเปิดเป็นแหล่งควำมรู้
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำข้อมูลได้ง่ำย และยังสำมำรถ
นำไปดัดแปลงหรือต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น นิทรรศกำรออนไลน์ หรือกำรจำลองให้
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อยู่ในรูปแบบของนิทรรศกำรในห้องเฉพำะอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ
นำไปปรับใช้กับงำนอื่นได้
รายการอ้างอิง
วัฒนะ จูฑะวิภำต. (2542). ศิลปะการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.
ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, อำรยำ เจริญกุล และวีณำ โฆษิตสุรังคกุล. (2543). PDCA: วงจรสู่ความสาเร็จ.
กรุงเทพฯ: อินโนกรำฟฟิกส์.
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บทคัดย่อ
กำรศึกษำศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำจีน และสำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ จำนวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทหนังสือมำกที่สุด
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรต้องกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ต้องกำรกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ต้องกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง
(Wi-Fi) และด้ำนกำรสื่อสำร ต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
ด้ำนปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
พบปัญหำด้ำนกำรบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ ชำรุด
และมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกพบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน
และด้ำนเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และกำรเต็มใจให้บริกำร

คาสาคัญ:
ห้องสมุด, ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ, ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้
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Abstract
The study aimed to explore the users' problems and needs for library and
Language Learning Center in the Faculty of Humanities and Social Science, Chiang
Mai Rajabhat University. A total of 291 samples including undergraduate and graduate
student and teacher in English program, Thai program and Chinese program. The
instrument used for collecting data was a questionnaire and interview. Results of the
study revealed that the users’ needs as following, 1. information resources-The
users’ needs a high level for book. 2. Process-needs for one stop service. 3. PeopleCounseling and service mind. 4. Place-Hi-speed internet. And 5. CommunicationPromote activity and service by application Facebook, Line and Instagram. The
problems that most of users' had at the high level for reference service, information
resource are old and less, disturbance sound and Counseling and service mind by
staff.

Keyword:
Library, Language Learning Center, Problems and needs
บทนา
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรยกระดับคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ภำยในประเทศ
เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในกำรเป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวที
เศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ ห้องสมุดเป็นหัวใจของกำรศึกษำ และกำรรู้สำรสนเทศ
ทุกระดับ มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำแก่สถำบันอุดมศึกษำทุกระบบ
กำรศึกษำและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปัจจุบันมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง
มหำวิทยำลัยต่ำงมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้รู้จักตนเอง ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ และมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ วิธีกำรหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษำมีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น คือ กำรที่ผู้สอนมอบหมำย
ให้นักศึกษำทำรำยงำนหรือภำคนิพนธ์ประกอบรำยวิชำที่เรียน กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรทำรำยงำน
หรือภำคนิพนธ์ นอกจำกจะเป็นกำรฝึกให้นักศึกษำแสวงหำควำมรู้ หรือค้นคว้ำเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
แล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำพัฒนำทักษะในกำรคิด รู้จักคิดเป็นระบบ และคิดอย่ำงมีเหตุผล
ทำให้เกิดวิจำรณญำณและโลกทัศน์กว้ำงไกล ซึ่งจะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพยิ่งขึ้น
(ฐิติ คำหอมกุล และ พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์, 2555, หน้ำ 31)
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
และกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นสถำนที่
ซึ่งนักศึกษำใช้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมหลังกำรศึกษำในชั้นเรียน ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงมีหน้ำที่
ที่จะต้องจัดหำและรวบรวม สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ และบริกำร
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เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตรกำรศึกษำและกำรค้นคว้ำวิจัยของอำจำรย์และ
นักศึกษำ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงมีกำรจัดกำรที่ดี ทั้งในด้ำนงำนเทคนิคของห้องสมุด
และงำนบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์และตรงกับ
ควำมต้องกำรมำกที่สุด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นคว้ำให้มีประสิทธิภำพ จึงได้ทำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำ
ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” เพื่อทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร และนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่”เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้วิจยั ได้ดำเนินกำรศึกษำโดยมีขอบเขต ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ อำจำรย์ และนักศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำวิชำภำษำไทย และสำขำวิชำภำษำจีน ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 1,252 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงสำเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้ำงถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้จำนวน 291 คน แบ่งเป็น
อำจำรย์ 24 คน และนักศึกษำ จำนวน 291 คน
2. วิธีดำเนินกำรวิจัย
2.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจำกหนังสือ ตำรำ
วำรสำรวิชำกำร รำยงำนกำรวิจัย ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หน่วยงำน และสำรสนเทศ
ออนไลน์
2.2 ศึกษำและสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำม และ
แบบสัมภำษณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ แก้ไขให้เหมำะสมก่อนนำไปใช้จริง
2.3 ดำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยกำรแจกแบบสอบถำมเพื่อสำรวจปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำ
และใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูลประเด็นปัญหำควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้
สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นอำจำรย์
2.4 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ
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2.5 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
2.6 นำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย เขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
งำนวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 แบบสอบถำม ใช้ในกำรสำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3.2 แบบสัมภำษณ์ ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ของอำจำรย์ ในประเด็น
ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือที่จัดให้ รวมไปถึงปัญหำของกำรใช้บริกำรของห้องสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม ตอนที่ 1 ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม
โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่ร่วมกับค่ำสถิติร้อยละ สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ส่วนของ
กำรสำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4.2 แบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรบรรยำยสรุป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. สรุปผลกำรวิจัย
กำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัด
สำขำวิชำภำษำไทย ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/ สัปดำห์ ในช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ส่วนที่ไม่เคยเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ เพรำะไม่ทรำบว่ำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มีบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้
1.1 ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน
(4.09) ปัญหำที่พบมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนบริกำร (4.18) รองลงมำ เป็นด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก (4.09) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.08) และด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร (4.00) พิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
1.1.1 ด้ำนบริกำร พบปัญหำเรื่องบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ในระดับ
มำกที่สุด (4.25) รองลงมำ ได้แก่ บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.22) ควำมรวดเร็วใน
กำรให้บริกำร (4.05) กำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น (4.04) และระเบียบกำรใช้บริกำร (3.88)
ตำมลำดับ
1.1.2 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบปัญหำหนังสือเก่ำ ชำรุด และมีจำนวน
ไม่เพียงพอมำกที่สุด (4.16) รองลงมำ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ (CD VCD DVD) จำนวนไม่เพียงพอ (4.12)
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วำรสำร หนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอ (4.11) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book e-Journal) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ
4.05) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database) ไม่เพียงพอ (3.99) ตำมลำดับ
1.1.3 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ปัญหำเรื่องเสียงดัง
รบกวนมำกที่สุด (4.18) รองลงมำ ได้แก่ แสงสว่ำงไม่เพียงพอ อุณหภูมิและกำรถ่ำยเทอำกำศภำยใน
ห้องสมุดไม่คงที่ และควำมสะอำดภำยในห้องสมุดเท่ำกัน (4.01) และทำเลที่ตั้ง ป้ำยประชำสัมพันธ์
แจ้งข่ำวสำรของห้องสมุดไม่เพียงพอ และเวลำเปิด-ปิดห้องสมุดเท่ำกัน (3.82) ตำมลำดับ
1.1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบปัญหำเรื่องกำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ และเต็มใจให้บริกำร (4.87) รองลงมำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจำนวนไม่เพียงพอ
(4.86) กิริยำ มำรยำท และอัธยำศัยของผู้ให้บริกำร (3.60) และควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำร
(3.40) ตำมลำดับ
4.18

4.08

4.09

4.00

ด้านบริการ

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

ภำพที่ 1 ข้อมูลค่ำเฉลี่ยปัญหำในกำรใช้บริกำรในภำพรวมรวมทุกด้ำน
1.2 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน
โดยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรห้องสมุดมำกที่สุด ส่วนด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร
มีควำมต้องกำรน้อยที่สุด พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ดังนี้
1.2.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหนังสือมำกที่สุด
(4.68) รองลงมำ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (4.50) สื่อโสตทัศน์ (3.80) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(3.04) ตำมลำดับ
1.2.2 ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด (4.38) รองลงมำ ได้แก่
ขั้นตอนกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ (4.02) และกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นผ่ำนระบบ
OPAC (3.79) ตำมลำดับ
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1.2.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ กระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด (4.44) รองลงมำ ได้แก่ ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (3.88) จำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกขึ้น (3.86)
และกำรให้ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกปฏิบัติ (3.75) ตำมลำดับ
1.2.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกที่สุด (4.52) รองลงมำ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล (4.35)
แสงสว่ำงภำยในห้องสมุด/ ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.05) บรรยำกำศและกำรตกแต่งห้องสมุด
ให้เหมำะแก่กำรศึกษำค้นคว้ำ/ ทำงำน (3.89) และจำนวนที่นั่งอ่ำน (3.87) ตำมลำดับ
1.2.5 ด้ำนกำรสื่อสำร พบว่ำ มีควำมต้องกำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
ห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกที่สุด (4.75) รองลงมำ ได้แก่ คู่มือแนะนำกำรใช้ห้องสมุด/
ศูนย์กำรศึกษำค้นคว้ำ (4.09) และกำรแจ้งข่ำวสำรจำกโปสเตอร์ประกำศ (3.83) ตำมลำดับ
4.22

4.10

4.06
4.01

ด้านทรัพยากรห้องสมุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

4.01

ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวก

ด้านการสื่อสาร

ภำพที่ 2 ข้อมูลค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในภำพรวมทุกด้ำน
1.3 ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
สรุปได้ ดังนี้
1.3.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ต้องกำรหนังสือใหม่ ที่มีเนื้อหำทันสมัย เหมำะแก่
กำรศึกษำอ้ำงอิงงำนวิจัย และเหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำย โดยไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
1.3.2 ด้ำนบริกำร ต้องกำรบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม
และบริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
1.3.3 เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพิ่มเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด เพื่อพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้ดียิ่งขึ้น และควรมี
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกสำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำ
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สำรสนเทศศำสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในกำรบริหำรและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ห้องสมุด
1.3.4 สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย
เพรำะจะทำให้ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ได้ง่ำย
1.3.5 ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ตำรำที่ชำรุด
มีเนื้อหำล้ำสมัย ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ และกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด และคำดหวังให้ห้องสมุดปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่นักศึกษำจะได้ไม่ต้องสูญเสียค่ำบริกำรแบบรำยชั่วโมง เพื่อแลกกับกำรมีพื้นที่สำหรับอ่ำนหนังสือ
หรือทำรำยงำน และใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
2. อภิปรำยผล
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี สังกัดสำขำวิชำภำษำไทย ควำมถี่ในกำรใช้
บริกำรห้องสมุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จรินทร์ ลีนำ (2538) คือ ใช้บริกำรห้องสมุด 2-3 ครั้ง/
สัปดำห์ ด้ำนปัญหำและควำมต้องกำรใช้บริกำร สรุปได้ ดังนี้
2.1 ปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2.2.1 ด้ำนบริกำร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำเกี่ยวกับบริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำ บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำเป็นงำนที่ต้อง
ตอบคำถำมพื้นฐำนไปจนถึงกำรตอบคำถำมเชิงลึก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
ไม่มีพื้นฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับกำรตอบคำถำมเชิงลึก
แก่ผู้ใช้บริกำรได้
2.2.2 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ปัญหำทรัพยำกรสำรสนเทศมีสภำพเก่ำ
ชำรุด และมีจำนวนไม่เพียงพอมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำร
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้วิจัย ที่พบว่ำ ผู้ใช้ต้องกำรทรัพยำกรประเภทหนังสือมำกที่สุด
2.2.3 ด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ประสบปัญหำเรื่องเสียงดังรบกวน และจำนวนโต๊ะ-เก้ำอี้นั่งอ่ำนมีน้อย สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ
จรินทร์ ลีนำ (2538) ที่พบว่ำห้องสมุดมีจำนวนที่นั่งอ่ำนน้อยเช่นกัน ส่วนปัญหำคอมพิวเตอร์สำหรับ
สืบค้นข้อมูลมีสภำพเก่ำ ชำรุด และมีจำนวนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุกัญญำ
แป้นสุขเย็น (2542) ที่พบว่ำ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำบทเรียนมีจำนวนน้อย
2.2.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรของห้องสมุด พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรประสบปัญหำ
เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเต็มใจให้บริกำร และจำนวนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกรจำนวน
ไม่เพียงพอในระดับมำกที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะเจ้ำหน้ำที่มีภำระงำนหลำยหน้ำที่ เช่น ปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ของภำควิชำและสำขำ ควบคู่กับกำรดูแลงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ จึงไม่ได้ให้บริกำร
ประจำห้องสมุดตลอดเวลำทำกำร และไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์จึงให้ควำมช่วยเหลือได้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
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2.2 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
2.1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรทรัพยำกร
ประเภทหนังสือมำกที่สุด และมีควำมต้องกำร ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference database)
ในระดับน้อย ทั้งนี้ บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้บอกรับ
ให้แก่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บริกำรสำหรับอำจำรย์ นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี
2.1.2 ด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรขั้นตอน
กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจำกห้องสมุด
และศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพำะ
สำขำ และมีขนำดเล็ก ขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ใช้จึงเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
หรือบุคลำกรห้องสมุดสำมำรถให้บริกำรภำยในห้องสมุดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service) ได้
2.1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำร กำรช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำ ควำมกระตือรือร้น และเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
พรพิมล แซ่เอี๊ย (2543) ที่พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ มีควำมกระตือรือร้นใน
กำรปฏิบัติงำนเช่นกัน
2.1.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยควำมเร็วสูง (Wi-Fi) มำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้กำรแสวงหำสำรสนเทศได้สะดวก และรวดเร็วมำกขึ้น
2.1.5 ด้ำนกำรสื่อสำร ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก ไลน์ อินสตำแกรมมำกที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วยสังคมออนไลน์ถือเป็น
สื่อที่มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย และเป็นที่นิยมในยุคสังคมข่ำวสำรปัจจุบันได้ดี จึงเป็นผลให้ผู้ใช้
ห้องสมุดมีควำมต้องกำรในด้ำนกำรสื่อสำรแบบคู่มือ โปสเตอร์ และประกำศต่ำง ๆ น้อยกว่ำ
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์
2.3 ควำมต้องกำรใช้บริกำรนอกเหนือจำกที่จัดให้ และปัญหำกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้
2.3.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ควรพิจำรณำ
จัดหำหนังสือใหม่ ที่มีเนื้อหำทันสมัย โดยไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
2.3.2 ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรห้องอ่ำนหนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม
2.3.3 เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ควรศึกษำหรือพัฒนำเพิ่มเติมด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
หรืองำนห้องสมุด เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงำนห้องสมุด กำรบริกำรเชิงรุก กำรตลำดบริกำร
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ และควรมีคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มำจำกสำนักหอสมุด หรือสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์
หรือที่เกี่ยวข้อง
2.3.4 สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรตกแต่งภำยในที่ทันสมัย โดยใช้
ต้นแบบจำกคำเฟ่
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2.3.5 ปัญหำด้ำนบริกำรที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ หนังสือ ตำรำที่ชำรุด หรือมี
เนื้อหำล้ำสมัย กำรจัดหมวดหมู่หนังสืออย่ำงเป็นระบบ และกำรนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนห้องสมุด
2.3.6 ห้องสมุดควรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มีทรัพยำกรสำรสนเทศครบครันทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ
3.1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุดควรมีงบประมำณสำหรับจัดหำหนังสือ
ตำรำที่มีเนื้อหำทันสมัย ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสำนักหอสมุด
3.1.2 ด้ำนบริกำร ควรมีบริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop service)
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริกำรมีควำมรวดเร็ว เป็นระบบขั้นตอน และไม่ซับซ้อน และมีบริกำรห้องอ่ำน
หนังสือแบบบุคคล และแบบกลุ่ม เพื่อสนับสนุนและกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริกำร
3.1.3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/ บุคลำกร ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่/
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมรู้
พื้นฐำนทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ หรือกำรดำเนินงำนห้องสมุดขนำดเล็ก
เพื่อนำมำใช้พัฒนำกำรบริหำรงำนห้องสมุด และพัฒนำทักษะในกำรทำงำนต่อไป
3.1.4 ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ควรมีกำรเพิ่มอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ควำมเร็วสูง (Wi-Fi) บริเวณห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และปรับปรุงพัฒนำ
ทำงด้ำนกำยภำยของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำร
3.1.5 ด้ำนกำรสื่อสำร ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดผ่ำนเฟซบุ้ก
ไลน์ อินสตำแกรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่รวดเร็ว ประหยัด และเข้ำถึงง่ำย
3.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ศึกษำคุณภำพกำรบริกำรของห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3.2.2 ควำมคำดหวังของนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต่อกำรดำเนินงำนห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
4. กำรนำไปใช้ประโยชน์
ผลกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ต่อไป
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Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล, ฉลิมเกียรติ ดีสม
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ดำเนินกำรจัดทำ Smart Learning @ E-Book
Station by BUU Library โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station
by BUU Library ในรูปแบบ e-shelf และในรูปแบบ E-Book Station 2. เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่ต้องกำรอ่ำนหนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอ
รถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย และ 3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร 1. ศึกษำโปรแกรมสำหรับ
กำรจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2. จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจ
และถูกลิขสิทธิ์ 3. สำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมสำหรับกำรนำ
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร 4. ออกแบบและดำเนินกำร
ติดตัง้ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย
5. ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร และ 6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน จำกกำรดำเนินงำน
พบว่ำ 1) สำนักหอสมุดได้ดำเนินงำนจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
ในรูปแบบ e-shelf โดยให้บริกำรที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ และติดตั้ง Smart
Learning @ E-Book Station by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย จำนวน 3 ป้ำย
ได้แก่ ป้ำยรอรถสวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด) ป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 2
และป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 4 และ 2) นิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำสำมำรถ
อ่ำนหนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำได้

คาสาคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กำรส่งเสริมกำรอ่ำน, กำรประชำสัมพันธ์, ป้ำยรถสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัย

Abstract
Burapha University Library has conducted Smart Learning @ E-Book Station
by BUU Library. The purposes of this project were as follows: 1. to conduct Smart
Learning @ E-Book Station by BUU Library in e-shelf and E-Book Station formats;
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2. to facilitate students and personnel of Burapha University who would like to read
the book via a portable device while they are waiting for the welfare bus of the
university; and 3. to promote reading and publicize services of Burapha University
Library. The procedures of this project were as follows: 1. to study for digital
bookshelf program online; 2. to provide and select interesting and copyrighted
e-books; 3. to survey the locations (welfare bus stops of the university) where are
suitable for setting up our Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library;
4. to design and set up for Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library at
welfare bus stops of the university; 5. to publicize our Smart Learning @ E-Book
Station by BUU Library service; 6) to monitor and evaluate our overall result.
The results of this project were as follows: 1) the library has conducted Smart
Learning operation @ E-Book Station by BUU Library in e-shelf format by providing at
the website of Burapha University Library and set up Smart Learning operation
@ E-Book Station by BUU Library at three welfare bus stops of Burapha University
include welfare bus stop at Qs1 building (opposite of the library), welfare bus stop
at Tao-Tong 2 and Tao-Tong 4 dormitory and; 2) students and personnel of Burapha
University are able to read the book via portable while they are waiting for the
welfare bus of Burapha University.

Keyword: Electronic book, Reading promotion, Publicize, Welfare bus of Burapha
University
บทนา
จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงเครือข่ำย
โทรคมนำคม ทำให้รูปแบบและพฤติกรรมผู้อ่ำนในปัจจุบันในสังคมดิจิทัลได้เปลี่ยนไปเป็นกำรอ่ำน
หนังสือหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถอ่ำนผ่ำนอุปกรณ์พกพำได้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
บูรพำได้เล็งเห็นถึงและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จำกัด
รูปแบบของสื่อสำรสนเทศ เวลำและสถำนที่ โดยเน้นกำรจัดบริกำรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้อ่ำนและพัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน จึงได้จัดทำ Smart Learning @ E-Book
Station by BUU Library เพื่อให้นิสิตและบุคลำกรสำมำรถอ่ำนหนังสือขณะรอรถสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยได้ เหตุผลที่เลือกใช้สถำนที่ป้ำยจอดรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย เนื่องจำกปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยบูรพำได้จัดให้มีรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเพื่อให้บริกำรรับส่งนิสิตและบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยบูรพำและช่วยลดพื้นที่ในกำรจอดรถในมหำวิทยำลัย โดยมีเส้นทำงกำรเดินรถ 2 สำย
26 ป้ำยบริกำรรับส่ง เปิดให้บริกำรฟรี ตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ถึง 22.00 น. ทำให้มีนิสิตและบุคลำกร
มำใช้บริกำรรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเป็นจำนวนมำก
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ในรูปแบบ
e-shelf และในรูปแบบ E-Book Station
2. เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่ต้องกำรอ่ำน
หนังสือผ่ำนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำ
3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ e-shelf
2. จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจและถูกลิขสิทธิ์มำจัดทำ
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
3. สำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมสำหรับกำรนำ
Smart Learning @E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร
4. ออกแบบ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library เพื่อควำมสะดวก
ในกำรติดตั้งและเพื่อควำมสวยงำม
5. ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลกำรศึกษำ
1.1 ศึกษำโปรแกรมกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ E-Shelf โดย
เลือกใช้โปรแกรม PUBHTML5 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
สำมมิติ เช่น แมกกำซีนออนไลน์ อีโบรชัวร์ อีแคตตำล็อค เป็นต้น โดยมีระบบกำรทำงำนทุกอย่ำง
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อยู่บนเว็บไซต์ สำมำรถสร้ำงและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบอีบุ๊คออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ (โปรแกรม PUBHTML5, 2561)

ภำพที่ 2 โปรแกรม PUBHTML5
หลังจำกได้คัดเลือกโปรแกรมแล้ว สำนักหอสมุดจึงได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรสร้ำง E-Book ด้วยโปรแกรม PUBHTML5 ให้กับบุคลำกรสำนักหอสมุด
เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถสร้ำง E-Book ได้และนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง

ภำพที่ 3 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรสร้ำง E-Book ด้วยโปรแกรม PUBHTML5
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1.2 จัดหำและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำสนใจและถูกลิขสิทธิ์มำจัดทำ Smart
Learning @ E-Book Station by BUU Library ดังนี้
1.2.1 ดำเนินกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำประกอบกำรคัดเลือก ดังนี้ (Vasileiou, Rowley & Hartle, 2012 อ้ำงถึงใน
ศิวพร อโนทัยสินทวี, 2556)
1.2.1.1 ควำมน่ำเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้จัดทำว่ำมีชื่อเสียง
และเป็นที่เชื่อถือหรือไม่และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีชื่อเสียงเพียงใด
1.2.1.2 ขอบเขตเนื้อหำ พิจำรณำจำกสำขำวิชำและประเภทของ
ทรัพยำกรสำรนิเทศที่ครอบคลุม คุณค่ำ ประโยชน์ต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้และควำมทันสมัยของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.2.1.3 กำรนำเสนอเนื้อหำ พิจำรณำควำมถูกต้องของสำรนิเทศ เช่น กำรให้
ข้อมูลบรรณำนุกรมที่ถูกต้อง กำรสะกดคำและกระบวนกำรควบคุมคุณภำพในกำรจัดทำ
1.2.1.4 ควำมเกี่ยวข้องกับงำนในลักษณะเดียวกัน พิจำรณำจำกชุดของ
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่ำมีข้อแตกต่ำงกันอย่ำงไร เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เป็นไปในทำนองเดียวกัน
1.2.1.5 รำคำและลักษณะพิเศษอื่น ๆ พิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงและ
ดำวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และพิจำรณำลักษณะพิเศษอื่น ๆ เช่น เครื่องมือกำรสืบค้น ว่ำมี
ประสิทธิผล ใช้งำนง่ำย มีคุณค่ำและสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ เป็นต้น
1.2.2 สำรวจแหล่งข้อมูลที่ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี เช่น สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และคลังควำมรู้ของศูนย์สร้ำงสรรค์กำรออกแบบ
(TCDC) เป็นต้น
1.2.3 คัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับสุขภำพจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เนื่องจำกกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคคนไทย จำก
กลุ่มตัวอย่ำง 1,500 คน อำยุ 16 ปีขึ้นไปที่อำศัยอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยเรื่องสุขภำพ ต้องกำร
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ 79% มีควำมต้องกำรมีโภชนำกำรที่ดีขึ้น ในขณะที่ 76% บอกว่ำอยำกมี
ชีวิตสมดุล และ 73% จะหันมำออกกำลังกำยให้มำกขึ้น (จับ 3 เทรนด์สุขภำพของคนไทย ยุคนี้ต้อง
อีทคลีนกินมังฯ, 2561)
1.2.4 นำหนังสือที่คัดเลือกมำจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by
BUU Library ในรูปแบบ e-shelf ให้บริกำรบนเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำและสแกน
ปกหนังสือพร้อมทั้งติดคิวอำร์โค้ด สำหรับนำไปใส่ใน Smart Learning @ E-Book Station by BUU
Library ที่จะนำไปติดตั้งป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย ณ ป้ำยรอรถสวัสดิกำร โดยจะมีกำรเปลี่ยน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตและบุคลำกรได้อ่ำนหนังสือได้
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
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ภำพที่ 4 เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ

ภำพที่ 5 หน้ำปกหนังสือสำหรับจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
1.3 สำรวจสถำนที่ (ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย) ที่เหมำะสมสำหรับกำรนำ
Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ออกให้บริกำร จำกกำรสำรวจพบว่ำ
มหำวิทยำลัยบูรพำจัดให้มีรถสวัสดิกำร ซึ่งวิ่งให้บริกำรผู้โดยสำรภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
ประกอบด้วย สำยสีน้ำเงินและสำยสีเขียว ให้บริกำรตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ถึง 22.00 น. โดยมีเส้นทำง
กำรเดินรถ ดังนี้ (มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2561)
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ภำพที่ 6 แผนที่เส้นทำงกำรเดินรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยบูรพำ
ซึ่งจำกกำรสำรวจพบว่ำเส้นทำงที่มีนิสิตมำใช้บริกำรรอรถสวัสดิกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก
คือ ป้ำยอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด) ป้ำยหอพักเทำ-ทอง 2 และป้ำยหอพักเทำ-ทอง 4 จึงได้
ดำเนินกำรทำหนังสือขออนุญำตติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
ตำมป้ำยรอรถสวัสดิกำรทั้ง 3 แห่งจำกกองอำคำรสถำนที่ มหำวิทยำลัยบูรพำ
1.4 สำนักหอสมุดได้ออกแบบ Smart Learning @ E-Book Station by BUU
Library เพื่อควำมสะดวกในกำรติดตั้งและเพื่อควำมสวยงำม ดังนี้
1.4.1 จัดทำป้ำยขนำด 126X109 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนำดเดียวกับป้ำย
ประชำสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่ตรงป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย ทำให้สำมำรถติดตั้งได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว
1.4.2 เลือกใช้อะคริลิกขุ่น (สำหรับทำป้ำยใหญ่) และอะคริลิกใส (สำหรับใส่หน้ำปก
หนังสือ) เพรำะเป็นวัสดุที่มีควำมทนทำนแข็งแรง สำมำรถทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ำกระจก
1.4.3 ดำเนินกำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library
ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย จำนวน 3 ป้ำยด้วยกัน คือ ป้ำยรอรถสวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม
QS (หอสมุด) ป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำทอง 2 และป้ำยรอรถสวัสดิกำรหอพักเทำทอง 4
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ภำพที่ 7 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่ ้ำยรอรถ
สวัสดิกำรอำคำรเรียนรวม QS (หอสมุด)

ภำพที่ 8 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่ ้ำยรอรถ
สวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 2
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ภำพที่ 9 กำรติดตั้ง Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ทีป่ ้ำยรอรถ
สวัสดิกำรหอพักเทำ-ทอง 4
1.5 ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU
Library โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์สำนักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) เฟชบุ๊ก
(https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage) และ Line (@buulibrary) ซึ่งเป็นช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่สะดวก รวดเร็วและเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด

ภำพที่ 10 กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด
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ภำพที่ 11 กำรประชำสัมพันธ์บน facebook

ภำพที่ 12 กำรประชำสัมพันธ์บน Line@
1.6 ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำร สำนักหอสมุดได้ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
โดยแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำรและเก็บสถิติกำรเข้ำใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกให้บริกำร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และประเมินผลกำรดำเนินงำนในครั้งต่อไป
2. อภิปรำยผล
สำนักหอสมุดได้เริ่มดำเนินกำรจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU
Library ในเดือนกันยำยน 2561 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและ

2-787

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้สำมำรถออกให้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station
by BUU Library ที่ป้ำยรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยได้ทั้ง 3 ป้ำย ซึ่งถือว่ำเป็น 3 จุดนำร่องใน
กำรส่งเสริมกำรอ่ำนและอำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่ต้องกำร
อ่ำนหนังสือบนอุปกรณ์พกพำขณะรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยและพร้อมขยำยพื้นที่ให้บริกำรเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลำกรสำมำรถใช้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station by BUU
Library ได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัยบูรพำ
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 กำรจัดทำ Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library ควรจัดหำ
แหล่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่มีควำมหลำกหลำยและน่ำสนใจให้มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งแนะนำหนังสือ
ใหม่ หนังสือที่ได้รับรำงวัลที่มีให้บริกำรในสำนักหอสมุดมำจัดทำเป็น Preview เพื่อให้นิสิตและ
บุคลำกรที่สนใจสำมำรถเข้ำอ่ำนเพิ่มเติมได้ที่สำนักหอสมุด
3.2 จัดให้มีกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร Smart Learning @ E-Book Station
by BUU Library ที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมตอบคำถำมชิงรำงวัลจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ออกให้บริกำร เป็นต้น
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 สำหรับผู้ใช้บริกำร สำมำรถอ่ำนหนังสือได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ผ่ำนอุปกรณ์พกพำ
เช่น Smart phone หรือ Tablet ในขณะนั่งรอรถสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยหรือดำวน์โหลดหนังสือ
ที่สนใจเพื่อเก็บไว้อ่ำนต่อไปได้
4.2 สำหรับสำนักหอสมุด เป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรเชิงรุกที่ส่งเสริม
กำรอ่ำนและสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็น
กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรม
มำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
4.3 ส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันระหว่ำง
ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศและฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริกำรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นสำคัญ
รายการอ้างอิง
จับ 3 เทรนด์สุขภาพของคนไทย ยุคนี้ต้องอีทคลีนกินมังฯ. (2561). เข้ำถึงได้จำก
https://brandinside.asia/3-trends-lifestyle-healthy
โปรแกรม PUBHTML5. (2561). เข้ำถึงได้จำก http://pubhtml5.com
มหำวิทยำลัยบูรพำ. (2561). เส้นทางการเดินรถสวัสดิการ. เข้ำถึงได้จำก
http://www.bbs.buu.ac.th/pages/currentStudent/bus.php
ศิวพร อโนทัยสินทวี. (2556). การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรนิเทศศำสตร์, คณะอักษรศำสตร์, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
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รหัส (ไม่) ลับ QR Code สำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
QR Code for Accessing Online Journal Service
เสำวภำ เพ็ชรรัตน์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
e-mail: psaowapa@tsu.ac.th

บทคัดย่อ
QR Code สำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่
เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ รวมถึงวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ได้ โดยผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone)
เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้วำรสำรฉบับออนไลน์และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
จำกกำรนำเทคโนโลยี QR Code ที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์ ซึง่ เริ่มดำเนินกำรจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน มกรำคม 2561 เป็นต้นมำ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรภำยในและบุคคลภำยนอก
ห้องสมุด ผลกำรจัดกิจกรรมพบว่ำ กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ช่วยส่งเสริมกำรใช้
วำรสำรฉบับออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
กิจกรรม QR Code สำหรับกำรเข้ำใช้บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.57 และผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีก

คำสำคัญ
เทคโนโลยี QR Code, บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์

ABSTRACT
QR Code for Accessing Online Journal Services” is the new service of Library
Center of Thaksin University. The main purpose of this service is to provide
convenient accessibility for users to online journals that are in both online-only and
online-and-print journal types. The users can quickly access to online journals by
scanning QR codes via smartphones. Consequently, the service supports promoting
and using online journals. Moreover, the users are satisfied by the new library service
approach integrating smartphone and QR code technologies. The service has been
started since January 2018. The target users are students and lectures of Thaksin
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University and public users. Hence, more users access online journals and they
continue to use this service to access the online journals via this service. The level
and average of satisfaction assessment are at the highest level and 4.57 respectively.

Keyword
QR Code Technology, Online Journal Service
บทนำ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดอีกทั้งกระแสดิจิทัลทีก่ ำลังขับเคลื่อน
วงกำรสื่อที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนไปตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ส่งผลกระทบต่อสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทวำรสำร นิตยสำร ที่จะต้องปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดเช่นกัน โดยกำรเปลี่ยนรูปแบบ
กำรเผยแพร่เนื้อหำเป็นแบบออนไลน์มีมำกขึ้นตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมำ นิตยสำรหลำยชื่อ
เช่น ขวัญเรือน ครัว ดิฉัน บำงกอกรำยสัปดำห์ พลอยแกมเพชร และสกุลไทย ได้ทยอยยุติกำรจัดทำ
ตัวเล่มลง ตลอดจนวำรสำรวิชำกำรหลำยชื่อได้เปลี่ยนรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบออนไลน์แทน เช่น วำรสำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วำรสำรวิจัยระบบสำธำรณสุข
วำรสำรวิชำกำรสำธำรณสุข วำรสำรอำหำร วำรสำรกำรประมง วำรสำรหำดใหญ่วิชำกำร เป็นต้น
เพื่อกำรปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่นิยมเข้ำถึง
สื่อออนไลน์มำกขึ้นในยุคปัจจุบัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง มีพันธกิจหนึ่งที่สำคัญในกำรแสวงหำ
พัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย งำนจัดหำวำรสำรเป็นกระบวนกำรจัดหำวำรสำรมำให้บริกำรในสำนักหอสมุด ซึง่ จะ
ดำเนินกำรจัดหำวำรสำรปีละ 1 ครั้ง ต่อปีงบประมำณ โดยมีบรรณำรักษ์เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่
กำรสำรวจรำยชื่อวำรสำรจำกผู้ใช้บริกำร กำรสำรวจควำมซ้ำซ้อนของวำรสำรที่มีให้บริกำร
กำรรวบรวมข้อมูลใบสมัครสมำชิกวำรสำรเพื่อต่ออำยุสมำชิกวำรสำรกับทำงสำนักพิมพ์ ซึ่งจำก
กำรดำเนินงำนจัดหำวำรสำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ พบว่ำผู้จัดทำวำรสำรทีท่ ำงสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุงบอกรับเป็นสมำชิกได้ทยอยยุติกำรจัดทำตัวเล่ม และหลำย
รำยชื่อผู้จัดทำวำรสำรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรจำกฉบับพิมพ์เป็น
รูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และลดปริมำณกระดำษของผู้จัดทำวำรสำร จึงเป็น
สำเหตุทที่ ำให้วำรสำรฉบับพิมพ์ค่อย ๆ ทยอยหำยไปจำกชั้นวำรสำรไปเรื่อย ๆ และทำงผู้จัดทำ
วำรสำรหลำยรำยชื่อมีนโยบำยเผยแพร่เนื้อหำวำรสำรในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์
จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น บรรณรักษ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญของ
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวำรสำร จึงได้นำเทคโนโลยี QR Code (Quick
Response Code) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรเขำรหัสแบบสองมิติโดยนำข้อควำมมำเขำรหัสเปนภำพ
ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำน อุปกรณสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ในกำรสแกนเพื่อถอดรหัสในกำรเข้ำถึง
ขอมูลที่ไดนำมำเขำรหัสในรูปแบบอื่นหรือกำรทำงำนอื่น เชน ขอควำม กำรโหลดสูหนำเว็บเพจ
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กำรสงอีเมลและอื่น ๆ QR Code เปนเทคโนโลยีที่เริ่มใชในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรทำกำรตลำด
และไดถูกนำมำใช้อยำงแพรหลำยในหลำยกระบวนกำรทำงธุรกิจ เชน กำรติดตำมกำรผลิต
กำรสงตอและกำรใหขอมูล กำรเช็คอินกำรเดินทำงของสำยกำรบิน (Hampton, Peach, & Rawlins,
2012, pp. 404-407) โดยนำมำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ในสองลักษณะคือ
1) วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และ 2) วำรสำร
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็ว
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน
(Smart phone) รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Code ตลอดจนสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรจำกกำรนำเทคโนโลยี QR Coad มำประยุกต์ใช้ในกำรบริกำรวำรสำร
ฉบับออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ได้
2. เพื่อเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์โดยกำรสแกน
QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart Phone)
3. เพื่อส่งเสริมกำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำน QR Coad
4. เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้งำน QR Coad สำหรับบริกำร
วำรสำรฉบับออนไลน์
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร
กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรออนไลน์ทดแทนวำรสำร
ฉบับพิมพ์ที่ยกเลิกตีพิมพ์ มีขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บรรณำรักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
กำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรำยชื่อวำรสำรพร้อม URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรที่เปลี่ยนรูปแบบ
จำกวำรสำรฉบับพิมพ์มำเป็นวำรสำรฉบับออนไลน์ ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่นำมำทำ QR Code
สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
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ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงวำรสำร 10 ชื่อ ที่นำมำทำ QR Code สำหรับบริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์
ลำดับ

ชื่อวำรสำร

1

วำรสำรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ
วำรสำรวิจัยระบบ
สำธำรณสุข
วำรสำรวิชำกำร
สำธำรณำสุข
วำรสำรควบคุมโรค
วำรสำรพฤติกรรม
ศำสตร์
วำรสำรพฤติกรรม
ศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
วำรสำรเภสัชศำสตร์
อีสำน
วำรสำรวิจัยเทคโนโลยี
กำรประมง
วำรสำรกำรพัฒนำชุมชน
และคุณภำพชีวิต
For Quality

2
3
4
5
6
7
8
9
10

URL

กำร
เผยแพร่
เนื้อหำ
http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_li ออนไลน์
brary/issue/current
https://www.hsri.or.th/researcher/media/eออนไลน์
journal/e-journal
http://thailand.digitaljournals.org/tdj/
ออนไลน์
http://irem.ddc.moph.go.th/content/index/47
http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html

ออนไลน์
ออนไลน์

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

ออนไลน์

https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/issue/archive ออนไลน์
http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Journal ออนไลน์
_FT/main/index.php?select=journal&&set=main
https://tciออนไลน์
thaijo.org/index.php/JCDLQ/issue/view/1139
http://www.tpa.or.th/publisher/fqm.php
ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำโปรแกรมที่จะนำมำสร้ำง QR Code โดยเลือกสร้ำง QR Code จำก
บริกำรสร้ำงรหัส QR Code ฟรี จำกเว็บ http://www.qr-code-generator.com
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ขั้นตอนที่ 4 เลือกแถบเมนู URL และนำ URL ที่อยู่เว็บไซต์ของวำรสำรฉบับออนไลน์
มำวำงไว้ใต้ข้อควำม Enter URL

ภำพที่ 1 ภำพขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ปุ่ม “SHORTEN URL” ระบบจะทำให้ URL สั้นกระชับ
เป็น https://goo.gl/ORZZhF ซึ่งสำมำรถสแกนไปยังเว็บไซต์ URL ที่นำมำวำงได้ดังเดิม

ภำพที่ 2 ขั้นตอนที่ 5
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ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่ม SAVE ปรำกฏกล่องข้อควำมให้ตั้งชื่อ QR Code และเลือกรูปแบบ
(Format) เป็น PNG และคลิก SAVE ระบบจะทำกำรสร้ำง QR Code ให้โดยอัตโนมัติ

ภำพที่ 3 ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7 นำรหัส QR Code พร้อมหน้ำปกวำรสำรมำออกแบบตกแต่งให้สวยงำม
(ดังภำพ)

ภำพที่ 4 ขั้นตอนที่ 7
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ขั้นตอนที่ 8 จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้ที่ชั้นติดผนัง
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบ
ฉบับออนไลน์ ผ่ำนสมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

ภำพที่ 5 ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9 จัดวำงป้ำยรหัส QR Code ที่ชั้นวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลฉบับย้อนหลังของวำรสำรผ่ำน
สมำร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

ภำพที่ 6 ขั้นตอนที่ 9
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ขั้นตอนที่ 10 ติดป้ำยประชำสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนกำรใช้ QR Code สำหรับบริกำร
วำรสำรออนไลน์

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

ภำพที่ 8 ขั้นตอนที่ 11
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ขั้นตอนที่ 12 จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำร
ฉบับออนไลน์ และให้ผู้ใช้บริกำรประเมินและสรุปผลควำมพึงพอใจ

ภำพที่ 9 ขั้นตอนที่ 12
ตัวอย่ำง QR Code แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำร
ออนไลน์

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR Code สำหรับวำรสำรออนไลน์
ผ่ำน Google Form
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ภำพที่ 11 ผู้ใช้บริกำรกำลังสแกน QR Code วำรสำรฉบับออนไลน์
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรกำรนำเทคโนโลยี QR Code มำประยุกต์ใช้ทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
วำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และเข้ำถึงข้อมูลวำรสำร
ที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลำ
เพรำะเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone) และส่งเสริม
กำรใช้งำนวำรสำรฉบับออนไลน์จำกกำรสแกน QR Code ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริกำร ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.57
อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรสำรวจแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ในกำรใช้ QR Code สำหรับ
บริกำรวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมินควำมพึงพอใจ
จำกจำนวน 125 คน อยู่ในระดับมำกที่สุด จำกกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
บรรณำรักษ์เห็นควรดำเนินกำรจัดทำ QR Code สำหรับบริกำรวำรสำรภำษำอังกฤษฉบับออนไลน์
ขึ้นมำเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพิ่ม
มำกยิ่งขึ้น
กำรนำไปใช้ประโยชน์ในงำนห้องสมุด
1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร
1.1 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่
กับรูปแบบฉบับออนไลน์ได้
1.2 ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลวำรสำรฉบับออนไลน์
ฉบับย้อนหลังโดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone)
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2. ประโยชน์ต่อบรรณำรักษ์
2.1 มีแหล่งสำรสนเทศรวบเกี่ยวกับวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหำ
เฉพำะในรูปแบบฉบับออนไลน์ และวำรสำรที่เผยแพร่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ควบคู่กับรูปแบบ
ฉบับออนไลน์
2.2 ประหยัดเวลำในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ URL ของวำรสำรที่ยกเลิกฉบับพิมพ์มำเป็น
แนะนำให้ผู้ใช้บริกำรสแกน QR Code ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน (Smart phone)
3. ประโยชน์ต่อห้องสมุด
3.1 ห้องสมุดมีบริกำรเชิงรุกโดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
3.2 เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงห้องสมุดสำมำรถนำข้อมูลไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกับบริบทของห้องสมุดอื่น ๆ ได้
รำยกำรอ้ำงอิง
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2557). การให้บริการห้องสมุดยุคใหม่ : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทาย
ในอนาคต. เข้ำถึงได้จำก http://203.131.219.180/km/wpcontent/uploads/2015/
03/New-Library.pdf
ปำริชำติ แสงระชัฎ. (2559). บริกำรสำรสนเทศในห้องสมุดยุคดิจิทัล. วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(38), 1-10.
Hampton, D., Peach, A., & Rawlins, B. (2012). Extending library services
with QR Codes. Journal The reference librarian, 53(4), 403-414.
10.1080/02763877.2012.704576.
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การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อเก็บรวบรวมสถิตหิ ้องสมุด
Microsoft Excel’s Fuction Application in Library se Statistics
อดินันท์ เจะตีแม
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
e-mail: adinan@g.swu.ac.th

บทคัดย่อ
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติและจัดทำรำยงำนภำยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ที่ใช้กันอยู่แล้ว อนึ่งรำยงำนที่ได้จำกระบบมีลักษณะของข้อมูลดิบที่ไม่สำมำรถนำไปใช้รำยงำนข้อมูลหรือ
สถิติในรูปแบบที่ต้องกำรได้ทันที ทำให้บุคลำกรห้องสมุดต้องใช้เวลำในกำรรวบรวมและสรุปข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับทรัพยำกรห้องสมุดต่ำง ๆ โดยกำรเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นรำยงำนสถิติของห้องสมุดดังกล่ำว
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกตัวโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นถูกออกแบบมำให้ใช้ในงำนสถิติตั้งแต่เริ่มต้นและ
เป็นโปรแกรมประจำสำนักงำนที่สำมำรถทำควำมเข้ำใจและใช้งำนได้ไม่ยำก งำนชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดสำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ผู้พัฒนำจึงนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำประยุกต์ใช้ในกำรเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุดทึ่
ต้องกำร โดยเริ่มจำกสถิติข้อมูลกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุด ผลที่ได้พบว่ำโปรแกรมเอ็กเซลสำมำรถใช้
เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลำกรในฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมูล
สถิติ สรุปผลและนำเสนอข้อมูลสถิติ นับเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน และกำรให้บริกำร
ตลอดจนยังสำมำรถนำไปใช้นำเสนอรำยงำนสถิติที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงำน เพื่อใช้ในกำหนดนโยบำย
ของผู้บริหำรได้ต่อไป

คาสาคัญ:
สถิติกำรยืม, สถิติห้องสมุด, ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
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Abstract
Most of academic libraries have library resources’ report functions in their own
library automation system. Hence, the kind of report does not response the
administrative need and how to get the library statistics waste much time of library’s
staff. The developer decides to work with Microsoft Excel because it is designed for
office statistic and available as well as easy to use. This project aims to investigate and
develop Microsoft Excel’s function application for circulation staff to collect and present
library resources use’s statistics.
The developer initiate Microsoft Excel program’ application at the department
of circulation in order to gain library resources’ use by the users in the Central Library.
The results reveal that Microsoft Excel program can be used as an efficient tool for staff
at the department of circulation in order to collect and summarize the usage data to
present at the administrative meeting. This also shows power of program as staff
performance and good service and this kind of statistics is benefit for the library as to
administrative policy as well

Keyword:
Loan Statistics, Library Statsitics, Microsoft Excel
บทนา
พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้ไม่ว่ำจะเป็นกำรสืบค้น กำรเข้ำมำใช้ หรือกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลไว้เป็นสถิติทั้งสิ้น เพรำะสถิติดังกล่ำวมีควำมสำคัญต่อ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก ด้วยข้อมูลในรูปของสถิติเหล่ำนี้จะช่วยทำให้
ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน หรือเป็นข้อมูลสนับสนุน
กำรตัดสินใจ ตลอดจนกำรบริหำรงบประมำณ และกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อ
นำเสนอผู้บริหำรห้องสมุดเป็นรำยเดือน ได้แก่ กำรเข้ำใช้ห้องสมุด กำรยืมและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ebook และ ejournal กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ
เป็นต้น ในส่วนของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ห้องสมุด ได้แก่ กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งยืมออกนอกห้องสมุด และกำรยืมใช้
ภำยในห้องสมุด ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องรวบรวมนำเสนอได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง หนังสือ
เด็ก ปริญญำนิพนธ์ วำรสำรและหนังสือประเภทอื่น ๆ สำหรับกำรจัดเก็บสถิติที่ผ่ำนมำจะได้รับรำยงำน
จำกโมดูลกำรยืม-คืน (Circulation module) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH ซึ่งรำยงำนในรูปของ
แฟ้มข้อมูลไมโครซอฟต์เอ็กเซลก่อน จำกนั้นจึงนำมำรวบรวมและแจกแจงภำยใต้เลขหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน ดังนั้น ฝ่ำยเทคโนโลยี
ห้องสมุดจึงคิดค้นพัฒนำฟังก์ชั่นกำรทำงำนของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำใช้ประโยชน์เพื่อสำมำรถ
ทำให้เก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอเป็นสถิติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดสำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำฟังก์ชันของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1: ศึกษาสภาพปัญหา
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บสถิติของฝ่ำยบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ทรำบถึงรูปแบบ วิธีกำรทำงำนที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำก
กำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรนำเสนอ

ภำพที่ 1 ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลกำรยืมจำกระบบ ALEPH
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จำกตัวอย่ำงรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ดังรูปที่ 1 พบว่ำมีควำมหลำกหลำยของหมวดหมู่
(Collection) และเลขหมู่หนังสือ (Call number) กระจำยตัวอยู่ทั่วทั้งรำยงำนจำนวนมำก ซึ่งทำให้ไม่
สะดวกต่อกำรรวบรวมและสรุปผล เนื่องจำกมีจำนวนย่อยของเลขหมู่ภำยในหมวดหมู่ที่ซับซ้อน ทำให้
เจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำค่อนข้ำงมำกในกำรจับกลุ่มและนับจำนวนเพื่อนำเสนอเป็นรำยงำนสถิติ ดังนั้น จึง
ประยุกต์กำรสร้ำงฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขึ้นเพื่อให้เป็นระบบคำนวณแบบอัตโนมัติที่
สำมำรถสร้ำงเป็นรำยงำนสถิติจำกรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ได้ในแต่ละเดือน
ระยะที่ 2: วิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้
1. ศึกษำลักษณะรำยงำนและข้อมูลที่ได้จำกระบบ
รำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ตำมรูปที่ 1 แสดงหมวดหมู่ (Collection) เลขหมู่หนังสือ (Call
number) และจำนวนกำรใช้งำนทรัพยำกรห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มต้องใช้เวลำหลำยชั่งโมงในกำร
แบ่งกลุ่มและนับคำนวณ อนึ่ง รำยงำนดังกล่ำวยังมีข้อผิดพลำดที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์
(Human error) ในกระบวนกำรให้หมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะพบได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้บริกำรมำขอยืมหนังสือเล่ม
นั้น อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยของกำรนำเสนอรำยงำนสถิติจำเป็นต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำให้มำกที่สุด จึง
ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มและนับคำนวณของกลุ่มนั้น ๆ ร่วมทำรำยงำนสถิติ
2. ศึกษำลักษณะกำรรวบรวมข้อมูลและนำเสนอสถิติ
รำยงำนจะแสดงข้อมูลสรุปที่มีกำรออกแบบไว้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ให้คำแนะนำใน
กำรสร้ำงรำยงำนอัตโนมัติ และกำรจัดกำร จำแนก และรวบรวมข้อมูลจะเป็นดังรูปที่ 2
3. ศึกษำโปรแกรมที่สำมำรถจัดกำรและจำแนกข้อมูลได้
เมื่อข้อมูลได้รับกำรจัดกลุ่ม จำแนก และรวบรวมแล้ว โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลก็มีฟังก์ชัน
ที่สำมำรถจัดเรียงข้อมูล จัดกลุ่มตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตลอดจนรวบรวมและคำนวณผลรวมได้ จึงได้มีกำร
พัฒนำฟังก์ชั่นช่วยคำนวณและทดสอบ
ผลทดสอบในครั้งแรกนั้นมีควำมผิดพลำดสูง เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกระบบมีควำมไม่ถูกต้อง
และฟังก์ชันกำรคำนวณยังไม่สำมำรถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงมีกำรปรับปรุงกำรทำงำนโดยกำรแจ้งไปยัง
ฝ่ำยบรรณำรักษ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลของหนังสือ และแก้ไขฟังก์ชันช่วยคำนวณเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมด
ระยะที่ 3: ออกแบบและพัฒนา
1. ออกแบบรำยงำนกำรนำเสนอสถิติ ตำมที่ฝ่ำยบรรณำรักษ์ได้เตรียมไว้ ดังรูปที่ 2
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ภำพที่ 2 รูปแบบกำรนำเสนอรำยงำนสถิติ
2. จัดกำรและจำแนกข้อมูล ตำมรูปแบบรำยงำนที่ออกแบบไว้โดยจะมีกำรจำแนกตำมเลขหมู่
เช่น 000 100 200 ตำมลำดับ ไปพร้อม ๆ กับหมวดย่อย เช่น 000-999 และหมวดหมู่ เช่น หนังสือ
อ้ำงอิง หนังสือแพทย์ ปริญญำนิพนธ์ ภำพยนต์ เป็นต้น ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

ภำพที่ 3 โครงร่ำงข้อมูลของเลขหมู่หนังสือ (Call number)
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ภำพที่ 4 โครงร่ำงข้อมูลของหมวดหมู่ (Collection)
3. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีฟังก์ชันทำงคณิตศำสร์ ในกำรจัดกำร จำแนก และรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS โดยกำรกำหนดแต่ละช่องเซล (Cel) ตัวอย่ำงของ
ฟังก์ชัน ดังรูปที่ 5
1. ฟังก์ชัน TRIM ใช้สำหรับตัดช่องว่ำงระหว่ำงคำ
2. ฟังก์ชัน SUM ใช้สำหรับหำผลรวม
3. ฟังก์ชัน SUMIF ใช้สำหรับหำผลรวมแบบมีเงื่อนไขเดียว
4. ฟังก์ชัน SUMIFS ใช้สำหรับหำผลรวมแบบมีหลำยเงื่อนไข

ภำพที่ 5 สูตรสำหรับจัดกำร จำแนก และรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 4: ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข
1. คัดลอกข้อมูลส่วนที่ต้องจำกรำยงำนที่ได้จำกระบบ ALEPH ดังรูปที่ 6
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ภำพที่ 6 รำยงำนที่ได้มำจำกระบบ ALEPH
2. นำมำวำงไว้ในช่องที่กำหนดให้ตรงกับประเภทของกำรใช้ทรัพยำกร ดังรูปที่ 7

ภำพที่ 7 กำรคัดลอกลงในรำยงำนกำรนำเสนอสถิติที่เตรียมไว้
3. ใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS ในโปรแกรม EXCEL เพื่อทำกำรจัดกำร จำแนก
รวบรวมข้อมูลตำมที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 8
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ภำพที่ 8 สูตรรวมที่ใช้สำหรับจัดกำร จำแนก และรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทั้งในด้ำนกำรจัดกำร กำรจำแนก และกำรรวมจำนวน
ข้อมูล ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10

ภำพที่ 9 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรนำเสนอสถิติ 1

ภำพที่ 10 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรนำเสนอสถิติ 2
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5. ปรับแก้ เพิ่มเติมฟังก์ชันให้เหมำะสมเพื่อควำมถูกต้องของข้อมูลและครอบคลุมหนังสือให้
มำกที่สุด เช่น กำรเพิ่มเติมข้อมูล CLAEC ในหมวดย่อยของ Easy book ที่จะกำหนดเป็น E ก, E ข, E ค
เป็นต้น และ E A, E B, E C เป็นต้น ดังรูปที่ 11

ภำพที่ 11 ตัวอย่ำงกำรเพิ่มเติมข้อมูลของ CLAEC ใน หมวด Easy book
ระยะที่ 5: ประเมินผล
จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรทำงำน ทำให้กำรนำเสนอรำยงำนสถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำมชัดเจน และถูกต้องมำกขึ้น นอกจำกนั้น กำรเลือกใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF,
SUMIFS ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ้กเซล ยังช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำงำนมำกขึ้นอีกด้วย
เช่น กำรจัดกำร กำรจำแนก และกำรรวบรวมข้อมูล ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรทำงำน กำรทดสอบและประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพและเวลำ
พบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมเห็นโดยรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันช่วยงำนในระดับมำก
ด้ำนกำรออกแบบรำยงำนนำเสนอ พบว่ำ กำรออกแบบรำยงำนนำเสนอมีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก มีกำรจัดเรียงรำยงำนที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้อง และเหมำะสมกับประเภทของข้อมูล
ด้ำนกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรทำงำน พบว่ำกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรทำงำนมีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก ฟังก์ชั่นใช้งำนง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
ด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรทำงำน พบว่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วย
กำรทำงำนมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เช่น ลดระยะเวลำในกำร
ทำรำยงำนนำเสนอสถิติ และถูกต้องตำมรำยงำนที่ออกแบบไว้
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพัฒนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อช่วยในกำรรวบรวมสถิติกำรใช้
และยืมทรัพยำกรห้องสมุด จะประสบผลสำเร็จด้วยดีนั้นจะต้องอำศัยควำมถูกต้องของฐำนข้อมูล
เนื่องจำกในกำรปฏิบัติงำนจริง หำกพบว่ำเลขหมู่หนังสือมีควำมผิดพลำด โปรแกรมจะไม่สำมำรถนับ
ผลรวมได้ และจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะรวบรวมสถิติต่อไปได้
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เมื่อพบข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ ดังรูปที่ 12 ทำงทีมพัฒนำ
ฟังก์ชันจะประสำนไปยังฝ่ำยบรรณำรักษ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของหนังสือเล่มดังกล่ำว

ภำพที่ 12 ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ
ข้อเสนอแนะ
กำรใช้งำนฟังก์ชันต่ำง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นมีประโยชน์ตอ่ เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
สถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เพิ่มประสิทธิภำพให้กำร
ให้บริกำร และเพิ่มรำยงำนสถิตที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงำน แล้วยังใช้รำยสถิติดังกล่ำวเพื่อใช้สนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย ในกำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ยังสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
รายการอ้างอิง
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Microsoft. (2561). TRIM function. เข้ำถึงได้จำก https://support.office.com/enus/article/TRIM-function-410388FA-C5DF-49C6-B16C-9E5630B479F9
Microsoft. (2561). SUM function. เข้ำถึงได้จำก https://support.office.com/enus/article/SUM-function-043E1C7D-7726-4E80-8F32-07B23E057F89
Microsoft. (2561). SUMIF function. เข้ำถึงได้จำก https://support.office.com/enus/article/SUMIF-function-169B8C99-C05C-4483-A712-1697A653039B
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยงำนวิจัยนี้
เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มประชำกร ประกอบด้วย อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน นักศึกษำ
ทั้งภำคปกติ ภำค กศ.ปป. (เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16,423 คน
เมื่อใช้ตำรำงสำเร็จรูปของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ระดับควำมเชื่อมั่น
95% ขนำดควำมคลำดเคลื่อน (e) ± 5% ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 392 คน ใช้แบบสอบถำม
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและเติมคำ ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมิน
ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แบ่งเป็น 8 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม 2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนบริกำร
ของสำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำร/ กำรประชำสัมพันธ์
และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ มีลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ ตอนที่ 3
เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แบ่งเป็น 8 ด้ำนเช่นเดียวกับตอนที่ 2 และตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
แนวทำงกำรพัฒนำและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ซึ่งเป็นคำถำมปลำยเปิด ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรของสำนัก
วิทยบริกำร ฯ ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X = 3.95) และควำมพึงใจต่อกำรบริกำรของสำนัก
วิทยบริกำร ฯ ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X = 4.04) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
มีควำมคำดหวังด้ำนสภำพแวดล้อมมำกที่สุด ( X = 4.23) แต่ก็มีควำมพึงพอใจด้ำนสภำพแวดล้อม

2-810

มำกที่สุด ( X = 4.23) ส่วนควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้ใช้บริกำร
มีควำมคำดหวังด้ำนสภำพแวดล้อมเรื่องควำมสะอำดของพื้นที่บริกำร มีควำมพึงพอใจสูงสุด
ด้ำนสภำพแวดล้อมในเรื่องควำมสะอำดของพื้นที่บริกำร และมีควำมพึงพอใจต่ำสุดในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่องควำมทั่วถึงของจุดบริกำร Wi-Fi ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ

คาสาคัญ:
ควำมคำดหวัง, ควำมพึงพอใจ, กำรบริกำร

Abstract
The objectives of this research are to study user expectation and
satisfaction with the Academic Resource and Information Technology Center services,
Pibulsongkram Rajabhat University. It is a survey research, the samples are the
lecturers, support staffs, regular collegian, extra collegian (Saturday-Sunday)
and graduate students as 16,423 persons. A number of sample as 392 persons
calculate by Taro Yamane table at 95% of confidence Interval and 5% of tolerance
Interval. Data were collected by using questionnaire which divides to four sections.
Section one is a general information of the answerer, this format is select answer.
Section two is expectation of user on services of the Academic Resource and
Information Technology Center, this section divide to eight categories are
1) Environment 2) Facility to access information 3) Information technology
and communication 4) Resource of information 5) General Service 6) innovation
of service 7) Communication and Public relations and 8) Support staff, the scale
of measurement in this section are five levels. Section three is satisfaction of user on
services of the Academic Resource and Information Technology Center, it is divide to
eight categories with five levels measurements same as section two. Sector four is
the other suggestions and comments with the open end question. The research
results shown the user of the Academic Resource and Information Technology
Center were expected services with high expectation level ( X = 3.95) and service
satisfied was high level ( X = 4.04), also. By consider each type expectation of user.
They expected in an environment with the high level ( X = 4.23) and satisfied to
environment the high level ( X = 4.23) too. The expectation of user each categories,
they expected in clean environment service area and satisfice in an environment
the high level. The less satisfaction of user was the sufficiency of information
technology and communication with Wi-Fi service point in the Academic Resource
and Information Technology Center.
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บทนา
สำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีหน้ำที่
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจำกสำนักวิทยบริกำร ฯ เป็นแหล่งจัดหำและรวบรวมทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกรูปแบบเข้ำมำให้บริกำรให้ทันสมัย และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนกำรบริหำร งำนเทคนิค
สำรสนเทศ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนบริกำรสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย ซึ่งจำก
กรอบภำระหน้ำที่ทำให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำหนดเป้ำหมำยที่จะเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรให้บริกำรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป
กำรจัดบริกำรให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นส่วนสำคัญของระบบกำรบริกำรสำรสนเทศ เมื่อผู้ใช้บริกำรมำติดต่อขอรับบริกำร
จะมีควำมคำดหวังที่จะได้รับบริกำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อกำรใช้งำน หำกสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดบริกำรได้ตรงตำมควำมคำดหวัง และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรก
ที่มำใช้บริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมในฐำนะ
ที่เป็นหน่วยงำนส่งเสริมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่เป็นศูนย์บริกำรสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย โดยมีงำนบริกำรสำรสนเทศเป็นงำนด่ำนหน้ำที่จะต้องติดต่อ
ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด เพื่อให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีสำรสนเทศ
พื้นฐำนเพื่อจัดบริกำรให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ทำให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษำ ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทำงปรับปรุง
และพัฒนำกำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมคำดหวัง
ของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด และเพื่อให้สำนักวิทยบริกำร ฯ เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเองของผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มอย่ำงแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำควำมคำดหวังต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม 2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
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3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนกำรบริกำร
ของสำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำร
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมครั้งนี้ ใช้วิธีกำร
เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบสอบถำม ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
การกาหนดประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำภำคปกติ
ภำค กศ.ปป. (เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำนวน 16,423 คน
(ยอด ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2561)
กลุ่มตัวอย่ำง คือ อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำภำคปกติ ภำค กศ.ปป.
(เสำร์-อำทิตย์) และบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่ได้รับกำรให้บริกำรของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ถึง
วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้นำกำรคำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีเปิดตำรำง
กำหนดขนำดตัวอย่ำงของ Yamane (1973) จำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จำนวน 16,423 คน ที่ระดับ
ควำมเชื่อมั่น 95% ขนำดควำมคลำดเคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 392 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูล
สถำนภำพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคำ ตอนที่ 2
เป็นแบบประเมินควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม แบ่งเป็น 8 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อม
2) ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 3) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) ด้ำนกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำร ฯ 6) ด้ำนนวัตกรรม
กำรบริกำร 7) ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ และ 8) ด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ
เป็นแบบสอบถำมแบบประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม แบ่งเป็น 8 ด้ำน เช่นเดียวกับตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำม
แบบประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ
และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นคำถำมแบบปลำยเปิด
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยจัดทำแบบสอบถำม โดยมีจำนวนเท่ำกับจำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง 2) ผู้วิจัย
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถำมให้กับผู้ใช้บริกำร สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) และดำเนินกำร
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แจกแบบสอบถำมห้องสมุดคณะครุศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
(ส่วนวังจันทน์) ในระหว่ำงวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 3) ผู้วิจัยตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของแบบสอบถำมจำกนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น
4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลสถำนภำพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 2) ควำมคำดหวัง
ของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม 3) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม และ 4) แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ข้อมูลที่รวบรวมได้นำมำดำเนินกำร
วิเครำะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบสอบถำมมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ นำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำแปลงค่ำคะแนน จำกนั้นนำผลที่ได้
มำวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พร้อมทั้ง
นำเสนอในรูปแบบตำรำง
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปปใช้ประโยชน์
ผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลสถำนภำพและข้อมูลทั่วไป ผลกำรวิเครำะห์กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม
จำนวนทั้งสิ้น 392 คน จำแนกตำม เพศ สถำนะ และคณะหรือหน่วยงำนที่สังกัด พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 288 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.5) และเพศชำย
จำนวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.5) กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ
จำนวน 368 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.8) บุคลำกำรสำยวิชำกำร จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.1)
และบุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.1) คณะ/ หน่วยงำนที่กลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะครุศำสตร์ จำนวน 128 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.6)
คณะวิทยำกำรจัดกำร จำนวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 53 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 13.5) คณะวิทยำลัยกำรจัดกำรและพัฒนำท้องถิ่น จำนวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.5)
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จำนวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.9) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร จำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.3) บัณฑิตวิทยำลัย จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5)
และอื่น ๆ จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.3)
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ตำรำงที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำร
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
รายการ
1. ด้านสภาพแวดล้อม
1.1 ควำมสะอำดของพื้นที่บริกำร
1.2 บรรยำกำศภำยในสำนักวิทยบริกำร ฯ เหมำะสมกับกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้
1.3 ควำมเพียงพอของแสงสว่ำงในสำนักวิทยบริกำร ฯ
1.4 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ ที่บริกำร
1.5 ควำมเหมำะสมของระดับอุณหภูมภิ ำยในสำนักวิทยบริกำรฯ
1.6 ควำมเหมำะสมของกำรแบ่งพื้นที่ในสำนักวิทยบริกำร ฯ
1.7 ควำมพร้อมของระบบควำมปลอดภัย ทำงหนีไฟ เครื่องดับเพลิง
ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม
2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ
2.1 ควำมเพียงพอของเครื่องมือช่วยค้น Online Public Access Catalog
2.2 กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมเหมำะสม เข้ำถึงง่ำย
2.3 ควำมรวดเร็วของระบบกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ระบบกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน
2.5 ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ชี้แหล่งและ/ หรือสำรสนเทศ
2.6 ควำมเป็นระเบียบของทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยรวม
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 ควำมทั่วถึงของจุดบริกำร Wi-Fi ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ
3.2 ควำมรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริกำร
3.3 ควำมเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
3.4 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ให้ยืมใช้บริกำร ได้แก่ ปลั๊กไฟ สำยชำร์ตแบตเตอรี่
Power Bank Notebook
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม
4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
4.1 ควำมเชื่อมโยงของเว็บไซต์สำนักวิทยบริกำร ฯ กับแหล่งควำมรู้อื่น ๆ
เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำร
4.2 ควำมครอบคลุมของฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สำนักวิทยบริกำร ฯ
4.3 ควำมทันสมัยของหนังสือ
4.4 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรมีควำมสอดคล้องตรงกับควำมต้องกำร
ได้แก่ หนังสือหำยำก นวนิยำย วรรณกรรม เรื่องสั้น เยำวชน
4.5 ควำมเพียงพอของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร
4.6 ควำมเป็นปัจจุบันของวำรสำรวิชำกำร
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวม
5. ด้านบริการของสานักวิทยบริการฯ
5.1 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
5.2 ควำมสะดวกในกำรขอใช้บริกำรตำมขั้นตอน
5.3 ควำมถูกต้องในกำรให้บริกำร
5.4 ควำมครอบคลุมของงำนบริกำรที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริกำร
5.5 ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบบริกำร

ความคาดหวัง
SD
X

ความพึงพอใจ
SD
X

4.34
4.25
4.31
4.28
4.08
4.14
4.19
4.23

0.64
0.71
0.70
0.69
0.80
0.76
0.72
0.71

4.34
4.25
4.23
4.22
4.16
4.23
4.18
4.23

0.69
0.73
0.76
0.72
0.77
0.71
0.78
0.73

4.02
4.06
3.84
4.03
4.00
4.03
4.00

0.81
0.79
0.94
0.78
0.85
0.81
0.83

4.11
4.10
4.11
4.11
4.12
4.13
4.11

0.81
0.83
8.83
0.78
0.82
0.78
0.80

3.40
3.44
3.58
3.61

1.00
0.93
0.94
0.95

3.48
3.67
3.66
NA

1.00
0.92
0.90
NA

3.51

0.95

3.61

0.94

3.93

0.72

4.08

0.73

3.95
3.85

0.78
0.84

4.02
3.96

0.77
0.79

3.90
3.88
3.97
3.91

0.84
0.79
0.86
0.80

3.94
3.96
3.96
3.99

0.80
0.71
0.70
0.75

4.11
4.10
4.15
4.12
4.13

0.77
0.74
0.69
0.77
0.75

4.08
4.03
4.10
4.09
4.08

0.79
0.70
0.69
0.73
0.69

2-815

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
รายการ
5.6 ควำมต่อเนื่องของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร
5.7 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ Application LINE
5.8 บริกำรห้องประชุม สัมมนำ ห้องชมภำพยนตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศึกษำ
ค้นคว้ำแบบกลุ่ม ห้องละหมำด ห้องศำสนกิจคริสตชน ห้องคำรำโอเกะ
มุม Video มุมกำแฟ และของว่ำง
5.9 สำมำรถใช้อุปกรณ์พกพำน้ำดื่ม ถุงนอน ผ้ำห่ม หมอน เข้ำมำใช้บริกำรได้
5.10 เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านบริการของสานักวิทยบริการ ฯ โดยรวม
6. ด้านนวัตกรรมการบริการ
6.1 ควำมสะดวกในกำรใช้นวัตกรรมกำรบริกำร ได้แก่ ตูย้ ืม-คืนอัตโนมัติ
ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก Application LINE
6.2 ตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก Application LINE
เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำร
6.3 นวัตกรรมกำรบริกำรช่วยลดกระบวนกำรในกำรให้บริกำร ได้แก่ กำรรอคิว
ยืม-คืนหนังสือจำกเจ้ำหน้ำที่ กำรแลกบัตรเข้ำ-ออก
ด้านนวัตกรรมการบริการ โดยรวม
7. ด้านการสื่อสาร/ การประชาสัมพันธ์
7.1 ควำมชัดเจนของสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
7.2 ควำมทั่วถึงของกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริกำร/ กิจกรรม
7.3 ควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ประชำสัมพันธ์
7.4 ควำมหลำกหลำยของช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริกำร ฯ
7.5 ควำมเพียงพอของสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
ด้านการสื่อสาร/ การประชาสัมพันธ์ โดยรวม
8. ด้านบุคลากรงานบริการสารสนเทศ
8.1 ควำมสุภำพของบุคลำกร
8.2 ควำมกระตือรือร้นของบุคลำกร
8.3 ควำมเอำใจใส่ของบุคลำกร
8.4 ควำมรู้ควำมสำมำรถแบบมืออำชีพของบุคลำกร
8.5 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรของบุคลำกร
8.6 ควำมเป็นมิตรของบุคลำกร
8.7 ควำมเพียงพอของจำนวนบุคลำกรที่ให้บริกำร ณ จุดบริกำรต่ำง ๆ
8.8 ควำมเหมำะสมด้ำนบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของบุคลำกร
ด้านบุคลากรงานบริการสารสนเทศ โดยรวม
เฉลี่ยรวม

ความคาดหวัง
SD
X
4.11
0.72
4.17
0.79

ความพึงพอใจ
SD
X
4.08
0.75
4.05
0.77

4.09

0.82

4.05

0.77

3.76
3.51
3.77

0.98
0.96
0.79

3.81
NA
4.04

0.95
NA
0.76

4.18

0.76

4.18

0.82

4.14

0.79

4.13

0.78

4.15

0.76

4.17

0.78

4.03

0.77

4.16

0.79

4.14
4.15
4.17
4.17
4.15
4.15

0.79
0.77
0.74
0.74
0.78
0.76

4.09
4.03
4.10
4.08
4.09
4.08

0.75
0.76
0.73
0.74
0.75
0.74

4.03
3.97
4.04
4.11
4.07
4.02
4.09
4.12
4.06
3.95

0.90
0.87
0.86
0.78
0.85
0.82
0.83
0.78
0.83
0.13

4.15
4.04
4.05
4.15
4.07
4.07
4.09
4.15
4.10
4.04

0.84
0.85
0.83
0.76
0.83
0.84
0.82
0.79
0.82
0.13

อภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ผู้วิจัยได้นำมำอภิปรำยผล
ดังนี้
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1. ผลกำรศึกษำด้ำนควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม
ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำร ฯ ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ด้ำนกำรสื่อสำร
และกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ โดยรวมประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคำดหวังในระดับมำกในทุกด้ำน โดยด้ำนสภำพแวดล้อมมีควำมคำดหวัง
มำกที่สุด คือ ควำมสะอำดของพื้นที่บริกำรซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุวำรี มณีเนตร และเฉลิมชัย
เอื้อวิริยะวิทย์ (2553) ได้ศึกษำควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของบุคลำกร ในกำรใช้บริกำร
อำคำรสถำนที่ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ในกำรได้รับบริกำรอำคำรสถำนที่มีควำมคำดหวัง อยู่ในระดับมำก
ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อม ควำมคำดหวังในด้ำนพื้นที่ภำยในอำคำรมีควำมสะอำดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ส่งเสริมต่อสุขภำพชีวิตกำรทำงำน มีควำมคำดหวังสูงสุด ระบบสำธำรณูปโภค
ควำมคำดหวังในด้ำนระบบแสงสว่ำงภำยในห้องทำงำนเพียงพอเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
มีควำมคำดหวังสูงสุด
2. ผลกำรศึกษำด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม
ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนกำรบริกำรของสำนักวิทยบริกำร ฯ ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ด้ำนกำรสื่อสำร
และกำรประชำสัมพันธ์และด้ำนบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ โดยรวมประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคำดหวังในระดับมำกในทุกด้ำน โดยด้ำนสภำพแวดล้อมมีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คือ ควำมสะอำดของพื้นที่บริกำรซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของยุวดี เพชระ และคณะ (2555)
ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อห้องสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ 2554
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนสถำนที่/ สิ่งอำนวยควำมสะดวก ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อควำมสะอำด
ของห้องสมุดโดยรวม และสอดคล้องกับงำนวิจัยของเสรี วงศ์ทวีลำภ (2552) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำย่อยคลองครุ
จังหวัดสมุทรสำคร พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำกต่อปัจจัยด้ำนลักษณะกำยภำพ
ได้แก่ กำรจัดสถำนที่ให้บริกำรมีควำมสะดวกสบำยเป็นสัดส่วนไม่แออัด มีกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม
สะอำด และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ขอเสนอแนะและการนาไปปใช้ประโยชน์
ผลกำรศึกษำควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรบริกำรของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ทำให้ทรำบถึงควำมคำดหวัง
และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจน แนวทำงและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้
กำรพัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนองตอบควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ให้มำกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร ดังนี้
ด้ำนสภำพแวดล้อม ควรมีกำรกำชับแม่บ้ำนเรื่องกำรทำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่ให้บริกำร
และพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริกำร เพื่อรักษำควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำ
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ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ควรมีกำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ให้มีควำมเหมำะสม เข้ำถึงง่ำย ถูกต้องและตรงตำมหมวดหมู่
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ควรจัดหำอุปกรณ์ให้ยืมใช้บริกำร เช่น ปลั๊กไฟ
สำยชำร์ตแบตเตอรี่ Power Bank Notebook ฯลฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร
มำกยิ่งขึ้น
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ควรจัดหำวำรสำรใหม่ ๆ ที่มีควำมเป็นปัจจุบัน กำรจัดทำ Link
ข้อมูลวำรสำรแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรค้นหำบทควำมในวำรสำรจำกตัวเล่ม
ด้ำนบริกำรของสำนักวิทยบริกำร ฯ ควรมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร Application
LINE อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน
ด้ำนนวัตกรรมกำรบริกำร ควรอำนวยและเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้ตู้บริกำรยืม-คืน
อัตโนมัติ ระบบประตูเข้ำ-ออกแบบปีกนก และ Application LINE โดยกำรแนะนำของเจ้ำหน้ำที่
และจัดทำป้ำยขั้นตอนกำรใช้บริกำร
ด้ำนกำรสื่อสำร/ กำรประชำสัมพันธ์ ควรแก้ไขข้อมูลที่ประชำสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร พัฒนำกระบวนกำร
ดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล และ
สำรวจควำมพึงพอใจ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร จำนวน
30 คน และผู้ใช้บริกำร จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสอบถำม แบบบันทึก
สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้ 1) สภำพและปัญหำกำรให้บริกำร ผลโดยภำพรวมพบว่ำ บุคลำกรมี
ควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพกำรทำงำนที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร กำรจัดทำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรเอกสำรยังไม่เป็นระบบ และต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของงำนบริกำรให้
ผู้ใช้ประทับใจ 2) พัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน ได้แก่
2.1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2.2) กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพ 2.3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 2.4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไก
กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ 7 งำน 2.5) ตรวจประเมินภำยใน 3) ดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำนเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85) มีกำร
กำหนดนโยบำย ได้แก่ สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร พัฒนำควำมทันสมัย ยกระดับคุณภำพ
กำรบริหำรงำนตำมมำตรฐำนสำกล และยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ กำหนดตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบัติงำน 3 ตัวชี้วัด ดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 7 งำน และ
กำกับ ติดตำมปีละ 4 ครั้งทุกไตรมำส 4) ควำมพึงพอใจ พบว่ำ 4.1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร
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โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 4.2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
( X = 4.51) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ
คือ บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน

คาสาคัญ:
กำรให้บริกำร, คุณภำพกำรให้บริกำร, ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล, สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

Abstract
The aim of this research was to Developing Quality of Service with
International Standard Quality System of the Office Academic Resources and
Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. This were research
and development 4 steps include service process analysis, developing process with
international quality system, use of process in operation and service satisfaction
aspect. The samples were 384 users, 30 service providers. Instrument used was
questionnaire, survey, recording form. Statistics applied for data analysis were
frequency distribution, percentage, arithmetic average, and standard deviation.
Findings were found as follow:
1. Condition and Problems. It was found that personnel need to improve
the quality of work that everyone is involved, manuals and document management
are not systematics and create image of service to impress user.
2. Develop the process of work to the international standard quality
system 5 steps: Staff training for information service, determine the policy and scope
of the quality management system, set of indicators, documentation system and
operation mechanism, internal audit.
3. Performance of international standard quality system. It was found that
most of administrators and library personnel have knowledge, understanding the
process was at highest level (x̅ = 4.85), policy: service excellence, modern
development, enhance the quality of administration to international standards, the
organization to excellence. 3 performance indicators for working, perform quality
system processes for 7 services and internal audit 4 times for year.
4. Service satisfaction. It was found that service providers overall
satisfaction was at highest level (x̅ = 4.58), however, when considered the highest

2-820

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

Keywords:
Service, Quality of Service, International Standard Quality System, Academic
Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University
บทนา
โลกแห่งกำรแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้องค์กรไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน
จำเป็นจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลำเพื่อไม่ให้ล้ำหลัง ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องแสวงหำแนวทำงหรือ
หลักกำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศอยู่เสมอ แนวคิดที่สำคัญในปัจจุบันคือ คุณภำพ เพรำะคุณภำพ
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกำรและปรำรถนำโดยเฉพำะลูกค้ำ ดังนั้นหำกองค์กรต้องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่องคุณภำพในทุกขั้นตอนของกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
บริกำรเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ ปัจจุบันระบบจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ได้เน้นเรื่องของ
คุณภำพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมำกขึ้น ในหลำยประเทศทั่วโลกมีกำรให้รำงวัลคุณภำพแห่งชำติกับ
องค์กรที่มีระบบจัดกำรคุณภำพที่เป็นเลิศ รวมถึงประเทศไทยที่มีรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)
(นพปฎล สุนทรนนท์, 2557) และยังมีเครื่องมือในกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร
ที่หลำกหลำย เช่น กำรประกันคุณภำพ SERQUAL ISO 9001 เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำ
ISO 9001 ซึง่ เป็นมำตรฐำนสำกลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมสำคัญเพื่อควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คุณภำพและควำมมีประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้
องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนให้ตรงตำมที่กำหนดไว้ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำม
พึงพอใจให้ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ กำรจัดวำงระบบบริหำรงำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้รับกำรควบคุมและ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยผ่ำนระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กร
รู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน โดยต้องมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีกำรจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำม
ที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำดรวมทั้งมีแนวทำงในกำรป้องกันข้อผิดพลำดเดิม
และในปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำเป็นเวอร์ชั่น 2015 ซึ่งมีมำตรฐำนกำรจัดกำรที่มีคุณภำพและได้รับ
กำรยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยในหลำย ๆ ประเทศในระดับสำกล ซึง่ เน้นบทบำทของผู้บริหำรระดับสูง
ที่จะต้องให้ควำมสำคัญกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรทุก
ประเภท ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตหรือภำคบริกำรทั้งรัฐและเอกชนสำมำรถนำระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ไปใช้ในกำรช่วยยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรให้เทียบเคียง
กับองค์กรขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งเป็นพื้นฐำนหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถมุ่งสู่กำรพัฒนำได้
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อย่ำงยั่งยืน (สถำบันรับรองมำตรฐำน ไอ เอส โอ, 2560) สำหรับองค์กรที่ให้บริกำรสิ่งที่ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรมำกที่สุดคือ คุณภำพของกำรบริกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ดังนั้นหน่วยงำน
ที่เป็นสถำบันบริกำรสำรสนเทศหลำยแห่งได้มีกำรนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพมำใช้
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร เช่น ISO 9001 ได้แก่ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเอเซียอำคเนย์ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นต้น เพื่อให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบันซึง่ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มำห้องสมุดเพื่อใช้สถำนที่
ทำงำนหรือกิจกรรมส่วนตัวแต่ไม่ได้ใช้ทรัพยำกรข้อมูลในห้องสมุด กลุ่มที่สองมีกำรผสมผสำนกัน
ระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรกับกำรใช้พื้นที่ห้องสมุด และกลุ่มที่สำมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้ำห้องสมุดแต่ใช้
ทรัพยำกรของห้องสมุดผ่ำนฐำนข้อมูลออนไลน์ที่เข้ำถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ จึงจำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ห้องสมุดต้องมีกำรปรับกระบวนกำรทำงำนให้เป็นระบบที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้นสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ซึง่ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรแก่บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรทำงำนและกำรให้บริกำรเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี และควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำรทุกระดับ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยข้อที่ 3 เร่งรัดกำรสร้ำงภำพลักษณ์ ซึง่ จำกกำรประเมินตนเองด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ของหน่วยงำนอยู่ในระดับดีมำกมำอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและ
กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพกับระบบงำนในกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำรสำรสนเทศเข้ำสู่คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001: 2015 จึงได้ทำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เพื่อกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนในทุก
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับงำนบริกำรสำรสนเทศซึ่งส่งผล
ต่อภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีดำเนินกำรวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร โดยกำรศึกษำเอกสำร ตำรำ กำรสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นจำก กำรวิเครำะห์เอกสำร ได้แก่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
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ข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ และกำรสนทนำกลุ่มผู้บริหำร บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
จำนวน 30 คน
2. นำผลกำรวิเครำะห์มำกำหนดประเด็นหลักที่สำคัญ และนำมำจัดลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 ตำมผลกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นหลักจำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำร
ตำมขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษำเอกสำร ตำรำเกี่ยวกับระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
2. กำหนดขอบเขตงำนเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นหลักของกระบวนกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรให้บริกำร
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดำเนินงำน
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 และกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหำร
บรรณำรักษ์ ที่ปรึกษำด้ำนกำรดำเนินกำรจัดทำระบบคุณภำพมำตฐำนสำกล จำนวน 17 คน เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015
4. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ISO 9001: 2015 ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำย
และขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ
ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำร
สื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม
5) ตรวจประเมินภำยในเพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรทั้ง 7 งำน
จำนวน 20 คน และผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำรับบริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรในปีกำรศึกษำ 2560 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงโดยบังเอิญ จำนวน 384 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำร และ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมำกที่สุด มำก ปำนกลำง
น้อย น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร เพื่อกำหนดขอบเขต และ
แนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล
2.2 สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหำกำรให้บริกำรทั้ง 7 งำน
2.3 นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงด้ำนเนื้อหำ
2.4 นำเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในปีกำรศึกษำ 2560
ตรวจสอบและพิจำรณำควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์
ค่ำทำงสถิติ
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล นำแบบสอบถำมที่ได้มำคำนวณหำค่ำสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
1. ศึกษำสภำพและปัญหำกำรให้บริกำร จำกกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำ มีประเด็น
หลักที่สำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร
และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งรำยละเอียดแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนบุคลำกรให้บริกำร มีบุคลำกร
ประจำแต่ละงำนที่ชัดเจนตำมลักษณะงำน มีทั้งบรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร บุคลำกรได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพ
เป็นระบบควบคุมคุณภำพที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ
มีกำรทำงำนตำมขอบเขตภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
ตำมตำแหน่งงำนแต่กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำรของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควรมีคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่หลำกหลำยช่องทำง
ในกำรเผยแพร่ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตลอดปีกำรศึกษำ
แต่กำรติดตำมกำรนำปัญหำ อุปสรรคที่พบมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นยังไม่ครบทุกงำน
บริกำร และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้ใช้บริกำร เช่น กำรเสียค่ำปรับ เป็นต้น ด้ำนกิจกรรม
และบริกำร พบว่ำ มีกำรจัดกิจกรรมทีห่ ลำกหลำยและหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง ลักษณะกำรให้บริกำร
มีทั้งภำยในห้องสมุดและกำรออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำ
มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและจัดเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น รูปเล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐำนข้อมูล เป็นต้น
2. ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 พบว่ำ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 5 ขั้นตอน คือ
1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำร
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบ
เอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์
ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และกระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยใน
เพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
3. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:
2015 พบว่ำ
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3.1 จัดอบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและยอมรับตำม
มำตรฐำนสำกล พบว่ำ ผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำนเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลอยู่ในนระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.85)
รองลงมำคือ ควำมเข้ำใจในองค์กรและบริบทองค์กรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรทำงำน (x̅ = 4.67)
กำรกำหนดแผนงำนและมำตรกำรในกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังไว้ต่อระบบกำร
บริหำรคุณภำพ (x̅ = 4.55) กำรติดตำมกำรเปลี่ยนของปัจจัยและกำรทบทวน กำรดำเนินงำนตำม
รอบเวลำที่กำหนด (x̅ = 4.53) และข้อกำหนด กฏระเบียบและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำน
(x̅ = 4.50) ตำมลำดับ
3.2 กำหนดนโยบำยและขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน
ISO 9001: 2015 พบว่ำ มีนโยบำย 4 ประเด็นคือ 3.2.1) สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรให้บริกำร
3.2.2) พัฒนำควำมทันสมัย ควำมถูกต้อง รวดเร็ว 3.2.3) ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนตำม
มำตรฐำนสำกล 3.2.4) ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
3.3 กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน พบว่ำ มีตัวชี้วัดทั้งหมด
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.3.1) บุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศได้จัดทำระบบเอกสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำร 3.3.2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ 3.3.3) ร้อยละ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรผู้ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
3.4 จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ พบว่ำ
มีกำรจัดทำระบบเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ 3.4.1) กำรกำหนดประเด็นเพื่อ
กำรจัดทำคู่มือตำมตัวชี้วัด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ ขอบเขตงำน คำจำกัดควำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรตรวจเอกสำร ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มำตรฐำนคุณภำพงำน ระบบติดตำมประเมินผล แบบฟร์อม ปัญหำ
หรือควำมเสี่ยงที่พบในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงแก้ไขปัญหำบรรณำนุกรม 3.4.2) กำรจัดทำ
ฉบับสำเนำจัดเก็บในรูปของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 3.4.3) กำหนดอำยุกำรใช้งำนของเอกสำร 3.4.4)
ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร 3.4.5) กำรกำหนดหมำยเลข กำรตั้งชื่อเอกสำร 3.4.6) สมุดควบคุมเอกสำร
3.4.7) กำรตรวจประเมินระบบเอกสำรและกำรปฏิบัติงำน
3.5 พัฒนำระบบงำนบริกำร 7 งำน ได้แก่ บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล ะบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม พบว่ำ มีกำรจัดทำคู่มือคุณภำพของหน่วยงำน และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรงำนบริกำร และมีกำรควบคุมเอกสำรอ้ำงอิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ระบบ รำยละเอียดของเนื้อหำประกอบด้วย 3.5.1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 3.5.2) ควำมเสี่ยงหรือ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมแนวทำงกำรแก้ไข 3.5.3) กำรทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
นำเสนอผู้บริหำรเพื่อรับทรำบและลงลำยมือชื่อในคู่มือเพื่อเป็นหลักฐำนเก็บต้นฉบับไว้ให้ผู้ปฏิบัติงำน
3.5.4) กำรปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำระบบงำนบริกำรโดยภำพรวมอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินข้อมูลย้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
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3.6 ตรวจสอบภำยใน (Internal audit) เพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล พบว่ำ มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมำส ได้แก่ เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน ธันวำคม
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ จำนวน 7 ชุด มีกำรกำหนด
แบบฟร์อมติดตำมกำรดำเนินงำนเป็นรำยบุคคล มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรในรูป
ของเอกสำรและกำรประชุม
3.7 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร พบว่ำ 1) ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (x̅ = 4.68) รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำน
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.56) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของแต่ละ
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน
ที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรปฏบิติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.62) รองลงมำคือ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี (x̅ = 4.59) และมีกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (x̅ = 4.57) ตำมลำดับ ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร (x̅ = 4.55) รองลงมำคือ
มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (x̅ = 4.52) ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
และควำมน่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50) ตำมลำดับ และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อ
กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน (x̅ = 4.54) รองลงมำคือ ควำมกระตือรือร้นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และ
กำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน (x̅ = 4.52) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (x̅ = 4.50)
ตำมลำดับ 2) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้ง 7 งำนบริกำร
โดยภำพรวมอยู่ในระดับพอใจมำกที่สุด ( X = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.2 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน ( X = 4.53) รองลงมำ คือ บริกำรตอบคำถำมและ
ช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ( X = 4.52)
และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( X = 4.51) ตำมลำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม ( X = 4.49)
อภิปรายผล
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกลของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
คณะผู้วิจัยอภิปรำยผลในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. สภำพและปัญหำกำรให้บริกำรมีประเด็นหลักที่สำคัญ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร
ให้บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกรรมและบริกำร และด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้
อำจเนื่องจำกลักษณะของงำนบริกำรของห้องสมุดส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยหลักที่คล้ำยคลึงกันคือ
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ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำกประเด็นปัญหำที่พบคือ กำรจัดระบบและกำรควบคุมเอกสำร
ของงำนบริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควร มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำนบริกำรและรำยละเอียดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และบุคลำกรมีควำมต้องกำรพัฒนำงำนที่เพิ่มคุณภำพ
เป็นระบบควบคุมคุณภำพที่บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรบุคลำกรที่ผ่ำนมำยังไม่ได้ให้บุคลำกรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้
เห็นกระบวนงำนที่แต่ละคนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทุกงำน และเอกสำรส่วนใหญ่มีกำรจัดเก็บเป็น
แฟ้มงำนที่ยังไม่มีระบบกำรจัดกำรที่ดีทำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ซึง่ จะมีเพียงบำงส่วนงำนที่จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนตำมรูปแบบของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพเมื่อเทียบแล้วคิดเป็นร้อยละ 3 ของบุคลำกรงำน
บริกำรทั้งหมด และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรไม่ใช่บรรณำรักษ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เป็นพนักงำนปฏิบัติกำรจึงไม่ได้จัดทำเอกสำรกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งส่งผลให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรยังไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในกำรเพิ่มคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบจะ
ทำให้งำนมีคุณภำพมำกขึ้นและส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรสอดคล้องกับสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560,
หน้ำ 43) ที่พบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ส่วนใหญ่เน้นกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนั้นคุณภำพกำรบริกำร
เป็นสิ่งที่ทุกคนคำดหวังที่จะได้รับจำกกำรให้บริกำร ซึ่งกำรวัดคุณภำพกำรบริกำรจะวัดจำกควำมเป็น
รูปธรรมของกำรบริกำร ควำมน่ำเชื่อถือ กำรตอบสนองลูกค้ำ กำรให้ควำมมั่นใจ กำรเข้ำใจและรู้จัก
ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระบวนกำรในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรเน้น
คุณภำพกำรบริกำรจึงเป็นวิธีที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ซึง่ สอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (2013, pp. 41-50) และเบญชภำ แจ้งเวชฉำย (2559,
หน้ำ 8) และกำรให้บริกำรที่ดีต้องมีมำตรฐำนและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับว่ำเป็นบริกำรระดับมืออำชีพ
(นิติพล ภูตะโชติ, 2549, หน้ำ 180-182) สอดคล้องกับงำนวิจัยของอมรรัตน์ ศิริไปล์ (2560,
บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำรและด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เพื่อเพิ่มคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ใช้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย
(2555, บทคัดย่อ) ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/ เจ้ำหน้ำที่
ด้ำนเวลำและด้ำนสถำนที่อยู่ในระดับมำก ดังนั้นกำรบริหำรงำนห้องสมุดที่มีคุณภำพจึงเป็นกำรจัดกำร
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นระบบตำมมำตรฐำนสำกล ซึง่ จะช่วยให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สอดคล้อง
กับน้ำทิพย์ วิภำวิน (2548, หน้ำ 116) ที่กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนคุณภำพโดยกำรวิเครำะห์งำนแต่ละ
ด้ำนจะทำให้เกิดควำมเข้ำในปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และกำรทำงำนของบุคลำกร
หำกเลือกใช้เครื่องมือกำรบริหำรคุณภำพที่เหมำะสมเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศจะช่วยให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และสัมฤทธิ์ผลตำมที่ต้องกำร นอกจำกนี้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ยังพบว่ำกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำขั้นตอนหรือกระบวนกำรให้บริกำรยังเกิดควำมผิดพลำด
ทำให้เกิดกำรให้บริกำรที่ล่ำช้ำและพบข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร
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กำรปรับปรุงด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งมีควำมจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สอดคล้องกับงำนวิจัยของภัคภิญญำ สว่ำงวงศ์ (2551)
ได้กล่ำวถึง กำรดำเนินงำนของห้องสมุดต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ ด้วยเหตุนี้
ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่
ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย มีคุณภำพ และต้องปรับปรุงคุณภำพกำรให้
บริกำรอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับ ดังนั้นกำรศึกษำ
และกำรรับรู้ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจนั้นถือได้ว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ
สำคัญประกำรหนึ่งของผู้ปฏิบัติงำนสำรสนเทศ (ประภำวดี สืบสนธิ์, 2532) จึงต้องมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ซึง่ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ให้ควำมสำคัญของกำรบริหำรงำน
ที่มีคุณภำพโดยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพงำนให้
ผู้ใช้พึงพอใจมำกที่สุด
2. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
มีกำรดำเนินงำน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) อบรมบุคลำกรงำนบริกำรสำรสนเทศ 2) กำหนดนโยบำยและ
ขอบเขตของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรดำเนินงำน 4) จัดทำระบบเอกสำรและวำงกลไกให้กำรดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ ได้แก่
บริกำรยืม-คืน บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรสื่อ
โสตทัศนวัสดุ บริกำรข้อมูลท้องถิ่น บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม และ
กระบวนกำรบริหำร 5) ตรวจประเมินภำยในเพื่อกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล ซึ่งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อกำหนดระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ISO 9001: 2015 เพื่อให้กำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับน้ำทิพย์
วิภำวิน (2545, หน้ำ 119) กล่ำวว่ำ คุณภำพเป็นเรื่องของคนที่ต้องกำรให้ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์
หรือมีควำมพึงพอใจเป็นบรรทัดฐำน โดยคุณภำพ เกิดขึ้นจำกควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
องค์กรและทุกคนมีส่วนสร้ำงคุณภำพของงำน องค์กรจึงต้องมีคนทำงำนที่มีคุณภำพและมีควำมเข้ำใจ
ในกระบวนงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Castell (2016, Abstract) ที่พบว่ำ กำรจัดกำรคุณภำพ
โดยรวมของกำรนำ ISO 9001 มำใช้ในกำรบริหำรองค์กรนั้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบมำตรฐำน
กำรรับรู้ กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรจะทำให้กำร
ดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จและต้องมีกระบวนงำนกำรจัดกำรคุณภำพและกำรตรวจสอบของงำน
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับแน่งน้อย อู่วิเชียร (2556, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรจัดทำเอกสำร และสร้ำง
แบบฟอร์มกำรทำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยผลิตบริษัทออนเนสตี้ ทูวิน จำกัด โดยพัฒนำระบบ
คุณภำพได้แก่ กำรจัดทำผังกระบวนกำรธุรกิจ กำรจัดทำนโยบำยคุณภำพ จัดทำคู่มือคุณภำพ จัดทำ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน จัดทำวิธีกำรปฏิบัติงำน และจัดทำแบบฟอร์มกำรทำงำนมีควำมเป็นไปได้ใน
กำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรดำเนินงำนด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกลจะทำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพอยู่ตลอดเวลำที่บุคลำกรทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติทุกขั้นตอน มีกำรติดตำมนำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ ซึง่ ศักยภำพของระบบงำนและควำมพร้อมของบุคลำกรก็มีผลต่อ
กำรพัฒนำระบบงำนเช่นกัน สอดคล้องกับกำรวิจัยของวิศิษฎ์ สำยพรหม (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ

2-828

โรงเรียนมัธยมศึกษำเอกชนในกรุงเทพมหำนครทีม่ ีศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร
รวมทั้งระบบงำนและวัฒนธรรมขององค์กรจะส่งผลต่อกำรนำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและสำมำรถวัดคุณภำพของผลกำรดำเนิงำนได้ ซึง่
สอดคล้องกับไสว ชัยบุญเรือง (2555, หน้ำ 12) ที่พบว่ำเครื่องมือในกำรวัดคุณภำพบริกำรและ
ปรับปรุงคุณภำพบริกำรได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรระบบงำนที่ดี ทั้งระบบบริกำร ระบบสนับสนุนบริกำร
ระบบพัฒนำบริกำร และระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนกระบวนกำรทำงำนตำมระบบที่วำงไว้ และคุณภำพ
ด้ำนผลลัพธ์ ได้แก่ ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรที่เกิดในขณะให้บริกำรคือ ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรนั่นเอง ซึ่งคุณภำพงำนที่ดีมีประสิทธิภำพของกำรผลิตหรือกำรดำเนินงำนต้องมีกำรควบคุม
คุณภำพให้อยู่ในมำตรฐำนโดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมชำนำญของบุคลำกร กำรพัฒนำเครื่องมือช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพ และกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรทำงำน (ควำมสมดุลในแนวทำงปฏิบัติ, 2551) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ (ม.ป.ป.) ที่กล่ำวว่ำ มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO9000 เป็นระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถทำให้องค์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำร มีเป้ำหมำยคุณภำพที่ชัดเจนเข้ำใจ
ทั่วทั้งองค์กร มีกำรกำหนดกระบวนกำร กำรดำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม เพียงพอที่จะทำ
ให้เกิดคุณภำพ ทำให้สำมำรถปรับปรุงสมรรถนะขององค์กำรเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและควำมมั่นใจ
ให้กับองค์กร สอดคล้องกับงำนวิจัยของสรวิชญ์ เปรมชื่น (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่วนใหญ่
เน้น กำรตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรหรือรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์จำกกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับหน่วยงำนภำยนอกจะมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มกำรบริกำรงำนที่มีนวัตกรรมและเน้นให้ควำมสำคัญต่อกำรมุ่งรักษำมำตรฐำน
ระบบงำนและเน้นกำรจัดทำนโยบำย แผนงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ไปสู่กำรปฏิบัติได้ผลดีขึ้น
สอดคล้องกับศิริพร ขอพรกลำง (2545, หน้ำ 36-37) และบรรจง จันทมำศ (2544, หน้ำ 12) เห็นว่ำ
กำรดำเนินงำนตำมระบบบริหำรมำตรฐำนคุณภำพ ISO ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและกำรประกัน
คุณภำพโดยเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรเพื่อให้เกิดคุณภำพ และตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของกระบวนกำรที่ดีผลลัพธ์ที่ได้จะดีตำมไปด้วยเช่นกัน
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ซึง่ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือ ด้ำนคุณภำพกำรให้
บริกำร และด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของ
แต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สำมำรถนำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีกำรจัดกำรเอกสำรที่เป็นระบบ มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี
มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ควำมเป็นระบบในกำรให้บริกำร รองลงมำคือ มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมพร้อมและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรพบว่ำ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำระบบคุณภำพเพื่อกำรพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน
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ควำมกระตือรือร้นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน และกำรยอมรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำร
มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกบุคลำกรได้มีกำรปฏิบัติงำนตำม
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015 ซึง่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรที่จะ
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพเป็นระบบมำกขึ้น ส่งผลให้บุคลำกรงำนบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำกที่สุด สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำน นอกจำกนี้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำองค์กรให้ได้รับ กำรยอมรับในระดับสำกลเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย จึงให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำน
สำกลดังกล่ำว รวมทั้งบุคลำกรได้ตระหนักถึงคุณภำพกำรทำงำนในกำรพัฒนำงำนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล
นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรยอมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเพื่อนร่วมงำน และผู้ใช้บริกำรจะทำให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงสำมำรถนำมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรทั้งด้ำนบุคลำกร
อำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นทำให้ผลควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรสูงขึ้นตำมไปด้วย สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิณณพัต ชื่นชมน้อย (2555, บทคัดย่อ)
ที่ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนผู้ให้บริกำร/เจ้ำหน้ำที่ ด้ำนเวลำและด้ำน
สถำนที่อยู่ในระดับมำก และงำนวิจัยของอมรรัตน์ ศิริไปล์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่ำ ด้ำนกำรบริกำร
และด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นตัวแปรในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มคุณภำพและสร้ำงควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ นอกจำกนี้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 งำน พบว่ำ โดยภำพรวมได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บริกำรยืม-คืน รองลงมำ คือ บริกำร
ตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ, บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกัน และบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตำมลำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ บริกำรข้อมูล
ท้องถิ่น และบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม สอดคล้องกับงำนวิจัยของเบญจรัตน์ สีทองสุก (2551,
บทคัดย่อ) พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในภำพรวมระดับมำก โดยบริกำรที่นักศึกษำพึงพอใจมำกที่สุด ได้แก่
บริกำรยืม-คืน หนังสือ และบริกำรสืบค้นสำรสนเทศด้วย OPAC สอดคล้องกับลัดดำ สิทธิจักร และ
จิรำภรณ์ จันทร์อำรักษ์ (2551, บทคัดย่อ) พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องสมุดของวิทยำลัยพยำบำลรำชชนนี ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก รำยด้ำนพบว่ำ
มีควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด จะเห็นได้ว่ำกำรดำเนินงำนของห้องสมุดต้องคำนึงถึง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ ด้วยเหตุนี้ภำรกิจหลักของห้องสมุดจึงเป็นกำรให้บริกำร
สำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยที่ห้องสมุดจะต้องจัดบริกำรสำรสนเทศให้เป็น
ระบบ ลดควำมซ้ำซ้อน และปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรอยู่เสมอชึ่งกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบและ
มีกำรพัฒนำกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจต่อบริกำร
ที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีทั้งผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
1. ควรนำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำใช้ในกำรดำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกงำนของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควรให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกำรทำงำน
3. มีกำรนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นส่วนหนึ่งของงำนประจำทุกงำนเพื่อให้เห็น
กระบวนกำรทำงำนที่ชัดเจน เป็นปัจจุบันสำมำรถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธฺภำพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกส่วนงำนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนและ
ตระหนักถึงคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน
5. บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรจะต้องศึกษำหำควำมรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
2. ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. กำรพัฒนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพื่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
การนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรให้มีประสิทธิภำพและ
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล
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การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสถียรของระบบพื้นฐานในห้องสมุด
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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบพื้นฐำน (Infrastructure)
ในกำรดูแลจำนวนมำก จึงจำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือในกำรช่วยกำกับดูแลกำรทำงำนของระบบ
พื้นฐำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้ดำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุดจึงพัฒนำเครื่องมือ
ที่จะช่วยในกำรตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด โดยใช้ Google Apps Script
มำพัฒนำเป็นเครื่องมือดังกล่ำว และจำกกำรทดสอบกำรใช้งำนและประเมินผลแล้ว พบว่ำ เครื่องมือ
นี้สำมำรถช่วยกำรกำกับดูแลกำรใช้งำนระบบพื้นฐำนในห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี

คาสาคัญ:
ควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน, เว็บเซิร์ฟเวอร์

Abstract
The Central Library at Srinakharinwirot University has several servers to
service as infrastructure for the library system. It is necessary to find an easy-to-use
tool to monitor the library infrastructure system in order to create a stability of
services. The information technology team has developed a monitoring process and
tool using Google Apps Script. The evaluation results show that this tool is suitable
for monitoring the web and server as well as generate stability report

Keywords:
Web Server, Web Monitoring, System Stability, Google Apps Script
บทนา
ระบบพื้นฐำน (Infrastructure) เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด เมื่อมีผู้เข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของห้องสมุดจำนวนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ระบบ
พื้นฐำนนั้นต้องดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมีเสถียรภำพ ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลสถิติต่ำง ๆ ของ
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กำรดำเนินงำนของห้องสมุดจะช่วยทำให้ทรำบถึงผลภำคปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร ซึ่งผู้บริหำร
สำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน รวมทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
กำรบริหำรงบประมำณ หรือกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ได้ต่อไป
ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำระบบ
กำกับดูแลเว็บโดยใช้สคริปต์ของกูเกิลแอฟ (Web Monitoring with Google Apps Script) เป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด เนื่องจำกข้อมูลของระบบที่สำคัญประกำร
หนึ่งต่อกำรพัฒนำควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนนั้นก็ คือ สถิติ time of failure ซึ่งเป็นข้อมูลที่
แสดงผลว่ำระบบไม่สำมำรถใช้งำนได้เมื่อไหร่ และได้รับกำรแก้ไขปัญหำไปเมื่อใด จำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ
บำงครั้งกำรแก้ไขปัญหำมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่ควรเป็น ดังนั้น ระบบ Web Monitoring with Google
Apps Script นี้จะใช้ควบคู่กับระบบ Network Monitoring Software และมีกำรแจ้งเตือนผู้ดูแล
ระบบผ่ำนทำงอีเมล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถเข้ำมำแก้ไขปัญหำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักหอสมุดกลำง
จึงพัฒนำระบบ Web Monitoring with Google App Script เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนดูแลระบบ
พื้นฐำนให้มีควำมเสถียรยิ่งขึ้นนั่นเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำโปรแกรม Web Monitoring with Google Apps Script ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพปัญหำ
สำนักหอสมุดกลำงมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) จำนวนมำกที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรทำงำนของห้องสมุด ซึ่งแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) นั้นทำงำนอยู่ในเครื่องและภำยใต้
ระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ Linux, Windows จึงเป็นกำรยำกที่จะตรวจสอบสถำนะ
ของ server ต่ำง ๆ สำนักหอสมุดกลำงใช้เครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของเครื่อง server ผ่ำน
โปรโตคอล SNMP เช่น ระบบ PRTG หรือระบบตรวจสอบสถำนะของ server อย่ำงไรก็ตำม
ในเวอร์ชั่นที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยของระบบนี้มีข้อจำกัดในกำรใช้งำน ทำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ถึง
ระดับ Service ของแต่ละ Server ได้ เช่น Apache web service เป็นต้น รวมถึงไม่สำมำรถใช้งำน
กำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลได้ เพรำะเวอร์ชั่นสำหรับองค์กรนั้นมีรำคำค่อนข้ำงสูง จึงต้องกำรหำทำงแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวโดยเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุดในกำรดำเนินงำน จึงเริ่มทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะใช้
Google Apps Script เป็นเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ระยะที่ 2 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและศึกษำควำมเป็นไปได้
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรนำ Google Apps Script มำใช้สำหรับตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนของห้องสมุด โดย Google Apps Script นั้นมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนผ่ำนระบบคลำวด์
ได้ จึงทำให้ห้องสมุดไม่ต้องใช้ทรัพยำกรสำหรับโปรแกรมตรวจสอบระบบพื้นฐำน และด้วยฟังก์ชัน
กำรดึงข้อมูลเว็บจำกเว็บไซต์ และเก็บค่ำไว้ที่ Online Spreadsheet ดังนั้น เมื่อใช้ Google Apps
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Script ไปดึงเนื้อหำของเว็บไซต์ที่กำลังทำงำนอยู่และได้เนื้อหำตรงกัน แสดงว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน และหำกกรณีที่เว็บไซต์กำลังทำงำน แต่ Web service ไม่ทำงำน เนื้อหำจะไม่ถูก
ส่งกลับมำ ระบบก็จะอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทันที
จำกกำรทดสอบกำรทำงำนเบื้องต้นบนระบบพื้นฐำนโดยกำรตั้งค่ำให้ระบบดึงเนื้อหำจำก
เว็บไซต์ทุก ๆ 5 นำที และทดสอบโดยปล่อย server ทำงำนแต่ปิดระบบ Apache web service เพื่อ
ทำกำรตรวจสอบ ผลปรำกฏว่ำ จำกกำรทดสอบครั้งแรก พบว่ำหำกผู้ดูแลระบบยังไม่แก้ไขปัญหำ
ระบบจะส่งอีเมลมำเรื่อย ๆ ทุก ๆ 5 นำที ซึ่งเป็นกำรพิสูจน์แนวคิดที่ขยำยไปสู่กำรตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนด้วย Google Apps Script อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยมีกำรเพิ่มเติมกำรแสดงผลสถิติช่วงเวลำที่
server ไม่พร้อมใช้งำนผ่ำน Google Data Studio เพื่อพัฒนำให้ระบบพื้นฐำนมีควำมเสถียรยิ่งขึ้น
ต่อไป
ระยะที่ 3 ออกแบบและพัฒนำ
สำหรับกำรออกแบบระบบนั้นมีเป้ำหมำยเพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำน โดยสำมำรถเก็บ
ข้อมูลสถิติควำมเสถียรของระบบ และสำมำรถแจ้งเตือนได้เมื่อระบบพื้นฐำนไม่พร้อมใช้งำน ดังนั้น
ด้วยควำมสำมำรถของ Google Apps Script ทำให้ระบบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำน
ได้ทุก ๆ 1 นำที และมีกำรเก็บสถิติเวลำสถำนะของระบบผ่ำน Online Spreadsheet และใช้
Google Data Studio ดึงข้อมูลมำแสดงผลสำหรับผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนกำรพัฒนำ มีดังนี้
ออกแบบกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring
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จำกภำพที่ 1 แสดงกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring ซึ่งจะอธิบำย
กระบวนกำรทำงำนโดยเริ่มต้นจำกจะมีกำรเช็คสถำนะของระบบพื้นฐำนโดยเก็บข้อมูลจำก
กำรประทับเวลำ (Timestamp) เพื่อมำคำนวณเวลำที่ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ
ใช้ Google Apps Script (Programming) โดยศึกษำกำรเขียน Java script บน Google
sheet ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรเก็บข้อมูล ดังภำพที่ 2 ซึ่งเป็นรูปที่ระบบดึงข้อมูลเมนูจำก
Website เพื่อนำมำเปรียบเทียบควำมถูกต้องของข้อมูลบน Google sheet โดย Google App
Script ซึ่งได้มีกำรเก็บค่ำกำรประทับเวลำ (Timestamp) ของแต่ละระบบเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นเวลำที่
ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ

ภำพที่ 2 กำรเขียน Java script บน Google sheet
กำรแสดงผลกำรทำงำน สำมำรถใช้ Google Data Studio ดังภำพที่ 3 ซึ่งเป็นภำ
พกำรแสดงผลสถำนะของระบบพื้นฐำนและสถิติระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติผ่ำน Google Data
Studio จะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลระบบและผู้บริหำรสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำนและ
ดูรำยงำนสถิติที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ได้เลย
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ภำพที่ 3 ผลสถิติบน Google Data Studio
ระยะที่ 4 ทดสอบกำรใช้งำน และปรับปรุงแก้ไข
ก่อนเริ่มกำรทำงำนบนระบบจริง ได้มีกำรทดลองและประเมินผลกำรทำงำนของโปรแกรม
หลำยครั้งโดยมีเป้ำหมำยหลักคือให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนทันทีเมื่อระบบพื้นฐำนทำงำนไม่ปกติ
กรณีที่ปัญหำดังกล่ำวยังไม่ถูกแก้ไขภำยใน 5 นำที อีเมลจะถูกส่งมำเรื่อย ๆ เมื่อพบว่ำอีเมลที่ส่งมำมี
จำนวนมำกเกิน จึงได้ปรับกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลให้เหลือเพียงแค่ครั้งเดียวแทน เพรำะผู้ดูแลระบบ
ได้รับกำรแจ้งเตือนตั้งแต่อีเมลครั้งแรกผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนแล้ว ส่วนกำรคำนวณช่วงเวลำนั้น ระบบ
ได้คำนวณค่ำช่วงเวลำจำกกำรประทับเวลำ (Timestamp) ช่วงเวลำที่ระบบทำงำนปกติ (Up-time)
และช่วงเวลำที่ระบบทำงำนขัดข้อง (Down-time) ซึ่งมีกำรทดสอบกันอย่ำงแพร่หลำยแล้วว่ำกำรใช้
ระบบเวลำยูนิกซ์ (Unix time system) ในกำรคำนวณจะช่วยให้ได้ค่ำคำนวณที่ถูกต้อง ดังนั้น กำรที่
ระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำงทันท่วงที เนื่องจำกกำรแจ้ง
เตือนจะเกิดขึ้นทันทีที่สคริปต์ทำงำนภำยในระยะเวลำ 1 นำที นับว่ำเป็นเวลำที่ยอมรับได้สำหรับกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบพื้นฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนด้วย Google Apps
Script เพื่อมำเสริมศักยภำพในกำรดูแลระบบพื้นฐำนต่ำง ๆ ของห้องสมุดนั้น พบว่ำบุคลำกรฝ่ำย
เทคโนโลยีห้องสมุดสำมำรถใช้เครื่องมือนี้แก้ไขปัญหำกรณีที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ไม่สำมำรถ
ทำงำนอย่ำงปกติได้อย่ำงรวดเร็วขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของระบบ
ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ช่วยลดปัญหำควำมขัดข้อง และควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้ทั้งในและนอกห้องสมุด
ได้เป็นอย่ำงดี สำหรับข้อดีของกำรใช้ Google Apps Script คือ สำมำรถดึงข้อมูลในระดับ เนื้อหำ
(Content) จำกหน้ำเว็บไซต์ ทำให้สำมำรถทรำบได้ว่ำ ผู้ใช้งำนจะได้รับเนื้อหำที่เสนอไปจริง เช่น
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หำก Server และ Web service ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่เว็บไซต์โดนแฮกเกอร์เปลี่ยน
หน้ำเว็บทั้งหน้ำ ก็จะได้รับแจ้งเตือนเหมือนกัน เนื่องจำกมีกำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลบนสมำร์ทโฟน
อยู่แล้ว จึงทำให้ไม่ต้องมำคอยดูแลระบบผ่ำนหน้ำจอเครื่องตลอดเวลำ
ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยเป็นกำรใช้งำนโปรแกรมจำกภำยนอกเพื่อตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลัย หำกเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ ก็จะส่งผลให้ระบบ
มองว่ำเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในอนำคต
จึงน่ำจะมีกำรเขียนโปรแกรมที่ช่วยจำแนกกำรแจ้งเตือนกรณีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้อง
หรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่ระบบพื้นฐำนของห้องสมุดไม่ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ เพื่อจะได้
ไม่ผิดพลำดในกำรคำนวณช่วงเวลำขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ของระบบได้อย่ำงถูกต้องยิ่งขั้น
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ระบบจัดการ QR Code เพื่อการเข้าถึงบทความวารสารฉบับออนไลน์
ชารีฟ ลามาก, ศิริรัตน์ เมืองแมน
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
email: shareef.l@psu.ac.th, sirirat.m@psu.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรจัดทำ QR Code เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร คือ 1. พัฒนำระบบ
จัดกำร QR Code ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญคือ รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร วิเครำะห์
ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนำระบบจัดกำร QR Code และทดสอบระบบ 2. กำรเตรียมข้อมูล
3. กำรจัดกำร QR Code 4. กำรติด QR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร 5. กำรเข้ำถึงวำรสำร
ฉบับออนไลน์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ด้วยสมำร์ทโฟน
(Smartphone) ที่มีแอพลิเคชัน (Application) QR Code Reader แสกน QR Code บนตัวเล่ม
วำรสำรทำให้สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริม กำรเข้ำใช้
งำนวำรสำร เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำก
ยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
บทควำมวำรสำร

Keyword:
QR Code

Abstract
The purposes of this research were to facilitate the workers and to role the
same standard in the process of QR Code creation as a channel to access online
journal articles. The operating procedures were 1. To develop the QR Code
management system containing important processes as follow: to realize the
problem and needs, to analyze the system, to design the system, to develop the
system and to test the system. 2. Data preparation process 3. QR Code
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management process 4. QR Code installation process 5. Online journal access by a
smartphone with an application QR Code reader. To access to the online journal, the
readers must scan the QR Code. By doing so, they can access to the online journals
faster. Moreover, the access to the journals will be promoted, the use of the journals
will be more valuable. As a result, the customer satisfaction is even greater.
บทนา
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหอสมุดกลำงของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี มีหน้ำที่ให้บริกำรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบให้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน บุคลำกร
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป กำรให้บริกำรวำรสำรฉบับพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งกำรให้บริกำรที่สำคัญของหอสมุดฯ
วำรสำรฉบับพิมพ์มี 2 ประเภท ได้แก่ วำรสำรฉบับปัจจุบัน และวำรสำรฉบับล่วงเวลำ
สำหรับวำรสำรฉบับปัจจุบันไม่สำมำรถให้บริกำรยืมได้ เนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรต้องกำรจำนวนมำก
จึงทำให้ผู้ใช้บริกำรต้องยืมตัวเล่มไปถ่ำยสำเนำเอกสำร และทำให้ไม่สะดวกในกำรใช้บริกำรวำรสำร
ดังกล่ำว ส่วนวำรสำรฉบับล่วงเวลำสำมำรถยืมได้เป็นเวลำ 2 วัน ซึ่งผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีควำมเห็นว่ำ
ระยะเวลำกำรยืมไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร จะเห็นว่ำกำรให้บริกำรวำรสำรฉบับปัจจุบันและ
วำรสำรฉบับล่วงเวลำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และยังส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
จำกปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ำในปัจจุบันผู้ผลิตวำรสำรวิชำกำรได้มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรเผยแพร่บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์มำกขึ้น ทั้งจำกฐำนข้อมูลศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (TCI), Thai Journals Online (ThaiJO) หรือจำกฐำนข้อมูลหน่วยงำนที่ผลิตวำรสำรเอง
ผู้พัฒนำจึงได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรสร้ำง QR
Code และนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำร เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำม
วำรสำรด้วย สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader สแกน QR Code ให้สำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์ฉบับเต็มที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมเข้ำใช้งำนวำรสำร
เพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งำนวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำม

วำรสำรฉบับออนไลน์
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร และให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อให้บทควำมวำรสำรนั้นเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ มีขั้นตอนและ
วิธีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
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1. พัฒนำระบบจัดกำร QR Code ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึง
บทควำมวำรสำรออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดทำ CR Code และนำ
QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงสำหรับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึง

บทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวดังต่อไปนี้
1.1 รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร ผู้วิจัยได้ศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรให้บริกำร
วำรสำรฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน
1.2 วิเครำะห์ระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกกำรรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มำวิเครำะห์เพื่อออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลและโครงสร้ำงกำรทำงำนของระบบดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 Data Flow Diagram Level 1 โครงสร้ำงกำรทำงำนระบบจัดกำร QR Code
1.3 ออกแบบระบบ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จำกวิเครำะห์มำออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้ำ
ผลลัพธ์ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ร่วมทั้งออกแบบโครงสร้ำงกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล
1.4 พัฒนำระบบจัดกำร QR Code เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรจัดทำ QR Code
สำหรับผู้ปฏิบัติงำนและนำ QR Code ที่ได้จำกระบบไปติดที่เล่มวำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงใน
กำรเข้ำถึงสำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้วิจัยได้พัฒนำระบบเป็นเว็บแอพลิเคชัน (Web Application)
และใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำ ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ภำษำโปรแกรม PHP,
Javascript, JQuery Library และภำษำ HTML
1.5 ทดสอบระบบ นำระบบจัดกำร QR Code ที่ได้จำกพัฒนำไปทดสอบกำรสร้ำง
QR Code และนำ QR Code ที่ได้ใช้ไปใช้แสกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน QR Code Reader
เพื่อทดสอบควำมถูกต้องของ QR Code ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. ขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล คัดเลือกวำรสำรที่มีกำรให้บริกำรฉบับออนไลน์ วำรสำร
ดังกล่ำวสำมำรถค้นหำได้จำกเว็บไซต์ TCI ThaiJO หรือจำกฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่ผลิตบทควำม
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วำรสำรฉบับที่ให้บริกำรออนไลน์ และรวบรวมรำยละเอียดข้อมูลของวำรสำร ได้แก่ ชื่อวำรสำร ปีที่
ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ของวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ โดย URL ของวำรสำรจะนำไปใช้ใน
กำรสร้ำง QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำร
3. ขั้นตอนกำรจัดกำร QR Code เป็นขั้นตอนกำรนำข้อมูลบทควำมวำรสำรฉบับที่
ให้บริกำรออนไลน์ที่ได้จำกขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูลเข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อจัดทำ QR Code
สำหรับช่องทำงกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 เข้ำสู่ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ ได้ดัง
ภำพที่ 2

ภำพที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ
3.2 กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร นำรำยละเอียดข้อมูลวำรสำรที่ให้บริกำรออนไลน์ ได้แก่
ชื่อวำรสำร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และ URL ป้อนข้อมูลในระบบดังภำพที่ 3 และข้อมูลวำรสำรที่ถูก
บันทึกจะแสดงดังภำพที่ 4

ภำพที่ 3 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลวำรสำร
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ภำพที่ 4 รำยกำรวำรสำรที่ถูกบันทึก
3.3 กำรเลือกรำยกำรวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์ ดังภำพที่ 5

ภำพที่ 5 หน้ำจอเลือกวำรสำรที่ต้องกำรพิมพ์
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3.4 กำรสั่งพิมพ์รำยกำรวำรสำร แสดงดังภำพที่ 6

ภำพที่ 6 หน้ำจอสั่งพิมพ์วำรสำร
4. กำรติด CR Code วำรสำรและขึ้นชั้นให้บริกำร นำ QR Code ที่ได้จำกกำรพิมพ์
มำตัดตำมขนำดที่ต้องกำร และใช้เทปใสขนำดประมำณ 5x5 ซ.ม. ติดทับตำมภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรติดเทปใส
เมื่อติดเทปใสเรียบร้อยแล้วนำ CR Code ที่ได้มำติดที่วำรสำรดังภำพที่ 8
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ภำพที่ 8 วำรสำรที่ติด QR Code
นำวำรสำรฉบับพิมพ์ที่ติด QR Code เสร็จเรียบร้อยขึ้นชั้นให้บริกำรดังภำพที่ 9

ภำพที่ 9 วำรสำรที่ติด CR Code ขึ้นชั้นให้บริกำร
5. กำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ ผู้ใช้บริกำร ได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำ นักเรียน
บุคลำกร ตลอดผู้สนใจทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ โดยใช้สมำร์ทโฟนที่มีแอพลิเคชัน
QR Code Reader แสกนไปที่ QR Code ทีว่ ำรสำร จำกนั้น QR Code Reader จะลิงค์ไปยังที่อยู่
วำรสำรทำให้สำมำรถอ่ำนบทควำมวำรสำรบนสมำร์ทโฟนได้
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีระบบ QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรฉบับ
ออนไลน์ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code
ผลกำรประเมินจำกกำรทดลองใช้งำนระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำร
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำน (บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด) จำนวน 13 คน พบว่ำได้รับ

2-847

กำรแปลผลในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.83
อยู่ระดับมำกที่สุด
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบ
รายการประเมิน
ด้านการความถูกต้องของระบบ
1. ระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลวำรสำรได้อย่ำงถูกต้อง
2. QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนได้
3. QR Code ที่ ไ ด้ จ ำกระบบสำมำรถลิ ง ค์ ไ ปยั ง บทควำม
วำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำถูกต้อง
เฉลี่ยด้านความถูกต้องของระบบ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1. ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีควำมยืดหยุ่นในกำรพิมพ์รำยกำร QR Code
3. สีของระบบดูเรียบง่ำย สบำยตำ
4. กำรวำงปุ่มกด รูปภำพ ชัดเจน ใช้งำนง่ำย
5. เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสร้ำง QR Code ส ำหรับ
กำรเข้ำบทควำมสำรฉบับออนไลน์
เฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. ระบบสำมำรถประมวลผลข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว
2. ระบบมีป้องกันข้อผิดพลำดในกำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร
เฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ
เฉลี่ยโดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลผล
̅
𝒙
4.85
5.00
4.92

0.112
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.92

0.270

มากที่สุด

5.00
4.92
4.92
5.00
4.92

0.00
0.083
0.083
0.00
0.083

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.95

0.211

มากที่สุด

4.85
4.38
4.62
4.83

0.112
0.152
0.496
0.150

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกผลกำรประเมินระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้
1. ด้ำนควำมถูกต้องของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย 4.92 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกระบบจัดกำร QR Code สำมำรถจัดกำรข้อมูลบทควำมวำรสำรได้อย่ำง
ถูกต้อง ส่วนของ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถสแกนด้วยสมำร์ทโฟนที่มีโปรแกรม QR Code
reader และ QR Code ที่ได้จำกระบบสำมำรถลิงค์ไปยังบทควำมวำรสำรฉบับออนไลน์ได้อย่ำง
ถูกต้อง จึงทำให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมถูกต้องของระบบอยู่ในระดับมำกที่สุด
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2. ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ได้แก่ บรรณำรักษ์และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดมีควำม
พึงพอใจ 4.96 แปลผลอยู่ในระดับมำกที่สุด เนื่องจำกระบบมีกำรใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่นและ
สะดวกในกำรสร้ำงรำยกำร QR Code ซึง่ ระบบจะสร้ำง QR Code ตำมรูปแบบและขนำดที่
ผู้ปฏิบัติงำนกำหนด ทำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรสร้ำง QR Code ที่จะนำไปติดที่เล่ม
วำรสำร ส่งผลให้ผลกำรประเมินด้ำนควำมพีงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด
3. ด้ำนประสิทธิภำพของระบบ พบว่ำผลกำรประเมินที่ได้ 4.62 แปลผลอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องจำกระบบมีกำรประมวลผลอย่ำงรวดเร็ว ระบบมีกำรป้องกันข้อผิดพลำดใน
กำรจัดกำรข้อมูลวำรสำร ตัวอย่ำงเช่น ระบบมีกำรแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งำนป้อนข้อมูลวำรสำรไม่ครบ
ตำมที่ระบบกำหนด ขณะป้อนข้อมูลถ้ำเซสซั่นกำรใช้งำนหมดเวลำ ระบบจะออกจำกระบบอัตโนมัติ
เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนที่ได้ใช้งำนระบบจัดกำร QR Code
เพื่อกำรเข้ำถึงบทควำมวำรสำรออนไลน์ แบ่งตำมประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะด้ำนระบบ
1.1 ระบบควรแสดงผลข้อมูลบทควำมวำรสำรเรียงตำมชื่อตัวอักษร ปีที่ และฉบับที่
1.2 ควรมีข้อตกลงหรือมำตรฐำนในกำรป้อนข้อมูล เดือน ปี ของวำรสำร
1.3 ะบบควรมีกำรตรวจสอบข้อมูลบทควำมวำรสำรที่ซ้ำกัน
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรใช้งำน
2.1 QR Code ที่ได้จำกระบบนอกจำกจะติดที่วำรสำรแล้ว สำมำรถนำไปใช้ที่อื่นได้
เช่น ในระบบ OPAC
2.2 ผู้ปฏิบัติงำนควรใช้มำตรฐำนในกำรบันทึกข้อมูลให้เหมือนกัน เพื่อลดข้อผิดพลำด
ในกำรคีย์ข้อมูล
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ระบบจัดกำร QR Code เพื่อกำรเข้ำถึงวำรสำรออนไลน์ สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันในกำรสร้ำง QR Code โดย QR Code ที่ได้สำมำรถนำไปติดที่
วำรสำรเพื่อใช้เป็นช่องทำงให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ อีกทั้งยังส่งเสริม
กำรเข้ำใช้งำนวำรสำร สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงวำรสำร และส่งผลให้ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
มำกยิ่งขึ้น
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ระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
Online Registration System for Borrowing Books
during University Close Semester
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สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
e-mail: tittaya@tsu.ac.th

บทคัดย่อ
“ยืมหนังสือน๊ำน นำน” เป็นกิจกรรมที่สำนักหอสมุด จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตที่
กำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จำกัดจำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งมี
กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 5 ปี และได้รับผลกำรตอบรับที่ดีมำก อย่ำงไรก็ตำม
ขัน้ ตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนยังให้นิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมยังคงลงชื่อที่เคำร์เตอร์
บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่เป็นระบบ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงรวดเร็ว สำนักหอสมุดจึงได้พัฒนำและปรับปรุงระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำนนำน ในขั้นตอนของกำรลงทะเบียนของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรรำยงำนผลเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติงำน โดยนิสิตสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่ำน
เว็บไซต์สำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีกต่อไป ซึ่งช่วย
อำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิต ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูล
เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย และนำข้อมูลของรำยงำนมำวิเครำะห์
เพื่อกำรจัดหรือปรับปรุงกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป นอกจำกนี้ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน ยังรองรับกำรแสดงผลบนหน้ำจอได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Smart device
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
ระบบลงทะเบียนออนไลน์, ยืมหนังสือน๊ำน นำน, Responsive Web Design

ABSTRACT
The registration system for borrowing books was developed by the Library
Center of Thaksin University. It aims to provide the book borrowing services for
students during the university semester break. The students can borrow the books as
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many as they want and then can return them in the next university open semester.
The students have been very pleased by this service since it started services 5 years
ago. However, with the present registration system procedures, the students have to
do the registration within the specified period of time at the Circulation Counter
Service at the Library Center. This leads to a number of problems especially service
inconvenience, duplicated name registration and non-systematic data report
management. According to the rapid modern technology development, the Library
Center has improved the registration system to be the online service of borrowing
registration. The System was developed based on Responsive Web Design. Therefore
the students can use their computers or smart devices to access the web of the
borrowing book registration service. The extended registration system leads good
results in many aspects, particularly student satisfaction, energy saving, effective
operation and systematic data and report management

Keyword:
Online Registration System, Borrowing Books, Responsive Web Design
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะวิชำ มีภำรกิจหลัก
ในกำรแสวงหำ กำรพัฒนำระบบจัดเก็บ กำรเผยแพร่ และกำรบริกำรสำรสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโลยีสำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริกำร เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญ เพื่อ
กำรเป็นองค์กรในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม หรือบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เอื้อต่อกำร
บริกำร กำรปฏิบัติงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร จึงได้ให้ควำมสำคัญกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีกำรนำเทคโนโลยีผสมผสำนโลกแห่งควำมจริงเข้ำกับโลก
เสมือนที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถได้สำรสนเทศที่ต้องกำรเพียงปลำยนิ้วสัมผัส ส่งผลให้ห้องสมุดมีกำรปรับ
กลยุทธ์กำรให้บริกำรเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงรุก (Proactive service) มีช่องทำงและ
กระบวนกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ของผู้ใช้บริกำร เพื่อนำมำพัฒนำบริกำรให้สอดคล้อง
และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร คือ
กำรยืมหนังสือช่วงปิดภำคเรียน สำนักหอสมุดจึงได้จัดโครงกำรยืมหนังสือน๊ำน นำน ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่สำนักหอสมุด จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตที่กำลังศึกษำอยู่ สำมำรถยืมหนังสือทั่วไปได้ไม่จำกัด
จำนวน และส่งคืนหลังจำกเปิดภำคเรียนถัดไป ซึ่งจำกกำรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ
5 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีมำก แต่ด้วยขั้นตอนและวิธีกำรในกำรลงทะเบียนแบบเดิม ๆ ทำให้เกิดปัญหำ
โดยนิสิตที่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรต้องลงชื่อที่เคำร์เตอร์บริกำรยืมคืนภำยในระยะเวลำที่เปิดให้
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ลงทะเบียน ทำให้ไม่สะดวก มีกำรลงชื่อซ้ำซ้อน มีปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนผลที่ไม่
เป็นระบบ
จำกปัญหำข้ำงต้น และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ จึงได้พัฒนำระบบ
ลงทะเบียนยืมหนังสือน๊ำน นำน เข้ำมำช่วยในขั้นตอนของกำรลงทะเบียน และกำรรำยงำนผลเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ด้วยตนเองทำงเว็บไซต์สำนักหอสมุด ได้ทุกที่ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดำษอีก
ต่อไป ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถเรียกดูรำยงำนได้อย่ำงง่ำยดำย นำข้อมูล
รำยงำนมำวิเครำะห์เพื่อกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนรองรับกำรแสดงผลหน้ำจอหลำยขนำด
(Responsive web design) สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร
มำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยทักษิณ
2. เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ลดระยะเวลำ และอำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริกำร
3. เพื่อพัฒนำระบบที่รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ได้มีกำรศึกษำ
วิเครำะห์ กระบวนกำรทำงำน แยกแยะปัญหำที่เกิดขึ้น และแก้ไขตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำระบบที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งำน
ได้ หรือเรียกว่ำวงจรกำรพัฒนำระบบ (System development life cycle: SDLC) มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเครำะห์ปัญหำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในปัจจุบัน
โดยร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรและส่งเสริมกำรรู้
สำรสนเทศ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจพัฒนำระบบสำรสนเทศ บรรณำรักษ์งำนบริกำรสำรสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร และนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน และกำหนดควำม
ต้องกำรของระบบ ข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องกำรจำกระบบ
2. กำหนดควำมต้องกำรของระบบ
2.1 กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริกำรสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด ด้วยชื่อ-สกุลและรหัสนิสิต แล้วจึงเลือกยืนยันกำรลงทะเบียน หรือยกเลิก
กำรลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรยืนยันกำรลงทะเบียนโดยเปลี่ยนสถำนะจำก
รอตรวจสอบ เป็น เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
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2.2 กำรจัดกำรข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีจ่ ะทำกำรตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้ใช้บริกำรที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน และตรวจสอบสถำนภำพของผู้ใช้บริกำร
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ก่อนอนุมัติเข้ำร่วมกิจกรรม
1.3 กำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถกำหนดเงื่อนไขและข้อมูล
ต่ำง ๆ โดยรำยงำนผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมในรูปแบบตำรำงและแผนภูมิ พร้อมทั้งสำมำรถ
เลือกส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
3. ออกแบบระบบ
ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบสนับสนุนกำรทำงำนให้
เป็นไปอย่ำงสะดวก ใช้งำนง่ำย รองรับกับทุกอุปกรณ์สื่อสำร เช่น สมำร์ทโฟน สำมำรถแก้ปัญหำหรือ
ข้อบกพร่องของระบบงำนปัจจุบันได้
4. พัฒนำระบบ
ระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน พัฒนำโดยใช้ภำษำ PHP เชื่อมต่อ
กับฐำนข้อมูล MySQL และในส่วนของกำรพัฒนำให้รองรับกำรแสดงผลทุกอุปกรณ์ ใช้ภำษำ HTML5
และ CSS3
5. ทดลองใช้งำนระบบและนำระบบไปใช้งำนจริง
เมื่อพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนำ
ได้ทำกำรทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งำนจริง โดยให้บุคลำกรสำนักหอสมุด จำนวน 40 คน ร่วม
ทดลองใช้งำนระบบผ่ำนเว็บไซต์ http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ซึ่งจำกกำรทดลองใช้
งำนระบบไม่มีคำถำมหรือข้อเสนอแนะอื่น ผู้พัฒนำจึงได้นำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน เปิดให้ผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรใช้งำนระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถแสดงโครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืม
หนังสือน๊ำน นำน ได้ดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
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จำกภำพที่ 1 โครงสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
แบ่งผู้ใช้งำนระบบออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรใช้งำนและผลจำกกำรใช้งำนระบบได้
ดังต่อไปนี้
ส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนิสิต ผ่ำน Broadcast Facebook Fanpage และLine@
รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ โดยกำรส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์พร้อม URL:
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนช่องทำง
ดังกล่ำว ทำให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำได้สะดวก และง่ำยขึ้น สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์
2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คือ นิสิตที่กำลังศึกษำอยู่ ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยชื่อสกุล
และรหัสนิสิต แล้วจึงทำกำรยืมยันกำรลงทะเบียน โดยสถำนะกำรลงทะเบียนจะเป็น “รอตรวจสอบ”
และสำมำรถยกเลิกกำรลงทะเบียนได้ก่อน สถำนะจะเปลี่ยนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว”
ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถตรวจสอบสถำนะของตนเองได้ผ่ำนระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนิสิตที่เป็น
ปัจจุบันในกำรใช้สิทธิ์กำรยืม

ภำพที่ 2 หน้ำจอยืนยันกำรลงทะเบียนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนของผู้ให้บริการ
1. สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้โดยผ่ำนระบบ เมื่อมี
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงำนจะเห็นสถำนะของผู้ลงทะเบียนเป็น “รอตรวจสอบ”
และผู้ปฏิบัติงำนจะทำกำรตรวจสอบรำยกำรนั้นๆ หำกสถำนภำพของนิสิตเป็นนิสิตปัจจุบัน จะทำกำร
เปลี่ยนสถำนะกำรลงทะเบียนเป็น “เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว” แต่ถ้ำไม่จะเปลี่ยนสถำนะเป็น
“ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้” ทำให้กำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำนสะดวก และง่ำยขึ้น
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ภำพที่ 3 สถำนะรอตรวจสอบ

ภำพที่ 4 สถำนะเข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ภำพที่ 5 สถำนะไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
2. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ได้จำกระบบโดยกำหนดเงื่อนไขในกำรออกรำยงำนได้ ซึง่ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเลือกส่งออกรำยงำน
ที่ต้องกำรในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือเลือกดูรำยงำนในรูปแบบของตำรำงผ่ำนเว็บได้

ภำพที่ 6 รำยงำนในรูปแบบตำรำงผ่ำนเว็บ

ภำพที่ 7 รำยงำนในรูปแบบ excel
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ส่วนของผู้บริหาร
สำมำรถเรียกดูรำยงำนข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ได้จำกระบบโดยรำยงำนจะแสดงในรูปแบบกรำฟดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลแยกตำมคณะ และแยกตำม
สถำนะ (Y = เข้ำร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว, N = รอตรวจสอบ, S = ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้)
เพื่อแสดงข้อมูลสรุปสำหรับพิจำรณำในกำรสนับสนุนหรือตัดสินใจกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

ภำพที่ 8 กรำฟแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมสถำนะ)

ภำพที่ 9 กรำฟแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกตำมคณะ)
จำกกำรนำระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน เริ่มใช้เมื่อ
ปีกำรศึกษำ 2560 ส่งผลให้มีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 196 คน เมื่อเทียบกับ
จำนวนผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ในครั้งก่อน จำนวน 108 คน และจำก
กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ และกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 152 คน สรุปได้ว่ำ โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.25) และมีควำมพึงพอใจใน
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ด้ำนกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน โดยภำพรวมในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.46) และอยำก
ให้มีกำรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91)
ตำรำงที่ 1 ควำมพึงใจต่อกำรใช้งำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน
รายการประเมิน
1. ด้านการใช้งานระบบและการจัดรูปแบบ
1.1 กำรจัดรูปแบบง่ำยต่อกำรใช้งำน
1.2 มีรูปแบบกำรแสดงผลบนจอภำพเหมำะสมและสวยงำม
1.3 ระบบใช้งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน
1.4 เข้ำถึงระบบทำได้ง่ำยและรวดเร็ว
ภาพรวม ด้ำนกำรใช้งำนระบบและกำรจัดรูปแบบ
2. ด้านการจัดกิจกรรมยืมหนังสือน๊าน นาน
2.1 รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์
2.2 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียน
เข้ำร่วมกิจกรรมออนไลน์
2.3 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรลงทะเบียน
2.4 ควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป
ภาพรวม ด้ำนกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

4.16
4.47
4.28
4.09
4.25

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด

4.18
4.66

มำก
มำกที่สุด

4.08
4.91
4.46

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
อภิปรายผล
1. จำกกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ด้วยระบบลงทะเบียน
ออนไลน์เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำกลุ่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรแสดงผลบน
จอภำพที่เหมำะสมและสวยงำม ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.47) และมีควำมพึงพอใจระบบใช้
งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.28) ส่วนด้ำนกำรจัดกิจกรรมยืมหนังสือ
น๊ำน นำน มีควำมพึงพอใจรูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรมออนไลน์ ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.66) และควรจัดกิจกรรมนี้ในปีถัดไป ระดับมำก
ที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.91) จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมมำกขึ้น ด้วยกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน
ที่สะดวกรวดเร็ว เข้ำถึงได้ง่ำย และอยำกให้มีกิจกรรมนี้ในปีถัด ๆ ไป ทำให้สำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริกำรได้ดยี ิ่งขึ้น
2. กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ทำให้นิสิต
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่ำน URL:
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eRegis ในส่วนของผู้ให้บริกำร สำมำรถลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรรำยงำนผลและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น
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3. ระบบจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ถูกออกแบบให้
รองรับกำรแสดงผลในรูปแบบ Responsive web design โดยใช้ภำษำ HTML5 และ CSS3 ทำให้
ลดข้อจำกัดในกำรแสดงผล รูปแบบสวยงำม ดูง่ำย และข้อมูลจะแสดงผลอยู่ในหน้ำเดียวกัน
ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมยืมหนังสือน๊ำน นำน ควรนำไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักหอสมุดต่อไป
2. พัฒนำต่อยอดระบบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมของสำนักหอสมุด ในรูปแบบของ
แอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน
3. นำข้อมูลรำยงำนมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับอัตรำกำรยืมหนังสือ เพื่อนำมำพิจำรณำ
จัดกิจกรรมอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนักหอสมุดมำกขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรมีช่องทำงในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรจำกกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด ทำให้สำมำรถเข้ำถึงกิจกรรมของ
สำนักหอสมุดได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยอำนวยควำมสะดวก และประหยัดเวลำในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กิจกรรม
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร บุคลำกรสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรลงทะเบียนได้โดยง่ำย
สำมำรถนำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้
ประโยชน์ต่อห้องสมุด ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ มีช่องทำงใหม่ในกำรเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรเพื่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้มำกขึ้น ประหยัดกระดำษ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ำซ้อนของ
ข้อมูล ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมำณ ช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเรียกดู
ข้อมูลได้อย่ำงง่ำยดำย นำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำนวัตกรรมหรือบริกำรอื่น ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
รายการอ้างอิง
โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Yamane, T. (1973). Statistics : an Introductory Analysis (3rd ed.). New York:
Harper and Row.
Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. New York: Jeffrey Zeldman
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ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
เนาวรัตน์ มหาโคตร, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, ณัชชา บวรพานิชย์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
e-mail: naorut@sut.ac.th, techin@sut.ac.th, arraya@sut.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการ
เลือกวัน-เวลาคุมสอบสะดวกขึ้น และลดระยะเวลาการดาเนินการให้น้อยลง จากเดิมผู้รับผิดชอบ
ในการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบให้ศูนย์บริการการศึกษา ต้องทาฉลากจานวนคาบที่ได้คุมสอบ
ทาตารางรายละเอียดคุมสอบ แล้วเวียนให้กรรมการคุมสอบ จานวน 43 คน จับฉลากจานวนคาบ
และเลือกวันคุมสอบทีละคน ซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการถึง 3 วันทาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบขึ้นด้วย
ภาษา PHP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้กรรมการคุมสอบทั้ง 43 คน สามารถเลือกวันเวลาคุมสอบได้พร้อมในเวลาเดียวกัน ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการลงเหลือเพียง
1 ชั่วโมง ขั้นตอนในการดาเนินการ ได้แก่ 1) กรอกข้อมูลลงระบบ (ชื่อการสอบ, วัน/ เวลาที่เริ่ม
การเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาที่สิ้นสุดการเลือกคุมสอบ, วัน/ เวลาคุมสอบ จานวนคนที่ต้องการ
ในแต่ละวัน, รายชื่อกรรมการคุมสอบ) 2) ระบบส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบ
กาหนดวันเลือกวัน-เวลาคุมสอบสอบ 3) กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เมื่อครบกาหนดเวลาในการเข้าเลือกวัน-เวลาคุมสอบ ระบบจะปิดและส่ง e-mail
ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุมสอบที่เลือกไว้ 4) ส่งรายละเอียดการคุมสอบให้
ศูนย์บริการการศึกษา
ผลจากการใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบแทนการเดินเวียนเอกสาร ทาให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการดาเนินการลงได้อย่างมาก อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ยัง
สามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone
ได้ด้วย

คาสาคัญ:
ระบบบริหารจัดการเวลา
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บทนา
การคุมสอบถือเป็นภารกิจหนึ่งที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องช่วย
ร่วมดาเนินการให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะทาการ
เวียนหนังสือเพื่อเลือกวัน-เวลาการคุมสอบไปยังบุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ ทุกคน ซึ่งจากการ
ดาเนินการประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินการที่ใช้ระยะเวลานานจนกว่าบุคลากรทุกคน
จะดาเนินการเลือกวัน-เวลาคุมสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเวียนหนังสือเพื่อเลือก
วัน-เวลาในการคุมสอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาลดระยะเวลาการดาเนินการ ผู้ดูแล
การเวียนหนังสือเลือกวัน-เวลาคุมสอบจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ
ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบเลือกคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขึ้นด้วยภาษา PHP เชื่อมกับฐานข้อมูล MySQL และได้มีการนามา
ใช้งานและสารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเลือกวันและเวลาคุมสอบให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลา
ดาเนินการ
2. เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงระบบเลือกวัน-เวลาคุมสอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพที่ 1 พิมพ์ข้อมูลการคุมสอบ
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ภาพที่ 2 พิมพ์รายละเอียดคุมสอบ

ภาพที่ 3 เลือกชื่อกรรมการคุมสอบ
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2. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบ
กาหนดวัน-เวลาเลือก คุมสอบ

3. กรรมการคุมสอบเลือกวัน-เวลาคุมสอบผ่านระบบ ฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมื่อครบกาหนดเวลาในการเลือกระบบ ฯ จะถูกปิดและจะส่ง e-mail
ไปยังกรรมการคุมสอบเพื่อให้ทราบวันเวลาคุมสอบที่ได้เลือกไว้
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4. ลงรายละเอียดข้อมูลตามที่กรรมการคุมสอบเลือกไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
การศึกษา และพิมพ์รายละเอียดข้อมูลเพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เริ่มใช้โปรแกรมเลือกวัน-เวลาคุมสอบ เมื่อภาค
การศึกษา ที่ 1/2560 (กันยายน 2560) และพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการลงได้อย่างมาก
จากที่ใช้เวลาดาเนินการ 3 วันทาการ เหลือเพียง 1 ชัว่ โมง อีกทั้งกรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ยังสามารถเลือกวัน-เวลาคุมสอบพร้อม ๆ กับผู้ที่นั่งอยู่ประจาที่ด้วยการเลือกผ่าน Smart phone ได้
นอกจากนีบ้ ุคลากรผู้รับผิดชอบในการเดินเวียนเอกสารก็สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติภาระงานหลัก
อื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ (แบบประเมิน 43 คน ตอบกลับ
43 คน) ดังนี้
รายการ
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีความเสถียร การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
3. รูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสม
4. ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
5. ระยะเวลาที่กาหนดให้เข้าใช้ระบบมีความเหมาะสม
6. ความพึงพอใจในการใช้งาน
ผลการประเมินโดยรวม
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ผลที่ได้คือ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากที่สุด

x

4.54
4.26
4.38
4.24
4.09
4.03
4.25

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ผลที่ได้คือ น้อย
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ผลที่ได้คือ มาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีช่องทางเข้าถึงได้ทางอื่น เช่น ระบบ MIS ของศูนย์ ฯ หรือ แอพ ฯ มือถือ (3 คน)
2. ควรพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานกับ Smart phone (ios) ได้ (1 คน)
3. ตรวจสอบจานวนต่อครั้ง ให้ระบบควบคุมไม่ให้มีการเลือกเกินจานวนต่อครั้งได้ (1 คน)
อภิปรายผล/ ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลผู้ใช้ระบบเลือกคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก เนื่องด้วยระบบไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานจึงมีความพึงพอใจมากที่สุด
และหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการเลือกลงวันและเวลาเดียวเกินกว่าจานวนที่ต้องการ
ระบบจะแสดงลาดับของผู้เลือก ทาให้ผู้รับผิดชอบสามารถให้สิทธิ์ผู้ที่ลงเลือกวันเวลานั้นก่อนได้
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมิน (ข้อ 1 และ ข้อ 3) ผู้พัฒนาระบบได้นามา
ปรับปรุงระบบเพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้เลือกวัน-เวลาคุมสอบ ในส่วนข้อเสนอแนะที่เหลือจะได้
นามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
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การนาไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยสนับสนุนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรวมบริการประสานภารกิจ และในกิจกรรมคุมสอบของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งภารกิจ
ที่ถูกกาหนดเป็นภาระงานหนึ่งของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้น
และลดระยะเวลาดาเนินการเวียนหนังสือเลือกคุมสอบแบบเดิม และทาให้บุคลากรมีความสะดวก
ในการเลือกวัน-เวลาคุมสอบ นอกจากนีบ้ ุคลากรที่ดูแลการเลือกวัน-เวลาคุมสอบสามารถใช้เวลา
ในการปฏิบัติภาระงานหลักอื่น ๆ ของตนได้มากขึ้น ระบบคุมสอบ-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จึงถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งจากผลการใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจาก สามารถลดระยะเวลา
การดาเนินการได้จากเดิม 3 วันทาการ เป็น 1 ชั่วโมง ซึ่งระบบนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การเลือกวัน-เวลาของการเข้าเวรห้องสมุดหรือการปฏิบัติงานนอกเวลาทาการปกติของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ดีด้วย
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คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
Term Paper Database of Undergraduate Students,
University of Phayao
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, ปิยะราช สุขภิญโญ, วิชญนนท์ มณีชาติ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: premyuphol.bh@up.ac.th

บทคัดย่อ
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนา
ขึ้นเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า
วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บตัวเล่ม
การพัฒนาฐานข้อมูลใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี
(PHP) ซึง่ ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล
การเพิ่มข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล ในส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ ฯ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.07)

คาสาคัญ:
ฐานข้อมูล, ภาคนิพนธ์, นิสิตระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยพะเยา

ABSTRACT
Term paper database of undergraduate students, University of Phayao,
a database is developed to provide full text in electronic form for the support
of the education, research, and publishing the work of the undergraduate students
and reduce the space for storage. The development database was started by using
database software program MySQL and PHP language. The developed database was
able to record, edit, delete, add, and search. In the assessment of user satisfaction
found that the majority of respondents were female overall 65 percent of
respondents were satisfied with the high level ( x =4.07)

Keyword:
Database, Term Paper, Undergraduate Students, University of Phayao
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บทนา
ในโลกของสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น การติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย สาหรับประโยชน์
ในด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาสามารถแสดงผลข้อมูลทางการศึกษา การวิจัย และโครงสร้าง
ต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและผู้สนใจ (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2539, หน้า 7)
และบทบาทการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบันการที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ
จากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและมีสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อกลาง
ภาคนิพนธ์เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
เนื่องด้วยปัจจุบันนิสิตระดับปริญญาตรีมีผลงานจานวนมาก ทาให้เกิดข้อจากัดในการสืบค้นข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภาคนิพนธ์ จากปัญหาการเข้าถึงภาคนิพนธ์ ทาให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จาเป็นต้องคานึงถึงระบบการจัดเก็บและค้นคืนภาคนิพนธ์ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้าน
การจัดเก็บ และผู้ใช้มักจะถามเสมอว่าศูนย์บรรณสารฯ จัดเก็บไว้ส่วนไหนของห้องสมุด ซึ่งที่ผ่านมา
ศูนย์บรรณสาร ฯ ไม่ได้จัดเก็บตัวเล่ม ให้คณะแต่ละคณะเป็นผู้ดาเนินการเก็บตัวเล่มและไฟล์ไว้
ทาให้ผลงานเหล่านั้นไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
การให้บริการฐานข้อมูลฉบับเต็ม ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
โดยไม่จากัดสถานที่ สามารถศึกษาทางไกลได้ จึงเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การบริการ
ของห้องสมุดต้องการการสนับสนุนให้เข้าถึงสารสนเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิสก์ ผู้ใช้ควรได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ (Marales, 2000,
pp. 212-221 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2552, หน้า 3)
จากความสาคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของคลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ที่จัดทาขึ้นเพื่อเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ตัวเล่ม และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อใช้สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาคลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังนี้
1. การวางแผน
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บและการให้บริการภาคนิพนธ์ เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ความต้องการด้านต่าง ๆ
1.2 ศึกษาระบบการจัดการของฐานข้อมูล และพัฒนาฐาน เพื่อกาหนดแนวทาง
การบริการจัดการระบบ
2. การพัฒนาระบบ
2.1 ออกแบบและเลือกโปรแกรมที่ใช้การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
มายเอสคิวแอล (MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) ซึ่งฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ
ในการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลได้ ทดลอง
สร้างฐานข้อมูล โดยการนาข้อมูลเข้าระบบ จานวน 50 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้นิสิตต้อง login ในการเข้าใช้งาน
คลังข้อมูล
2.2 ทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสารวจความบกพร่องที่จาเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนขั้นตอนการประเมินระบบโดยผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย
2.3 จัดทาคู่มือการใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานให้กับบรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ
3. การประเมินและสรุปผลการประเมินระบบ
การประเมินระบบโดยการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้ฐานข้อมูลนี้แบบเจาะจง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ จานวน 100 คน หลังจากได้ทดลองใช้
ฐานข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
คลังข้อมูลภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้น
เพื่อเพื่อให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า
วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บตัวเล่ม
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม
และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยข้อมูลที่แสดงผลในฐานข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาไทย
2. ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้แต่ง
4. ปีที่จัดทา
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5. คณะ/ สาขาวิชา
6. หัวเรื่อง
7. บทคัดย่อ
8. ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
การสืบค้นข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การค้นแบบทั่วไป สามารถสืบค้นได้จาก
ทางเลือกต่าง ๆ จานวน 6 ทางเลือกได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เนื้อหาบทคัดย่อ
และทุกฟิลด์ และการสืบค้นจากชื่อคณะและสาขาวิชา
สาหรับการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บภาคนิพนธ์นิสิต
ระดับปริญญาตรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาข้อมูล
ระบบงานแบบเดิมที่ต้องจัดเก็บตัวเล่มทาให้เปลืองพื้นที่เสียเวลาในการบารุงรักษา และไม่มี
การรวบรวมไว้ให้สามารถค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บ
ภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี รวบรวมและสามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการออกแบบ
และพัฒนาคลังข้อมูลการจัดเก็บภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี ได้ออกแบบระบบเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ แยกเป็น 5 เมนูดังนี้
1.1 ข้อมูลผู้ใช้ (Profile) สาหรับผู้ดูแลระบบดูข้อมูลการอัปโหลดภาคนิพนธ์ของตนเอง

ภาพที่ 1 หน้าจอข้อมูลผู้ใช้
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1.2 นาเข้าข้อมูล (Upload) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้าเพิ่ม ข้อมูลภาคนิพนธ์

ภาพที่ 2 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลภาคนิพนธ์
1.3 จัดการเอกสาร (Manage file) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลภาคนิพนธ์

ภาพที่ 3 หน้าจอการจัดการภาคนิพนธ์
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1.4 รายงาน (Report) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเรียกรายงานต่าง ๆ ของระบบ

ภาพที่ 4 หน้าจอรายงานต่าง ๆ
1.5 ประวัติ (History) สาหรับผู้ดูแลระบบเข้ามาเรียกดูประวัติการเพิ่ม ลบ แก้ไข
ของตนเอง

ภาพที่ 5 หน้าจอประวัติการเพิ่มลบแก้ไข
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2. ส่วนของผู้ใช้งาน แยกเป็น 3 ส่วนดังนี้
2.1 การค้นหาข้อมูลภาคนิพนธ์ สามารถสืบค้นได้ 2 แบบ คือ การค้นแบบทั่วไป
สามารถสืบค้นได้จากทางเลือกต่าง ๆ จานวน 6 ทางเลือก ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เนื้อหาบทคัดย่อ และทุกฟิลด์ และการสืบค้นจากชื่อคณะและสาขาวิชา

ภาพที่ 6 หน้าจอรายการสาหรับค้นหาข้อมูล
2.2 การแสดงข้อมูลผลของการค้นหา ส่วนนี้จะแสดงผลจากการค้นหาข้อมูล
ออกมาเป็นรูปแบบตาราง และสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้

ภาพที่ 7 หน้าจอผลการค้นหาข้อมูล
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2.3 การรายละเอียดของข้อมูล ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของข้อมูล ออกมาเป็น
รูปแบบ Meta data และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

ภาพที่ 8 หน้าจอรายละเอียดข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
35 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) ในส่วนที่ 1 การออกแบบ
และการใช้งานสูงสุดในด้านข้อความมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
( x = 4.41) และต่าสุดในด้านความสวยงามของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98) ส่วนที่ 2
ความถูกต้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลสูงสุดในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้
ในการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) และต่าสุดในด้านความรวดเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้คลังข้อมูลภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
SD แปลผล
x

ส่วนที่ 1 การออกแบบและการใช้งาน
1. Banner มีความเหมาะสมและสื่อความหมายต่อระบบงาน
4.00
2. การจัดวางเครื่องมือ ปุ่มคาสั่ง และเมนูการทางาน
4.04
3. ข้อความมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม
4.41
4. องค์ประกอบของสีที่ใช้ในการแสดงผล
4.05
5. การจัดวางรูปแบบการแสดงผล เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4.26
6. ความสวยงามของเว็บไซต์
3.98
7. มีการแจ้งข้อความช่วยเหลือในการใช้งานจากระบบ
4.20
8. ระบบใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
4.11
ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของเนื้อหาและประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูล
1. การสืบค้นข้อมูลทาได้สะดวก
3.99
2. รายละเอียดของเนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน
4.03
3. ความรวดเร็วในการแสดงผลเว็บไซต์
3.74
4. สารสนเทศตรงต่อความต้องการ
3.90
5. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
4.17
รวม
4.07

.752
.618
.605
.672
.676
.681
.696
.723

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.541
.577
.691
.718
.680
.664

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ในส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสนับสนุนการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการอ้างอิง
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็มสาหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต. รังสิตสารสนเทศ, 15(1),
1-30.
วิทยา เรืองพรวิสุทธ. (2539). คู่มือการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสาหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
Using Swivl Robot Application for Learning Support
พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์, ปกรณ์ ดิษฐกิจ, ธรณิศ หาญใจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-mail : kpastrap@mail.wu.ac.th

บทคัดย่อ
ยุทธศาสตร์ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นามาใช้
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ดังนั้นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้นา
Swivl Robot Application มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ ซึง่ โปรแกรมประยุกต์
นี้สามารถผสมผสานโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และโปรแกรมประยุกต์เข้าด้วยกัน ทาให้
สามารถอานวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถออกแบบบริการบันทึก
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl Robot และสามารถผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่บนเครือข่าย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

คาสาคัญ:
อุปกรณ์บันทึกอัตโนมัติ, สื่อสารสนเทศ, ระบบบันทึกการเรียนการสอน

Abstract
Smart classroom is one of strategic policies of Walailak University (WU),
which is focus on learning support for active learning. Therefore, the Center for
Library Resources and Educational Media (CLM) was applied the Swivl robot
application to service as a tool for learning support in smart classroom. It can be
applied by integrated audio-visual equipment, mobile devices, and applications
together, so that CLM can be provided it as learning support service for WU faculties.
Not only that, CLM was created the class room capturing services by using Swivl
robot application, together with was produced more the digital media as online
services within university network.

Keyword:
Swivl Robot, Digital Media, Classroom capturing.
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บทนา
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในยุคนี้
เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด ทาให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิดสาหรับมวลชน (MOOCs) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต หรือช่องทาง
การเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของคนรุ่นใหม่
ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่าง
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นแนวโน้มสาคัญในการนามาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในอนาคตอีกด้วย
จากรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ทาให้ห้องสมุดจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้ โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ต้องรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องสมุดจะต้องรองรับการเรียนรู้ของผู้ใช้ Gen-Y โดยการลดบทบาท
การเป็นโกดังหนังสือ และเพิ่มบทบาทที่เชื่อมโยงกับผู้เรียนและการสร้างความรู้ การให้บริการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิจิทัล การขยายพื้นที่เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสสาหรับ
การร่วมสร้างสรรค์โดยอาศัยทรัพยากรที่หลากหลาย (ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม, 2560)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มียุทธศาสตร์และนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
โดยนาแนวคิด “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ที่มีการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ ผู้สอนทาหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนทาหน้าที่สร้างการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่มชี ุดเครื่องมือดิจิทัล
(Digital tool set) ไว้สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงพยายามหาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์และจะช่วย
อานวยความสะดวกในการทางานของอาจารย์และพนักงานที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้นจึงได้นา Swivl Robot ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทางานร่วมกับ Application
ใช้สาหรับการบันทึกวีดิทัศน์โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญคอยควบคุมกล้อง และยัง
สามารถ Upload สไลด์สื่อการสอนเพื่อซ้อนภาพกับวิดีโอขณะบรรยายได้อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนด้วยระบบ Wireless
mic ที่เป็นทั้งเซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว และสวิทช์เปลี่ยนสไลด์ในตัวเดียว และเมื่อบันทึก
วีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยระบบจะทาการจัดเก็บวีดิทัศน์ของเราขึ้นระบบ Cloud โดยอัตโนมัติ สามารถ
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลมากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ Swivl Robot และ Aplication Swivl
2. เพื่อประยุกต์ใช้ Swivl Robot ให้รองรับการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ
3. เพื่อออกแบบ “บริการบันทึกการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl”
สาหรับผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์และโปรแกรม Swivl Robol ทาการศึกษาอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่จะช่วยให้การผลิตสื่อสารสนเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง อย่างง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด
เนื่องจากการผลิตสื่อสารสนเทศสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในรูปแบบเดิมนั้นใช้เวลาในการผลิตค่อยข้างนาน และจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ
ในเรื่องของการถ่าย Video และการตัดต่อ Video รวมไปถึงจานวนบุคลากรจานวนมากในการผลิต
สื่อจานวน 1 เรื่อง จึงทาให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เริ่มศึกษาอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยให้
การผลิตสื่อดังกล่าวให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้มีมติเลือกอุปกรณ์ Swivl Robot ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรง
ความต้องการในการใช้งาน โดย Swivl Robot มีรายละเอียดสาคัญประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1.1 Swivl Robot มีลักษณะเป็นแท่นวางเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Phone,
IPad หรือ Tablet ซึ่งแท่นวางนี้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้บนขาตัง้ กล้องทุกประเภท และ
สามารถหมุนได้ 360 องศา แบบต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 90 องศาต่อวินาที สามารถ ก้ม เงย ได้ 25
องศา ที่ความเร็ว 10 องศาต่อวินาที จึงทาให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง
ให้ติดตามผู้บรรยายได้อัตโนมัติ เพียงแค่เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย (Marker) นอกจากนี้ รีโมทไร้สาย
(Marker) ยังทาหน้าที่เป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงของผู้บรรยาย และสามารถควบคุม Slides
ขณะทาการบรรยายได้อีกด้วย
1.2 Swivl Application เป็น Application ทีส่ ามารถใช้งานได้ทั้งกับระบบ
ปฏิบัติการ IOS และ ANDROID ทาหน้าทีค่ วบคุมการทางานของ Swivl Robot ซึง่ ภายใน
Application จะทาการเชื่อมต่อกับระบบ Swivl Cloud เมื่อผู้ใช้งานบันทึกวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อย
วีดิทัศน์ก็จะถูก Upload ขึ้นสู่ระบบ Cloud โดยอัตโนมัติ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถทราบจานวนของ
วีดิทัศน์ที่ตนผลิตขึ้นได้ และสามารถเผยแพร่วีดิทัศน์ของตนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งาน Swivl Robot ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น
การตั้งค่าความคมชัดของวีดิทัศน์, การตั้งค่าของเสียงบรรยาย, การเปิด-ปิด ฟังก์ชันการหมุนของ
Swivl Robot, การเพิ่มรีโมทไร้สาย (Marker) ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย หรือ
แม้แต่การเพิ่ม Slides เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย เป็นต้น
1.3 Swivl Cloud เป็นพื้นที่สาหรับให้บริการจัดเก็บวีดิทัศน์ แก้ไขวีดิทัศน์ และ
แบ่งปันวีดิทัศน์ได้แบบไม่จากัด ผู้ใช้งานสามารถ Upload วีดิทัศน์ได้โดยอัตโนมัติจาก Application
Swivl Capture ไปยัง Swivl Cloud นอกจากนี้ Swivl Cloud สามารถทางานร่วมกับ LMS อื่น ๆ
ได้อีกด้วย พร้อมทั้งมีเครื่องมือแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันอีกด้วย
2. ออกแบบบริการบันทึกการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Swivl และจัดทาคู่มือการใช้
งานอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
หลังจากที่ทาการศึกษาการทางานของ Swivl Robot ทั้ง 3 ส่วนแล้วนั้น ผู้ให้บริการ
จะต้องนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา Swivl Robot นามาประยุกต์และปรับให้เข้ากับการใช้งานของ
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ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องออกแบบการใช้งานให้ผู้ใช้บริการเข้าใจง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ และ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 จัดทาคู่มือการใช้งาน Swivl Robot สาหรับการผลิตสื่อสารสนเทศอย่างง่าย
ด้วยตนเอง
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่งานบริการห้องสมุด เรื่อง การใช้งาน
Swivl Robot สาหรับการผลิตสื่อสารสนเทศอย่างง่ายด้วยตนเอง
3. การผลิต “สื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุด” สาหรับเจ้าหน้าที่งาน
บริการห้องสมุด
สาหรับการออกแบบ “สื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุด” ด้วยโปรแกรม
Swivl นั้น มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการผลิตวีดิทัศน์สื่อสารสนเทศ (Preproduction)
3.1.1 ร่วมกันกาหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทาเป็นสื่อสารสนเทศ เรียงลาดับ
ตามความจาเป็น หรือ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสาหรับการให้บริการ
3.1.2 จัดทาสคลิปของสื่อสารสนเทศที่ต้องการผลิต
3.1.3 จัดทา Power Point หรือ ภาพ Graphic เสริมสาหรับซ้อนภาพ
ในการบันทึกวีดิทัศน์ขณะบรรยาย
3.1.4 เลือกสถานที่สาหรับการบันทึก พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ Swivl Robot,
Tablet หรือ Smartphone และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้พร้อม
3.1.5 ทาการติดตั้ง Swivl Application ใน Tablet หรือ Smartphone
ที่ใช้สาหรับการบันทึกให้เรียบร้อย
3.2 ขั้นการผลิต (Production)
3.2.1 ผู้บรรยายนาอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่ต้องการบันทึก
สื่อสารสนเทศ
3.2.2 ทาการติดตั้งอุปกรณ์ Tablet หรือ Smartphone กับ Swivl Robot
พร้อมเปิดเครื่องและเปิด Swivl Application
3.2.3 ผู้บรรยายทาการ Upload ไฟล์ Power Point ที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ลงบนระบบ Swivl Cloud (หากมี)
3.2.4 ผู้บรรยายทาการกดปุ่ม Record บนอุปกรณ์ Maker ของ Swivl Robot
เพื่อทาการบันทึกสื่อสารสนเทศที่ต้องการ Swivl Robot จะทาหน้าที่บันทึกสัญญานภาพและเสียงเข้า
ระบบอัตโนมัติ
3.2.5 เมื่อผู้บรรยายทาการบรรยายเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Stop บน Maker
อีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์จะทาการบันทึกสื่อสารสนเทศของผู้บรรยายเข้าระบบ Cloud อัตโนมัติ
3.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production)
3.3.1 สามารถทาการแก้ไข ปรับแต่งวีดิทัศน์ของตนเองได้บนเว็บไซต์
http://cloud.swivl.com
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3.3.2 ผู้บรรยายสามารถตรวจสอบคุณภาพของสื่อสารสนเทศที่บันทึกเสร็จ
เรียบร้อยแล้วได้ที่ระบบ Swivl Cloud
4. การเผยแพร่ “สื่อการเรียนรู้” ภายในห้องสมุด
4.1 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาเผยแพร่บนจอ
Touch Screen ภายในพื้นที่การให้บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4.2 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาจัดทาเป็น QR Code
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเลือกใช้สื่อสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
4.3 นา URL ของสื่อสารสนเทศที่อยู่บนระบบ Swivl Cloud มาเผยแพร่บนเว็บไซต์
elearning.wu.ac.th และ electure.wu.ac.th
สรุปผลการดาเนินงานและการนาไปใช้ประโยชน์
จากการทางานของ Swivl ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประยุกต์ใช้ Swivl Robot ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลดังนี้
1. สามารถใช้ Swivl Robot บันทึกบทเรียนสั้น ๆ หรือวิดีโอแนะนาการใช้งานต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่วีดิโอดังกล่าวให้แก่ผู้ชมได้สะดวก และ รวดเร็ว
2. สามารถใช้ Swivl Cloud ในส่วนระบบการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน และผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โต้ตอบกันได้อย่างอิสระ
3. สามารถใช้เครื่องมือของ Swivl ในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย หรือ
การอภิปรายกลุ่มย่อยได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน หรือสื่อนั้น ๆ
มากยิ่งขึ้น
4. สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับการให้บริการภายในห้องสมุดได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทราบ
โดยสรุปแล้ว Swivl สามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ผู้ใช้งาน Swivl Robot ไม่จาเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะทางด้านการบันทึกวีดิทัศน์
ขั้นสูง ก็สามารถใช้งานและบันทึกวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง
2. Swivl Robot สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการผลิตสื่อสารสนเทศ ซึ่งหาก
นามาใช้จะทาให้ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการงานห้องสมุดมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น
3. สื่อสารสนเทศที่ได้จากการบันทึกด้วย Swivl Robot จะอยู่บนระบบ cloud ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ในยุคดิจิทัล
รายการอ้างอิง
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การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage)
ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In)
รักเผ่า เทพปัน, ณชญาดา ภิราษร
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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บทคัดย่อ
ผู้บริหาร บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้คานึงถึงว่าการจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุด
โดยไม่ได้ยืมออกนั้นมีความสาคัญ สมควรจัดเก็บสถิติการใช้งานประเภทนี้ไว้ นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืมออกจากห้องสมุด แต่จัดให้ใช้ภายใน
ห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศประเภทนี้ก็ควรจะมีการบันทึกสถิติการใช้งานด้วยเช่นกัน
จึงเห็นสมควรพัฒนาเครื่องมือสาหรับจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
(In-ouse usage) เพื่อใช้ในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่บอกรับ การพิจารณาเพิ่ม
จานวนฉบับ (Copy) ให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการจาหน่าย
ทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดต่อไป
ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้พัฒนาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch
check in) ด้วย .NET Framework (C#) ในรูปแบบ Desktop application สาหรับช่วยส่งข้อมูล
รายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้ภายในห้องสมุดที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์
ข้อความ (Text file) ไปยังหน้า “Check in” แบบ “In-house usage” ของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
กราฟิก (GUI) ของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ศูนย์บรรณสารฯ ใช้งาน (VTLS) เป็นการบันทึก
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุดเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ครั้งละจานวนมาก
จากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่มที่พัฒนาขึ้น หลังจากมี
การทดสอบและปรับแต่งโปรแกรมหลายครั้ง พบว่ามีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยาใน
การจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ส่งผลให้ฝ่ายบริการสารนิเทศได้ข้อมูลประกอบการ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรายงานผู้บริหาร และสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรเพิ่มจานวนฉบับ (copy) ให้เพียงพอกับความต้องการ และใช้ประกอบการจาหน่ายออก
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่อไป

คาสาคัญ :
สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ, .NET Framework
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Abstract
Administrators and librarians of the Learning Resources and Education
Media Center, Mae Fah Luang University, consider that it is important to store
statistics on the usage of library resources that are used in the library without having
to borrow them (In-house use). There are also some types of resources that only for
use in the library. Usage statistics of these type resources should also be kept as
well. It is therefore advisable to develop a tool for collecting in-house usage statistics
of library resources in order to evaluate the value of information resources and make
consideration to increase the number of copies to meet the need. These statistics
are also included to make a decision to withdrawn unwanted items from the library.
“Barcode Batch Check In” which is desktop application has been developed
with the .NET Framework (C#). It is for importing barcodes of in-house use items
which are stored in a text file. Then, this software will enter these barcodes to "Inhouse usage Check-In" window of the graphical user interface (GUI) of VTLS which is
the client of the library automation system. It makes it possible to record in-house
usage of library resources into the library automation system’s database in batch.
Using this “Barcode Batch Check In” developed program, after testing and
refining the program several times, supports library staffs to collect in-house usage
statistics of library resources conveniently and accurately. As a result, the library has
statistical information to assess the value of information resources to report to the
board. These statistics are also included to make consideration to increase the
number of copies to meet the need or withdrawn unwanted items from the library.

Keywords:
In-House Usage Satistic, .NET Framework
บทนา
ข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานห้องสมุด
เป็นเครื่องมือสาหรับห้องสมุดในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และการจาหน่ายออกของทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่มีการใช้งาน โดยปกติแล้วห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเก็บสถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งาน โดยสามารถจัดเก็บสถิติเป็นรายวัน รายเดือน
รายปี ตามรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดสามารถนาตัวเลขเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน
งานต่าง ๆ อาทิ การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และการจาหน่ายออก ทัง้ นี้ ผู้บริหาร บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของ
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คานึงถึงว่าการจัดเก็บสถิติการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมออก (In-house usage) ก็มีความสาคัญ
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง
ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืมออก แต่จัดให้ใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทนี้ก็ควรจะมีการเก็บสถิติการใช้งานด้วย
ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้พัฒนาโปรแกรม
ป้อนรหัสบาร์โค้ดหนังสือแบบกลุ่ม “Barcode batch check in” สาหรับป้อนรหัสบาร์โค้ดหนังสือ
เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติครั้งละจานวนมาก และได้นาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560 โดยนาโปรแกรมดังกล่าวมาช่วยป้อนรหัสบาร์โค้ด เพื่อบันทึกสถิติการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ที่ศูนย์บรรณสาร ฯ ใช้งาน โดย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร
นิตยสาร หนังสืออ้างอิง ตาราเรียนและหนังสือทั่วไป ที่มีการใช้งานภายในห้องสมุด โดยได้ขอความ
ร่วมมือจากผู้ใช้บริการให้นาทรัพยากรสารสนเทศที่อ่านแล้ว ไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือเท่านั้น จากนั้น
เจ้าหน้าทีห่ ้องสมุดจะนาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาไปอ่านรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่านั้นในช่วงเช้าและบ่ายของทุกวัน
จากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม “Barcode batch check in” พบว่าฝ่ายบริการ
สารนิเทศสามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานทรัพยากรทุกประเภทที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก รวมถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งานภายในห้องสมุดโดยผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ยืมออกไป และสามารถ
เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใช้ในการเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) เมื่อมีอาจารย์เสนอซื้อ
เพิ่มได้ และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณค่า และการจาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจาก
ห้องสมุดได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บสถิติข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้งานภายในห้องสมุด รวมถึง
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ัดให้มีการใช้เฉพาะภายในห้องสมุดโดยไม่อนุญาตให้ยืมออก ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา และรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณค่าทรัพยากร การเพิ่มจานวนฉบับ (Copy)
และการจาหน่ายออกทรัพยากรของห้องสมุด ตามเกณฑ์ที่ห้องสมุดกาหนดไว้ได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีขั้นตอนการดาเนินงานในการเก็บสถิติการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ดังนี้
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดในแต่ละวัน
2. จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเจ้าหน้าวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ของ
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ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่มโดยใช้ .NET Framework เขียนด้วย
ภาษา C# ในรูปแบบ desktop application ซึ่งสามารถทางานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 7, 8 และ 10

ภาพที่ 1 โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ที่พัฒนาขึ้น
3. จัดทาป้ายขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการ นาทรัพยากรสารสนเทศที่นาไปอ่านแล้ว
มาวางในจุดพักที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่นาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา ไปอ่านรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร
สารสนเทศที่วางไว้ที่จุดพักหนังสือ จะได้รายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งาน
ในห้องสมุด บันทึกไว้ในหน่วยความจาของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
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ภาพที่ 2 ใช้งานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาในการอ่านและบันทึกรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากร
สารสนเทศ
5. นาเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพามาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการดาวน์
โหลดข้อมูลรหัสบาร์โค้ดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (Text file)

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทาการดาวน์โหลดข้อมูล
รายการรหัสบาร์โค้ดที่เก็บไว้ในหน่วยความจาของเครื่อง
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ภาพที่ 4 ไฟล์ข้อความ (Text file) รายการรหัสบาร์โค้ดซึ่งได้จากเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา
6. เปิดโปรแกรมระบบห้องสมุด VTLS โดยเปิดหน้าต่าง Check in ค้างไว้ แล้วตั้งค่าให้
เป็นการเช็คอินแบบ In-house usage และกาหนดวันเวลาที่ต้องการบันทึกสถิติการใช้งานหนังสือให้
ถูกต้อง

ภาพที่ 5 การเปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและตั้งค่าให้เป็นการเช็คอินแบบ In-house usage
7. ทดสอบการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยนาไฟล์ข้อความที่จัดเก็บรายการเลขบาร์โค้ด
หนังสือที่ได้จากข้อ 5 มาเปิดด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
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ภาพที่ 6 การนาไฟล์ข้อความที่ได้มาเปิดด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
8. คลิกที่ปุ่ม “Check in all” ที่โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม เพื่อให้โปรแกรม
เริ่มดาเนินการป้อนรายการรหัสบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสู่หน้า Check in ของโปรแกรม
VTLS จนครบทุกเล่ม

ภาพที่ 7 การส่งข้อมูลบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่หน้า Check in ของโปรแกรม VTLS
9. ตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนรหัสบาร์โค้ด เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์การทางาน
ของโปรแกรมให้ทางานได้อย่างแม่นยามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในการป้อนรหัสบาร์โค้ด 1 หมายเลข
จะตั้งให้โปรแกรมมีการหน่วงเวลาไว้ 0.3 วินาที เนื่องจากการทดสอบพบว่า หากโปรแกรมป้อนรหัส
บาร์โค้ดแบบกลุ่มทาการป้อนรหัสบาร์โค้ดเร็วเกินไปแล้ว โปรแกรม VTLS จะทางานไม่ทัน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่การเชื่อมต่อเครือข่ายล่าช้า
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10. นาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ไปใช้งานจริง
ในการบันทึกสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเป็นรายวัน โดยมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแผนผัง ดังนี้
เริ่มต้น

เตรียมไฟล์รายการรหัสบาร์โค้ดหนังสือ
- บันทึกรหัสบาร์โค้ดหนังสือที่มีการใช้งานในห้องสมุด
ด้วยเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบพกพา (ภาพที่ 2)
- ถ่ายโอนรหัสบาร์โค้ดจากเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบพกพา
เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 3) ในรูปแบบไฟล์ข้อความ (.txt) (รูปที่ 4)

เตรียมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้พร้อมสาหรับการป้อนรหัสบาร์โค้ด
- เปิดโปรแกรมระบบห้องสมุด VTLS และเปิดหน้าต่าง Check in
- เลือก In-house usage check in
- กาหนดวันเวลาที่ต้องการบันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ
(ภาพที่ 5)

ป้อนรายรหัสบาร์โค้ด เข้าสู่โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- เปิดโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
- เลือกไฟล์รายการเลขบาร์โค้ดหนังสือ (.txt) ที่บันทึกไว้ (ภาพที่ 6)
- คลิกที่ปุ่ม Check in all (ภาพที่ 7)

สิ้นสุด

ภาพที่ 8 กระบวนการปฏิบัติงานตามแผน
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้นาโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม
(Barcode batch check in) มาใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก
หรือประเภทที่มีการใช้งานภายในห้องสมุดแต่ผู้ใช้ไม่ประสงค์ยืมออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 พบว่า
ศูนย์บรรณสาร ฯ สามารถบันทึกข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้งายภายในห้องสมุด
โดยเมื่อนามารวมกับสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
แล้ว ทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สาหรับรายงานผู้บริหารและใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่อาจารย์ต้องการเพิ่มจานวนฉบับ (Copy) และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณค่า และการจาหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้
ทั้งนีก้ ารจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-house usage)
ด้วยการใช้โปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode batch check in) ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
เป็นแนวทางให้ห้องสมุดอื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บสถิติข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร ตลอดจน หนังสือ ตารา ที่มีการใช้ในห้องสมุดโดยผู้ใช้
ไม่ประสงค์ยืมออกได้ต่อไป
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การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
Phayao Province Local Information Management
สุพร ทิพย์จักร์
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: suporn.ti@up.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ไว้อย่างเป็นระบบ์และเพื่อประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์โดยใช้โปรแกรม
MySQL และ PHP ในการพัฒนาระบบ์สาหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้์ได้แก่์บุคลากร
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน์18์คน์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า์5์ระดับ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล์ได้แก่์ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย์(xˉ)์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน์(SD)
ผลการวิจัยพบว่า์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์ได้ดาเนินการ์จัดเก็บและรวบรวม
สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ไว้อย่างเป็นระบบเสร็จเรียบร้อย์จานวน์99์รายการ์การประเมิน
ระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทุกระบบ ในส่วนของลักษณะโดยทั่วไปของฐานข้อมูล์รูปแบบ
ตัวอักษรมีความเหมาะสม์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่์มีเอกลักษณในการนาเสนอ สีที่ใช้มี
ความเหมาะสมสบายตา ด้านประสิทธิภาพ์ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง การดาวนโหลดข้อมูล
มีความรวดเร็ว์ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้์การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ์มีความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงข้อมูล์เนื้อหามีความสมบูรณ์เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความต้องการ์สามารถค้นหาได้ทุกที่
ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/

คาสาคัญ:
การจัดการสารสนเทศ,์ท้องถิ่น,์จังหวัดพะเยา

Abstract
The purposes of this research were to collecting and storing local
information in Phayao province. and evaluate the usage of Phayao local database.
Using a database management system by MySQL and PHP program to develop data
archives. The population of this research include personnel of The Library Resources
and Educational Media Center University of Phayao. The questionnaires rating 5
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scales and the statistical analysis of data including percentage, mean (xˉ) and
standard deviation (SD).
The์research results์showed that,์The Library Resources and Education
Media Center์were collecting and storing the local information of Phayao province
amount 99 records that completely.์The evaluation were satisfied absolutely,
readable, classification, identity, and vibrancy. The performance aspect of data were
accuracy, quickly download, able to improve data, currency, Can find anywhere
anytime via the website. http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/

Keyword:
Information Management, Local, Phayao province.
บทนา
การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น์เป็นการจัดเก็บ์รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านใน
ชุมชนมาเป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีการจัดระบบ์เป็นการให้ความสาคัญในการถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้โดยมีเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมโยงให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และความนึกคิดของ
คนในแต่ละชุมชนมากขึ้น์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้เกิดการ
จัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นในรูปฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บและ
การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว์รวมถึงเป็นประโยชนในการอนุรักษและเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์มีพันธะกิจสาคัญในด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น์เป็นแหล่งรวบรวม์จัดเก็บและอนุรักษ
ทรัพยากรสารสนเทศ์สนับสนุนการเรียนการสอน์การวิจัย์เพื่อพัฒนาองคความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามปณิธาน์
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”์ที่ผ่านมา์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์
ยังไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม์ทาให้ไม่มี
แหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น์ส่งผลให้การอนุรักษและทานุบารุง
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ์และ์ในฐานะที่ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินพันธะกิจด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย์จึงตระหนักถึงความสาคัญในการรวบรวมสารสนเทศ์และการ
จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น์จึงได้ดาเนินการจัดเก็บ์รวบรวมสารสนเทศ์และการจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่น์เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษา์ค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น์การรวบรวม
องคความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น์ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทานุบารุง์และเผยแพร่มรดก
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น์ไว้อีกทางหนึ่งด้วย
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วัตถุประสงค์
1.์์เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์ไว้อย่างเป็นระบบ
2.์์เพื่อประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา์และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุง์พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้ทันสมัย์สาหรับให้บริการ
การศึกษา์ค้นคว้า์และการวิจัย์ของนิสิต์บุคลากร์และบุคคลทั่วไป์และใช้ประโยชนในทางวิชาการ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ที่จัดเก็บ์โดยการสารวจ์คัดเลือก
สัมภาษณ และจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ์การพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศเพื่อ์จัดทาเป็นดิจิทัลเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลทองถิ่น์จังหวัดพะเยา์กาหนดกระบวนการทางานขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1.์์ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
1.1 กาหนดขอบเขตของเนื้อหาสารสนเทศที่จัดเก็บ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
1.2 ์สารวจข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเบื้องต้น์โดยศึกษาจากเอกสารและการสารวจ
จากแหล่งข้อมูลต่าง์ๆ์ในจังหวัดพะเยา
1.3 รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ์พร้อมรูปภาพ์จากแหล่งต่าง์ๆ์ดังนี้์จากสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล์เว็บไซต์บุคคล แหล่งสารสนเทศ์และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
1.4 ์กาหนดขอบเขตของการดาเนินงาน์ระบุประเภทของทรัพยากร์จานวน
ทรัพยากร์รูปแบบเนื้อหา์วิธีการดาเนินงาน์และการให้บริการ์สารสนเทศที่จัดเก็บและรวบรวม
ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง์ๆ์ดังนี้์ข้อมูลจังหวัดพะเยาสถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยาบุคคลสาคัญ
วิถีชีวิตคนพะเยา์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีท้องถิ่น
1.4.1 ข้อมูลจังหวัดพะเยา์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด
พะเยาประกอบด้วย์สัญลักษณจังหวัดพะเยา์คาขวัญประจาจังหวัดพะเยา์ความเป็นมาของจังหวัด
พะเยา์ต้นไม้ประจาจังหวัดพะเยา์แผนที่จังหวัดพะเยา์สภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยา
1.4.2์์สถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยา ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
ของจังหวัดพะเยาประกอบด้วย์แหล่งโบรณคดีของจังหวัดพะเยา์เช่น์พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน์
โบราณวัตถุ์สถานที่สาคัญทางศาสนา์เช่น์วัดของจังหวัดพะเยา์สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร
เช่น์อนุสรณสถาน์อนุสาวรีย์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
1.4.3์์บุคคลสาคัญ์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์พระมหากษัตริย์ผู้นาทางศาสนา
1.4.4์์วิถีชีวิตคนพะเยา์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์ประเพณีท้องถิ่น์พิธีกรรม์กลุ่มชาติพันธ
1.4.5์์ภูมิปัญญาท้องถิ่น์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอนามัย์ด้านเทคโนโลยีชาวบ้าน
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1.4.6์์ของดีท้องถิ่น์ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย์อาหาร์เครื่องนุ่งห่ม์หัตถกรรม์
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
2.1์์แปลงเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นดิจิทัล์และดาเนินการตกแต่ง์แก้ไขไฟล
ดิจิทัลให้มีความสวยงามเรียบร้อย
2.2์์จัดเก็บไฟลดิจิทัลลงในระบบจัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลถาวรในฐานข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา
2.3.์์ลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมอิงหลักเกณฑการลงรายการตาม
มาตรฐานดับลินคอรเมตาดาตา์
3.์์ขั้นตอนดาเนินงานด้านเทคนิค
จัดเก็บไฟลดิจิทัลไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์เพื่อให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการต่อไป์โดยสามารถค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนอุปกรณมือถือและแทบเล็ต์สืบค้นได้
ทางเว็บไซต์http://www.clm.up.ac.th/project/local_database/
4. สร้างรายละเอียดทางบรรณานุกรมโดยหลักเกณฑมาตรฐานการลงรายการ
แบบดับลินคอร์เมตาดาตา์
5.์์พัฒนาฐานข้อมูล์จัดระบบการเข้าถึงสาหรับให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย
ภายในและเครือข่ายภายนอก์
6.์์ประเมินผลการดาเนินงานและนาออกให้บริการ

ภาพที่์1์์หน้าเว็บไซตข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
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ภาพที่์2์์แสดงรายละเอียดบนฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ภาพที่์3์์แสดงหน้าจอระบบจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ์2560-2561์
มีบทความที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์และได้จัดทาเป็นไฟลดิจิทัลแล้ว
ทั้งหมด์จานวน์99์ชื่อเรื่อง์ดังนี้
ตารางที่์1์์สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ที่ได้ดาเนินการจัดทาเนื้อหาเป็นไฟลดิจิทัลแล้ว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

รายการ
ข้อมูลจังหวัดพะเยา
์สถานที่สาคัญในจังหวัดพะเยา
บุคคลสาคัญ
วิถีชีวิตคนพะเยา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของดีท้องถิ่น

จานวน
6์ชื่อเรื่อง
29์ชื่อเรื่อง
24์ชื่อเรื่อง
6์ชื่อเรื่อง
6์ชื่อเรื่อง
28์ชื่อเรื่อง
99์ชื่อเรื่อง

ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่์บรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์จานวน์18์คน์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า์5์ระดับ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล์ได้แก่์ค่าร้อยละ์ค่าเฉลี่ย์และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน์พบว่า์ผู้ทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ในระดับมาก์กล่าวคือ์รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม์อยู่ใน
ระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11)์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.28) มี
เอกลักษณในการนาเสนอ อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา อยู่ใน
ระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11) ด้านความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิธีการใช้งาน อยู่ในระดับมาก์คือ
ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) การดาวนโหลดข้อมูลมี
ความรวดเร็ว์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.22) มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้์อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย์= 4.17) การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.06) มี
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.06) เนื้อหามีความสมบูรณ
เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความต้องการ์อยู่ในระดับมาก์(ค่าเฉลี่ย์= 4.11) สามารถค้นหาได้
ทุกที่ทุกเวลา จึงทาให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่์2์์ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
์ด้านการใช้งานและการออกแบบ
รายการประเมิน
1.์์ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
์์์์์2.1์์รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
์์์์์2.2์์มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่
์์์์์2.3์์มีเอกลักษณในการนาเสนอ
์์์์์2.4์์สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา
รวม
2.์์ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิธีการใช้งาน
์์์์์2.1์์ข้อมูลที่นาออกมาใช้มีความถูกต้อง
์์์์์2.2์์การดาวนโหลดข้อมูลมีความรวดเร็ว์
์์์์์2.3์์มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้
์์์์์2.4์์การแสดงผลลัพธทันต่อความต้องการ
์์์์์2.5์์มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
์์์์์2.6์์เนื้อหามีความสมบูรณ์เหมาะสม์ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

4.11
4.28
4.22
4.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22
4.17
4.17
4.06
4.06
4.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัญหาและอุปสรรค
1. ์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา์มหาวิทยาลัยพะเยา์มีนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มี
ความชานาญในการจัดทาฐานข้อมูลจานวนน้อย์ทาให้การแก้ไขข้อมูลด้านเทคนิคเกิดการล่าช้า
ไม่ทันต่อเหตุการณ์บรรณารักษ์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเอง
2.์์ปัญหาการขาดแคลน์ด้านบุคลากรทีม่ ีความความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
ด้านงบประมาณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะ
1.์์มหาวิทยาลัยควรเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรู้์ความชานาญ์ในการดูแล
ระบบต่าง์ๆ์ในหน่วยงาน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ถูกต้องและรวดเร็ว์มีประสิทธิภาพ
2. ์มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจนในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร์ด้านงบประมาณ์ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ
การนาไปใช้ประโยชน์
1.์์ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา์ไว้ให้บริการแก่์นิสิต์บุคลากร์และบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว์
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2.์์มหาวิทยาลัยพะเยา มีฐานข้อมูลท้องถิ่นเป็นแหล่งเผยแพร่องคความรู้์ข้อมูลท้องถิ่น
ของจังหวัดพะเยา์ทาให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป์
3.์์เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน์นักเรียน์นักศึกษาและประชาชนทั่วไป์เกิดความสานึกรัก
และหวงแหน์ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น์จะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น์ให้สืบทอดตลอดไป์ไม่ให้สูญหาย์
รายการอ้างอิง
จามจุรี์จิโนสวัสดิ์์และวรรษพร์อารยะพันธ.์(2561).์สภาพการจัดการสารสนเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.์Veridian E-Journal,
Silpakorn University, 11(1),์1906-3431.
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรหนังสือใหม่ ในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine
Readable Cataloging) และตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบแองโกลอเมริกัน (AngloAmerican Cataloging Rules, second edition: AACR2) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้
ได้แก่ ระเบียนบรรณำนุกรม จำนวน 7,585 ระเบียน ทำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงสำเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 366 ระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ
แบบตรวจสอบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำร้อยละ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ
1) กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวไม่คงที่ tag 0xx - 8xx นั้น
มีกำรลงรำยกำรจำนวนทั้งสิ้น 12,984 ข้อมูลและลงรำยกำรถูกต้องตำมรูปแบบ MARC21
จำนวน 11,840 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.42 ส่วนกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้องจำนวน 96 ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุด คือ รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน
32 ข้อมูล รำยกำรชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 27 ข้อมูล และรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง
จำนวน 16 ข้อมูล ตำมลำดับ 2) กำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์แบบ AACR2 แก้ไขเพิ่มเติม
ค.ศ. 1998 ทั้งสิ้นจำนวน 2,838 ข้อมูล และลงรำยกำรถูกต้องจำนวน 2,601 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ
98.02 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง จำนวน 67 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 2.24 ข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกที่สุดคือ
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 29 ข้อมูล รำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 10 ข้อมูล และชื่อเรื่องและกำรแจ้ง
ควำมรับผิดชอบ จำนวน 6 ข้อมูล ตำมลำดับ ส่วนกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น
มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 100 ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ3) กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ ทั้งสิ้น
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จำนวน 2,838 ข้อมูลมีกำรพิมพ์ถูกต้องจำนวน 2,748 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 96.06 และพิมพ์
ไม่ถูกต้อง จำนวน 20 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 3.94 รำยกำรที่พิมพ์ไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือชื่อเรื่อง
และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล รำยกำรหลัก จำนวน 3 ข้อมูล และกำรจัดพิมพ์
กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ

คาสาคัญ:
กำรตรวจสอบคุณภำพกำรลงรำยกำร, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหลักเกณฑ์
AACR2, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหลักเกณฑ์ MARC 21, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Abstract
This research aims to examine the quality of entries new books in the
automated library database system, Information and Technology Resource center,
Pibulsongkram Rajabhat University. The lists of books were checked using the MARC
21 format (Machine-Readable Cataloging) and the Anglo-America listing standard
(Anglo-America Cataloging Rules. Second Edition: AACR2). The population for this
study consists of 7,585 records derived from Krejcie & Morgan table; there are 366
samples for educational purposes. The research tool was a checklist form of entries
new book of information and Technology Resource center. Type statistics used to
analyze the data in the form of percentages. The results found that 1) Listed by
MARC 21 format in non-fixed length tag 0xx-8xx, the total numbers of data entries
were as 12,984 items, including 11,840 items or represent 97.42% be accurate data
in MARC 21 format and incorrect entry of 96 items, representing 2.58 percentages.
The most incorrect entries data were as 32 items of subject heading, title and
statement of responsibility were as 27 items and added entries authors were as 16
items, respectively. 2) The itemization by Anglo-America Cataloging Rules, Second
Edition: AACR2 were as 2,838 items, there are entries of 2,601 items or represent
98.02% be accurate data, incorrectly listing of 67 items or represent 2.24 percentages.
The most incorrect entry were as the subject heading at 29 items,
the authors list were as 10 items and the title and statement of responsibility
area as 6 items, respectively. In addition, itemizations of books detail are 100%
accurate. 3) Checking print lists, there are 2,383 items of total number, be accurate
data of 2,748 items or represent 96.06 % and 20 items or represent 3.94% incorrectly
data entries. The most inaccurate entries were title and responsibility statement as 7
items, the main entry as 3 main items and 3 items of publications, respectively.
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บทนา
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือห้องสมุด เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัย เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของห้องสมุด และบริกำรต่อผู้ใช้ให้สำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศได้จำกทุกที่ ทุกเวลำ ห้องสมุดได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้งำน เพื่อให้บริกำร
กับผู้ใช้บริกำรซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนจะนำมำให้บริกำรได้นั้น ต้องมีกำรทำรำยกำร
(Cataloging) วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่ สร้ำงระเบียนรำยกำรที่มีคุณภำพ มีกำรดูแล บำรุงรักษำ
ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ถูกต้อง โดยกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Web OPAC ทรัพยำกร
สำรสนเทศของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมหลำกหลำย กำรที่จะลงรำยกำร
ทำงบรรณำนุกรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแบบแผนเดียวกันตำมรูปแบบและหลักเกณฑ์
กำรลงรำยกำรที่กำหนดเป็นมำตรฐำน เช่น กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (Machine Readable Cataloging: MARC21)
กำรกำหนดหมวดหมู่ละหัวเรื่อง หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American
Cataloging Rules, second edition: AACR2) คุณภำพของรำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีควำมสำคัญในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ เพรำะข้อมูลที่มีคุณภำพ
จะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงรำยกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง
เหมำะสม หำกมีกำรลงรำยกำรผิด ไม่ครบถ้วน จะทำให้เกิดปัญหำต่อผู้ใช้บริกำรอำจจะสืบค้น
ไม่พบหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลำด รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนซึ่งอำจมีกำรนำไปใช้อ้ำงอิง
หรือเป็นแบบอย่ำงต่อห้องสมุดอื่น ๆ ในรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเดียวกัน จำกเหตุผลที่กล่ำวมำ
ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ในกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging)
2. เพื่อตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2)
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุด สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมครั้งนี้
ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบบันทึกคะแนนผลกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทยที่ลงรำยกำร
ลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) ของสำนักวิทยบริกำร ฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557- 31 ตุลำคม 2560 จำนวน 7,585
ระเบียน
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย จำนวน 366 ระเบียน ซึง่ ได้มำ
โดยกำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
โดยกำหนดช่วงกำรสุ่ม (Sampling interval) มีค่ำเท่ำกับ 20.72
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) 2) แบบบันทึก
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR 2) และ 3) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรพิมพ์
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยรวบรวมระเบียน
บรรณำนุกรมหนังสือในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำกนั้นค้นหำและบันทึกเลขเรียกหนังสือ
เพื่อนำตัวเล่มบนชั้นหนังสือมำตรวจสอบ และดำเนินกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรที่ทุก ๆ ระยะห่ำง
ของตัวเลขเท่ำกับ 20 โดยแบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรทั้ง 3 ชุด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
ที่ผิดพลำดลงในแบบบันทึกรำยกำรเมื่อพบข้อผิดพลำด 1 จุด ให้นับ 1 คะแนน ดำเนินกำรรวม
คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลควำมผิดพลำด จำกนั้นหำค่ำควำมถี่และร้อยละของ
กำรลงรำยกำรที่ผิดพลำดกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรตำมกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) กำรตรวจสอบลงรำยกำรตำมมำตรฐำน
รูปแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2)
กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ และรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Item) จำกนั้นนำผลที่ได้มำวิเครำะห์
ข้อมูล โดยหำค่ำสถิติแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละพร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบตำรำง
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลจำกศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21
(Machine Readable Cataloging)
1.1 มีกำรลงรำยกำรจำแนกตำมกลุ่มของเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ และควำมยำว
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ไม่คงที่ พบว่ำ กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงที่ เขตข้อมูล 008 ลงรหัส
มีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรลงรหัส
ร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสตำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 54.92
และรหัสตำแหน่ง 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 13.39 ส่วนรหัสตำแหน่งที่ไม่ได้
ลงรำยกำรมำกที่สุด คือรหัสตำแหน่ง 22 กลุ่มเป้ำหมำยระดับผู้ใช้ ร้อยละ 95.63
1.2 กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวไม่คงที่ 0xx-8xx ซึ่งเป็น
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรข้อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนเขตข้อมูล (Tag) ส่วนตัวบ่งชี้ (Indicator)
และส่วนเขตข้อมูลย่อย (Subfield) พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 97.42 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน
32 ข้อมูลเขตข้อมูลรำยกำรชื่อเรื่อง และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 27 ข้อมูล และเขตข้อมูล
รำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 16 ข้อมูล ตำมลำดับ
2. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
สำหรับกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้นมีควำมถูกต้องร้อยละ 100
ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ดำเนินกำรค่ำไว้
ของหนังสือแต่ละประเภทที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ทำให้ไม่เกิดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำร
3. กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998
กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 พบว่ำ กำรลงรำยกำรมีควำมถูกต้อง ร้อยละ 98.02
ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.24 ซึ่งเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรมำกที่สุด คือเขตข้อมูล
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 539 ข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกที่สุดคือ จำนวน 29 ข้อมูล
รองลงมำคือเขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จำนวน 10 ข้อมูล และเขตข้อมูลชื่อเรื่องและกำรแจ้ง
ควำมรับผิดชอบ จำนวน 6 ข้อมูล ตำมลำดับ ส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกที่สุด
และต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูลเลขหมู่หนังสือ เขตข้อมูล ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด
เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มชื่อชุด ซึง่ กำรลงรำยกำรจำนวนไม่มำกนักส่งผลให้มีควำมถูกต้องมำกกว่ำ
เขตข้อมูลอื่น ๆ ก็เป็นได้
4. กำรพิมพ์
กำรพิมพ์ พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.94
โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุด
คือ ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล เขตข้อมูลรำยกำรหลัก
จำนวน 3 ข้อมูล และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable
Cataloging)
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1.1 กำรลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงที่เขตข้อมูล 008 จำกผลกำรวิจัย
พบว่ำ กำรลงรหัสมีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้องร้อยละ2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้
มีกำรลงรหัสร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสตำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด
ร้อยละ 54.92 เนื่องจำกเป็นตำแหน่งที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 260 ในส่วนของปีพิมพ์ และ
เป็นข้อมูลที่ถูกใช้ประกอบกับกำรพิมพ์เลขเรียกหนังสือที่ติดสัน ประกอบกับส่วนใหญ่หนังสือ
ทุกประเภทมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน บรรณรักษ์มีควำมพิถีพิถันในกำรลงรำยกำรในตำแหน่งนี้
ส่วนรหัสตำแหน่ง 35-37 ภำษำลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ร้อยละ 13.39 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ธิดำพร สำยทะโชติ (2553) ที่ศึกษำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือ
ภำษำไทยในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1) กำรบันทึกค่ำรหัสตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008)
พบว่ำ มีควำมถูกต้องเกินกว่ำร้อยละ 95
1.2 กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable
Cataloging) และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรลงรำยกำรหนังสือภำษำไทยในฐำนข้อมูลรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008) ควรมีกำรพัฒนำ
กำรลงรำยกำรในกลุ่มตำแหน่งต่ำง ๆ อำทิ กลุ่มตำแหน่งบันทึกรหัสปีพิมพ์เริ่มต้น (008/07-10)
รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด (008/11-14) บันทึกรหัส ประเทศของสถำนที่พิมพ์ (008/15-17) บันทึกรหัส
ลักษณะเนื้อหำ (008/24-27) บันทึกรหัสระบุว่ำเป็นเอกสำร กำรประชุม (008/29) บันทึกรหัส
หนังสือที่ระลึก (008/30) และบันทึกรหัสดรรชนี (008/ 31) สำหรับเขตข้อมูล รวมถึงงำนวิจัย
ของ ปภำดำ น้อยคำยำง (2552) ได้ศึกษำเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของกำรลงรำยกำรในฐำนข้อมูล
บรรณำนุกรม
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ กำรลงรหัสในตำแหน่ง
ต่ำง ๆ ของเขตข้อมูล 008 มีควำมถูกต้องร้อยละ 93.8 และควำมผิดพลำดร้อยละ 6.2 โดย
สถำนที่พิมพ์ มีกำรลงรหัสถูกต้องมำกที่สุด คือ มีอัตรำควำมผิดพลำด ร้อยละ 0.4 ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำหนังสือภำษำไทย ดังนั้นสถำนที่พิมพ์หมำยถึงประเทศ ทั้งหมดเป็นกำร
ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทำให้กำรลงรหัสเป็นเรื่องง่ำยเพรำะสถำนที่มีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ผลกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำตำแหน่งที่ 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ซึ่งอำจเนื่องจำกว่ำ
ตำแหน่งดังกล่ำวบรรณำรักษ์มีกำรลงรหัสที่ถูกต้อง และบันทึกรำยกำรเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ
ตรวจสอบอีกครั้งพบว่ำ รหัสที่ลงไปมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยระบบในตำแหน่งดังกล่ำว เช่น ลงรหัส
Tha หมำยถึง หนังสือเล่มนั้นเป็นภำษำไทย แต่เมื่อกลับมำตรวจสอบพบว่ำ รหัส Tha เปลี่ยนเป็น
รหัส d ทำให้ตำแหน่งดังกล่ำวรำยงำนกำรลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุดดังผลปรำกฏ นอกจำกนี้
เมื่อกำรลงรหัสตำแหน่งส่วนใหญ่ไม่ได้ลงรหัสครบทุกตำแหน่ง โดยบรรณำรักษ์จะลงรหัสเฉพำะ
ที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูลต่ำง ๆ ทำให้กำรไม่ได้ลงรหัสสูงถึง ร้อยละ 73.60
2. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) จำกผลกำรวิจัยพบว่ำสำหรับ
กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น มีควำมถูกต้องร้อยละ 100 ของทุกระเบียน
ที่มีกำรตรวจสอบเนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ดำเนินกำรค่ำไว้ของหนังสือ
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หำกเลือกข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลประเภททรัพยำกรสำรนเทศถูกต้องข้อมูลอื่น ๆ ก็จะเลือกให้อัตโนมัติ
ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด และบรรณำรักษ์มีควำมคุ้นเคยกับกำรเลือกข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่ำงดี
3. กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second
edition: AACR 2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำมีกำรลงรำยกำรถูกต้อง 98.02
ซึ่งส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกที่สุดและต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูล
เลขหมู่หนังสือ ซึ่งในเขตข้อมูลนี้ ส่วนใหญ่ระบบจะตั้งค่ำไว้ในตั้งแต่ เขตข้อมูล ตัวบ่งชี้ และ
เขตข้อมูลย่อยที่กำหนดไว้คงที่โดยระบบ กำรผลกำรตรวจสอบส่วนนี้ถูกต้องทั้งหมด รวมถึงเขตข้อมูล
ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มชื่อชุด ที่ผลกำรตรวจมีควำมถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน
สำหรับรำยกำรที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุดจำกควำมถี่ คือ เขตข้อมูลรำยกำร เพิ่มหัวเรื่อง จำนวน 29 ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 5.38 ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรกำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง
กัน คือ มีกำรลงรำยกำรมำกกว่ำเขตข้อมูลอื่น แต่หำกคิดเป็นร้อยละของกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้อง
คือ เขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง คิดเป็นร้อยละ 8.47 เนื่องจำกเขตข้อมูล ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีควำม
คล้ำยคลึงกัน หำกเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรหัวเรื่อง หรือรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง ลักษณะ
กำรลงรำยกำรเหมือนกัน เช่น กำรลงรำยกำร ปี พ.ศ. เกิด-ตำย กำรลงรำยกำรยศ ฐำนันดร
กำรลงหน่วยงำนใหญ่ กำรลงหน่วยงำนย่อยเป็นต้น ซึ่งในส่วนกำรลงรำยกำรลักษณะนี้บรรณำรักษ์
อำจยังมีควำมไม่เข้ำใจในกำรลงรำยละเอียดที่อย่ำงถ่องแท้ก็เป็นได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
บุญยืน จันทร์สว่ำง (2553) ที่พบว่ำ กำรลงรำยกำรสิ่งพิมพ์ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบแองโกลอเมริกันในภำพรวมได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.3 ผิดพลำดร้อยละ 35.7 รำยกำร
ที่ลงรำยกำรผิดพลำดมำที่สุดคือ ชื่อชุด ร้อยละ 76.7 รองลงมำคือ ผู้แต่งองค์กร ร้อยละ 71.2
กำรพิมพ์ กำรจำหน่ำย ร้อยละ 60.7 และหมำยเหตุ ร้อยละ 50.9 ตำมลำดับ และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ศิริงำม แผลงชีพ (2551) ได้ศึกษำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย
ขององค์กร ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2 ที่ใช้ในห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่พบว่ำ
ควรมีควำมตีควำมกฎ 21.1B2 (กำรเลือกชื่อองค์กรเป็นรำยกำรหลัก) กฏ 24.5C1 (กำรลงชื่อองค์กร
ที่เป็นบริษัท) และกฎ 24.12A (กำรลงรำยกำรชื่อองค์กรที่เป็นหน่วยงำนรอง) ให้ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง
และเข้ำใจตรงกันในทุก ๆ ห้องสมุด และควรมีควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ห้องสมุด ให้จัดอบรม
กำรลงรำยกำรขององค์กร ควรมีกำรจัดประชุมเพื่อหำมำตรฐำนกำรลงรำยกำรที่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน หรืออำจมีกำรจัดตั้งองค์กร เพื่อร่วมมือในกำรจัดทำแบบแผนกำรลงรำยกำร และจัดทำ
คู่มือร่วมกันเพื่อให้กำรลงรำยกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
4. กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) พบว่ำ มีกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งสิ้น
จำนวน 1,464 ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทวัสดุ วัสดุของห้องสมุด สถำนที่จัดเก็บ เลขทะเบียน
โดยมีกำรลงรำยกำรข้อมูลทุกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งกำรลงรำยกำรทุกข้อมูลนั้น มีควำมถูกต้อง
ทุกรำยกำรเนื่องจำกเป็นกำรเลือกโดยผ่ำนกำรตั้งค่ำของระบบทำให้ไม่มีควำมผิดพลำดในกำรลง
รำยกำร
5. กำรพิมพ์ พบว่ำ กำรพิมพ์มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ
3.94 โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกเขตข้อมูลดังกล่ำว
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เป็นกำรลงรำยกำรที่เป็นตัวเลขและมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ
ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จำนวน 7 ข้อมูล ซึ่งเขตข้อมูลส่วนนี้มีกำรลงรำยกำร
มำกกว่ำส่วนอื่น ๆ เป็นเขตข้อมูลส่วนและต้องมีควำมละเอียดรอบคอบในกำรลงรำยกำรมำกจึงทำให้
มีกำรลงรำยกำรที่ไม่ถูกต้องดังข้อมูลที่ปรำกฏ นอกจำกนี้ยังมีเขตข้อมูลรำยกำรหลัก จำนวน 3 ข้อมูล
และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จำนวน 3 ข้อมูล ตำมลำดับ
ข้อเสนอแนะ
ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศลงในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติบรรณำรักษ์
ควรทบทวนหลักเกณฑ์ในกำรลงรำยกำรและทำข้อตกลงระหว่ำง ผู้ลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine
Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging
Rules, second edition: AACR2) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันใน
กำรปฏิบัติงำน และควรมีกำรตรวจสอบระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติว่ำในกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์
แบบ AACR2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 หรือไม่ เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันของกำรแบ่งปัน
ข้อมูลกับห้องสมุดอื่น ๆ ในอนำคต
การนาไปใช้ประโยชน์
สำมำรถนำผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรลงรำยกำรดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุงกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีรูปแบบ
กำรลงรำยกำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึง
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกอบรม
บรรณำรักษ์และนักศึกษำ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพบรรณำรักษ์ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
From knowledge to improvement of quality staff
กนกวรรณ บัวงาม, สุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail: kbuangam@tu.ac.th, psumita@tu.ac.th

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

Keyword
Knowledge Management, Thammasat University Library
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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
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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
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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)
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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
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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
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- 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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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การประยุกต์ใช้ Google Drive สาหรับภารกิจสารบรรณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ
ภำรกิจสำรบรรณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
เอกสำรทำงรำชกำร สิ่งพิมพ์ ที่มีเข้ำออก ทุกวัน เอกสำรหรือสิงพิมพ์เหล่ำนั้นได้มีกำรทำสำเนำเพื่อ
ส่งต่อหรือแจ้งเวียนให้รับทรำบภำยในสำนักหอสมุด เมื่อรับทรำบแล้วก็ทิ้งไป บำงเรื่องก็จัดเก็บเข้ำ
แฟ้มเพื่อเป็นข้อมูลในกำรนำไปใช้ต่อ ในแต่ละวันก็จะมีกระดำษในปริมำณที่มำก ภำรกิจสำรบรรณ
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:
กำรจัดกำรหนังสือ, เอกสำรภำรกิจสำรบรรณ

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.
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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.

Keywords:

Publications documents can to Google Drive

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
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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
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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
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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
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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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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail: nattadanun.yo@up.ac.th

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

คาสาคัญ:
ตัวบ่งชี้, กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุด
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน, กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้, แนวปฏิบัติที่ดี
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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.

Keywords:
Indicator, Educational Quality Assurance, Library Quality Assurance Network
Best, Knowledge Sharing, Best Practice
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
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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
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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
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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
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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)
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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

2-961

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

2-962

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
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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.

Keyword:
Development, Digital Signage
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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
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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
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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
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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
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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
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- 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
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- 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
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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
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ข้อเสนอแนะ
- ควรซ้อนตัวหนังสือบนจอทีวี เนื่องจากบางจุดที่ติดตั้งไม่สามารถเปิดเสียงได้
- การออกแบบ กราฟิก ลูกเล่นต่าง ๆ เป็นสิ่งสาคัญ และควรเน้นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
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การจัดการขยะของห้องสมุดสีเขียว สานักวิทยบริการ
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Waste Management for Green Library, Office of Academic
Resources, Ubon Ratchathani University
นุจรินทร์ ภูธา, บุณพจน์ บุญไพโรจน์,
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
e-mail: nucharin.p@ubu.ac.th, boonphoj.b@ubu.ac.th

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,
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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
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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
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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
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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
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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
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. (2560). คู่มือชุมชน
ปลอดขยะ. กรุงเทพ ฯ: โอเดียนสโตร์.
ทักษิกำ ชัชวรัตน์, จรรยำ แก้วใจบุญ และวรรณิภำ เวียงคำ (2561). กำรรับรู้และพฤติกรรม
เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะของนักศึกษำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ. วารสาร
การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 19(2), 168-179.
สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย 2561. (2561). เข้ำถึงได้จำก
จำก https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11678
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การเข้าถึง Abstract/ Fulltext ของบทความวิชาการไทย
ผ่าน OPAC ของสานักฯ
The Access to Thai Academic Articles through LRC's OPAC
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล, พรทิพา ณ นคร
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
email: porntipa.n@psu.ac.th

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
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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.

Keyword
Access, OPAC, Database, TCI, ThaiJO
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

2-989

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
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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

2-992

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
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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
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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
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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
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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
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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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การจัดการความรู้ในสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Knowledge Management in Kasetsart University Library
วาทินี เขมากโรทัย, ธนวิตร์ พัฒนะ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
e-mail: watinee.k@ku.th

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
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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
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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
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ภำพที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- กำหนดแผนและขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของห้องสมุด
- กำหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้นำเสนอหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะดำเนินกำร
- ผลักดันให้มีกำรนำ “กำรจัดกำรควำมรู้” เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของภำระงำนฝ่ำย โดยให้
เป็นตัวชี้วัดหลักในกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำฝ่ำย
3. จัดทำโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด”
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- นำเสนอโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักหอสมุด” ต่อผู้บริหำร เพื่อขออนุมัติ
ดำเนินกำร
- ดำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
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ภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในฝ่ำย
เข้ำถึง จะเชื่อมโยงกับ Do มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
4. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ให้ควำมรู้ในภำพรวมของกำรจัดกำรควำมรู้
- แนะนำวิธีกำรจัดทำคลิปวีดิโอหรือโปรแกรมนำเสนอผลงำนเพื่อใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรเผยแพร่
- แนะนำวิธีกำรจัดเก็บควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ KU
Workplace กับ KUKR (Kasetsart University knowledge Repository)
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ภำพที่ 3 กิจกรรมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้
5. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรสำนักหอสมุดผ่ำน KU Workplace
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- ตั้งคำถำมเพื่อให้บุคลำกรสำนักหอสมุดได้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น
- เริ่มมีกำรบันทึกควำมรู้และนำไฟล์ขึ้นไปไว้บน KU Workplace
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ภำพที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน KU Workplace
เข้ำถึง ก็จะเชื่อมโยงกับ Check ด้วย มีขั้นตอนดำเนินงำนดังนี้
6. สนับสนุนและติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในฝ่ำยให้ดำเนินกำรครบขั้นตอนที่กำหนด
สิ่งที่ดำเนินกำร:
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จะคอยให้คำปรึกษำและช่วยเหลือในเรื่องต่ำง ๆ ระหว่ำง
กำรจัดทำ KM ของแต่ละฝ่ำย
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- 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
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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

2-1008

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

2-1018

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
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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
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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
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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”
จำกกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ 2556 นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดมีกำรแบ่งปันและเผยแพร่ควำมรู้สู่หน่วยงำน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งชุมชนและสังคมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

คาสาคัญ:
กำรจัดกำรควำมรู้, องค์กรแห่งกำรเรียนรู้, องค์กรแห่งกำรแบ่งปัน, สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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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.

Keywords:
Knowledge Management, Learning Organization, Sharing Organization,
Chiang Mai University Library
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
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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
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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

8
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7
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3
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4

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
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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
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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
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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
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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
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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
8
2

2

2

2

3

10

8

8

8

8

3

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ภำพที่ 3 กรำฟแสดงจำนวนองค์ควำมรู้ตั้งแต่ปี 2550-2561

ได้เครื่องมือ
สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
เพื่อตอบสนอง
กำรบริหำรจัดกำร
สำนักหอสมุด
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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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
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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
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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
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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
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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

2-1039

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
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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
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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
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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
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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
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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
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ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนห้วยทราย
ประชาสวรรค์

ภาพ

โรงเรียนอานันท์

โรงเรียน
บ้านท่าตะคร้อ
มิตรภาพที่ 192

ภาพที่ 1 การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน
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ภาพที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ห้องสมุดโรงเรียนควรนากิจกรรมที่ได้รับความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ใน
การกิจกรรมการอ่านอื่น ๆ
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. สามารถนากิจกรรมไปประยุกต์กับรายวิชาอื่น ๆ ได้
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การนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินการในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็นแบบอย่างแนวทางการปฎิบัติงานที่ดี สร้างและ
ส่งเสริมให้ครู ยุวบรรณารักษ์เกิดแนวคิดในการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านในแก่นักเรียน
ในโรงเรียน นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาความคิดในการสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
รายการอ้างอิง
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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

คาสาคัญ:
ประสิทธิภำพกำรทำงำน, บุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ, ควำมผูกพัน คุณภำพชีวิต
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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
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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
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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
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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
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- 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
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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
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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
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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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การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ
การแสดงข้อมูลสถิติของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Applied of Data Analytics and Data Visualization for Library
Statistic, Kasetsart University Library
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
email: apiyos.r@ku.th

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

คาสาคัญ:
กำรนำเสนอข้อมูลเชิงภำพ, กำรวิเครำะห์ข้อมูล, Business Intelligence

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

SQL
ETL

Clean Data

SQL
Model Dev.

Classified
Data

Results
Evaluation

ภำพที่ 2 ผังขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ
2. ศึกษำเทคโนโลยีที่จะนำมำพัฒนำ Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Tableau
ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในกำรสร้ำงกำรนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเครำะห์ออกมำในรูปแบบภำพ
โดยมีข้อดีคือ ช่วยกำรแสดงข้อมูลที่มีปริมำณสูง แสดงรำยละเอียดของข้อมูลให้เห็นชัดขึ้น แสดงถึง
ปัญหำและกำรคำดคะเนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรแสงในรูปแบบของรูปภำพ, กรำฟ
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หรือแผนภำพ ยังช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น ผลลัพธ์คือทำให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ซ่อนอยู่
ในตัวของของมูลเองแสดงออกมำสัมผัสได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในกำรค้นหำข้อมูลสำหรับวิเครำะห์
วำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ
Data
Warehouse

Data Mart

Cubes

Files

Data Server

Data Connectors

Tableau Data
Engine

SQL Connector

MDX
Connector

Main Components

Data Server

VizQL Server

Application
Server

Gateway

Gateway/Load Balancer

Clients

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
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ภำพที่ 4 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles

ภำพที่ 5 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles
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ภำพที่ 6 กำรแสดงข้อมูลแบบ Pyramid-gantt

ภำพที่ 7 กำรแสดงข้อมูลแบบ Treemaps

2-1064

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

ภำพที่ 9 ข้อมูล Transactional data ที่ต้องกำรจะมำวิเครำะห์
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ภำพที่ 10 ข้อมูล Transactional data ที่ผ่ำนกระบวนกำรสกัดข้อมูลที่ต้องกำรออกมำ
2. นำเข้ำข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม Tableau เพื่อทำกำรสร้ำงรูปแบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดกำรข้อมูลที่ได้ โดยแจกแจงข้อมูลในมิติ ได้แก่ Dimension หรือข้อมูล
ที่ใช้ในกำรอธิบำย และ Measure หรือข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรคำนวณ รวมทั้งประเภทของข้อมูล
ที่ต้องกำรใช้งำน

ภำพที่ 11 สร้ำงรูปแบบของข้อมูลและกำรกำหนดประเภทของข้อมูล
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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
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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
ภำพ
รายการอ้างอิง
Azzam, T., Stephanie, D., & Evergreen, H. (2013). Data visualization. San Francisco:
Wiley.
Hamauda, E. (2017). Data analytics lifecycle. Retrieved from
https://norcalbiostat.github.io
Siegel, E. (2013). Predictive Analytics: The Power to predict who will click, buy, lie,
or die. USA: Wiley.
Server Architecture and High Availability. Retrieved from
https://www.tableau.com/learn/webinars/server-architecture-and-highavailability
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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

คาสาคัญ:
การจัดการความรู้, องค์กรแห่งการเรียนรู้, ความรู้
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

2-1089

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
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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)
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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
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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 )
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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
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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)
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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
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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
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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)
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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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พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ
DIY Portable Studio 360 ํ for Museum and Archive
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บทคัดย่อ
DIYํ Portableํ Studioํ 360 ํคํอนวํตกรรมวํสดํเหลํอใชํํ ไดํแรงบํนดาลใจจากํํํํํํํํํํํํํํํํํ
แผนยํทธศาสตรํํ“Greenํ&ํSmartํCampus”ํของมหาวํทยาลํยขอนแกํนํเปํนสตํดโอเคลํ่อนทีส่ าหรํ
ํ บ
บํนทึกภาพหรอวํดีโอํวํตถํพํพํธภณฑํจดหมายเหตํศํลปวํตถํํในรํปแบบํ360ํ ใชํเกํบขํอมํลวํตถํ
ทีไ่ มํสามารถนําออกนอกสถานทํไี่ ดํํรองรํบวํตถไดํหลายขนาดํเปลํี่ยนสํีพ้นํ หลํงไดํปรบระดบแสงไดํ
พรํอมขาตํ้งกลํองทีใ่ ชํไดํท้งกลํองดํจํทลํโทรศํพทมํอถํอํแทบเลํตํถํายวํดีโอและบํนทึกเปํนไฟลํํGIF,ํ
ไฟล ํ3DํเผยแพรํทางํSocialํMediaํและฐานขํอมํลไดรวดเรํวํนําไปประยํกตํใชํงานไดํหลากหลายํ
เชํนํพํพํธภณฑํทองถํ่นํภาพสํนคําผลํตภํณฑํภาพโมเดลทางการแพทยํํ ผลการดาเนํนงานพบวําํ
ชํวยประหยํดงบประมาณจํดซํ้ออํปกรณํถํายภาพทํี่มีํราคาสํงํ สถํตํการเขําชมภาพและวํดํีโอทางํํํํํํํํํํํํํํํ
สํ่อออนไลนํมํีจํานวนมากขํึ้นผลงานไดํรํบรางวํลชนะเลศดํานสนํบสนํนการทานํบํารํงศํลปวํฒนธรรมจาก
มหาวํทยาลํยขอนแกํนํในงานํKKUํShowํ&ํShareํ2018ํชมผลงานไดที่ https://goo.gl/1o9c6J

คําสําคัญ: นวํตกรรมวํสดํเหลํอใช,ํสตํดโอเคลํ่อนที,่ ํพํพํธภํณฑํ,ํภาพ360องศา
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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
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ขนั้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน

สตดํโอจากฟํวเจอรํบอรํดเกํา

แทนหมํนํ360ํํํจากไมโครเวฟ

LEDํจากนํทรรศการ

DIYํPortableํStudioํ360ํํ
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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
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ํํํํํํํํํํํํํํํ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
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ํํ

ํํํ
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
ชํดเจนํเชํนํตราสํญลํกษณํํรํปปํ้นํวํตถํโบราณํ สํ่งของเครํ่องใชํพํ้นบํานํ
ความคํดสรํางสรรคํจากวํสดํเหลํอใชํชํวยลดปรํมาณขยะจากํการทํางานํชํวยองคํกร
รํกษาสํ่งแวดลํอมํและสรํางนวํตกรรมแบบํDIYํตามนโยบายํGreenํ&ํSmartํCampusํผลงาน
ไดํนําไปใชํอนํรํกษพํฒนาองคํความรํํสรํางแหลํงเรํียนรํศํลปวํฒนธรรมํภํมํปํญญาทํองถํ่นํรวมทง้
บํรณาการเขํากํบการเรํียนการสอนํเชํนํวํชาถํายภาพํออกแบบผลํตภํณฑํฝํึกงานจดหมายเหตํ
การวเคราะหผลความพึงพอใจํพบวาํสถตการเขาชมผลงานที่เผยแพรทางแฟนเพจหอจดหมายเหต
มีจานวนเพ่มขึ้นอยางมีนยสาคญํํ
ํ
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Before

50,000-200,000 บาท/ํใหญํํยากํเยอะํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํภาพน่ง
After

0ํบาท/ํเลํกํงํายํนํอย

ภาพ,ํวํดํโี อํ360ํองศา

ความพึงพอใจและสถตการเขาชมผลงานทางแฟนเพจหอจดหมายเหตํมหาวทยาลยขอนแกน
https://goo.gl/FmpDDb
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รางวํลชนะเลศดํานสนํบสนํนการทานํบํารํงศํลปวํฒนธรรมจากมหาวํทยาลํยขอนแกํนํ
KKUํShowํ&ํShareํ2018
ข้อเสนอแนะ
1. ํขยายผลนําไปใชํกํบพํพธภํณฑทองถํ่น
2. ํจดสํทธํบํตรและปรํบปรํงคํณภาพ
3. ํพฒนาซอฟทแวรํหรํอแอปพลํเคชํนเชํ
ํ ่อมตํอการใชํงานแบบํIOT
4. ํใหํบรํการยํม-เชําํ3DํStudio,ํบรํการถํายภาพํ3DํDelivery
5. ํขยายผลนําไปใชํกํบเคร่องพํมพํํ3ํมํตํํเพํ่อสรํางโมเดลและชํ้นงานใหม
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รายการอ้างอิง
กระทรวงทรัพยากรฯัเปิดทัาประลองความคัดัผลัตนวัตกรรมวัสดัเหลัอใชั.ํ(2561).ํเขาถึงไดจาก:
https://www.thairath.co.th/content/914422
พํพํธภํณฑสถานแหํงชาตํํพระนคร.ํ(2561).ํโบราณวัตถั.ํเขาถึงไดจาก:
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/index.php/
th/hilight.html
มข.ัจดัKKU SHOW and SHARE 8th ผลงานเจ๋งอดแน่น!ักว่าั125ํผลงาน.ํ(2561).
ํ
เขาถึงไดจาก: https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016315&l=th
Allen,ํM.ํ(2016).ํTheัBeginner'sัGuideัtoั360ºัProductัPhotography.ัRetrievedํfrom
https://www.ecwid.com/blog/guide-to-360-product-photography.html
AmazonํInc.ํ(2018).ํLightัBoxัStudio.ํRetrievedํfromํ
https://www.amazon.com/slp/light-ํbox-studio/e3ftgv53dd4v8du
Arqball, LLC. (2018). 360 Degree product photography tutorial. Retrievedํfrom
https://arqspin.com/360-photography-tutorial/
Kickstarter.ํ(2018).ํFoldioั360.ัRetrievedํfromํhttps://www.kickstarter.com/projects/ํ
orangemonkie/foldio360-a-smart-turntable-to-create-stunning-360
Lievendag, N.ํ(2017).ํFree 3D scanning from video by using just a smartphone.
Retrievedํfrom https://3dscanexpert.com/free-3d-scanning-videosmartphone/
Sketchfab. (2018). Cultural Heritage & History 3D model. Retrievedํfrom
https://sketchfab.com/models/categories/cultural-heritage-history
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ส่วนที่ 3
เอกสารอื่น ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
The 9th PULINET National Conference
9-10 มกราคม 2562
ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

3-2

ประกาศผลการตัดสินการนาเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
จัดโดย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
9-10 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ระดับ
ดีเด่น
ดี
ชมเชย
ดีเด่น
ระดับดี
ชมเชย

ดีเด่น

ดี
ชมเชย

ประเภทโปสเตอร์
กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)
ผู้นาเสนอผลงาน
สังกัด
เรื่อง
นายรักเผ่า เทพปัน
ศูนย์บรรณสาร
การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา
ภายในห้องสมุด ด้วยโปรแกรมป้อนรหัส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บาร์โค้ดแบบกลุ่ม
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร
ศูนย์บรรณสาร
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ
นางสาวณัชชา บวรพานิชย์
และสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
สานักหอสมุด
Smart Learning @ E-Book Station by
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
มหาวิทยาลัยบูรพา
BUU Library
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ หอสมุด
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางระเบียบ แสงจันทร์
สานักงานวิทยทรัพยากร
การรับรู้และความต้องการใช้บริการ
ดร.บรรพต สร้อยศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mobile Telepresence Robotics
นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์
สานักหอสมุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิงภาพเพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดง
ข้อมูลสถิติของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาววิไล จันทร์แก้ว
ศูนย์บรรณสาร
UP LIB Coin : กระบวนการจัดการ
นางสาวสุดา ใจแก้ว
และสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
หอสมุด
จากองค์ความรู้สู่การพัฒนาบุคลากร
นางสาวสุมติ รา รุ่งแจ้งรัศมีวงศ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภาพ
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ประกาศผลการตัดสินการนาเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
จัดโดย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
9-10 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ระดับ
ดีเด่น
ดี
ชมเชย

ดีเด่น
ระดับดี
ชมเชย
ดีเด่น
ดี
ชมเชย

ประเภทบรรยาย
กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)
ผู้นาเสนอผลงาน
สังกัด
เรื่อง
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ
สานักหอสมุด
ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวถิรนันท์ ดารงค์สอน
สานักหอสมุด
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรยุคใหม่
บางเขน
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
สานักหอสมุด
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรม
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล
สู่ฐานข้อมูลการใช้โปรแกรม DSpace
ได้แบบอัตโนมัติ
กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สานักหอสมุด
การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การตลาดหางยาว
นางรวิวรรณ นาพิมพ์
สานักหอสมุด
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา หอสมุด
การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ
กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
สานักหอสมุด
การกาจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสื่อสารสนเทศด้วยน้ายาฆ่าเชือ้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สิบเปอร์เซ็นต์
นางสาวสุราภรณ์ คงผล
สานักหอสมุด
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อ
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาคลังความรูด้ ิจิทัล
บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์
สานักหอสมุด
การจัดการความรู้ผญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัล
เพื่อความยั่งยืน

3-4

-สําเนาคําสั่งสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 048 /2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
-------------------------ตามที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
ระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อใหการดําเนินงานจัดการประชุมดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/๒๕57 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕57 เรื่อง
การมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน จึงขอแตงตั้งผูมีรายชื่อดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการจัดงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ ครั้งที่ 9
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ประธาน
2. รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศ
กรรมการ
4. นางนิตยา
ปานเพชร
กรรมการ
5. นางสาวจรัญญา
ศุภวิฑิตพัฒนา
กรรมการ
6. นางรัศมี
ปานดิษฐ
กรรมการ
7. นางวงเดือน
เจริญ
กรรมการ
8. นายเฉลิมเกียรติ
ดีสม
กรรมการ
9. นางอรัญญา
บําเพ็ญแพทย
กรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี
เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
11. นายปวเรศ
นวลแกว
กรรมการ
12. ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวนิลุบล
โรจนสัตตรัตน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
14. นางสมหมาย
ลิ้มปติพานิชย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ กําหนดแผนงาน เปนที่ปรึกษา ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดงาน พรอมทั้งอํานวยความสะดวก สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานในครั้งนี้เปนไปดวยความ
สะดวกเรียบรอยตามวัตถุประสงค

-22. คณะกรรมการฝายวิชาการ
1. นางนิตยา
ปานเพชร
ประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร
สายทะโชติ
กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี
เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
4. นางสาวเกษร
จันทร
กรรมการ
5. นางสาวอุฬาริน
เฉยศิริ
กรรมการ
6. นางฐิติชญาน
ทวนดิลก
กรรมการ
7. นางสาวอัญชสา
ขําอยู
กรรมการ
8. นายญาณพัฒน
อินทร
กรรมการ
9. นางสาวอังศุรัตน ระยา
กรรมการ
10. นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
กรรมการ
11. นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต
กรรมการ
12. นายชัยยศ
ปานเพชร
กรรมการ
13. นางสิริกร
งามสําเร็จ
กรรมการ
14. นางสาวสุชาภา
โชติวีระวุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานเชิญวิทยากร จัดการรับ-สง และดูแลจัดลําดับ ควบคุมเวลาการบรรยาย จัดหาวัสดุ
และอุปกรณประกอบการบรรยายของวิทยากร ตามที่มีการแจงความตองการ
2. ติดตอประสานงานและจัดคณะกรรมการอานผลงานวิชาการ
3. กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการ และขอกําหนดการสงผลงานวิชาการ โดยวาจาและโปสเตอร
4. กําหนดเกณฑการใหคะแนนและรางวัลที่นําเสนอโดยวาจาและโปสเตอร รวมทั้งประสานกับ
กรรมการในการจัดลําดับผลงาน เก็บรวบรวมคะแนนเพื่อใหไดรับการประกาศรางวัล
5. แบงกลุมผลงานวิจัยและบทคัดยอตามกลุมสาขาวิชา
6. จัดเตรียมเอกสารคูมือการใชงานระบบสารสนเทศการนําเสนอผลงานวิชาการ
7. รวบรวมผลงาน และประสานงานกับผูสงผลงานวิชาการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ฉบับสมบูรณ
8. จัดลําดับการนําเสนอผลงาน และประสานงานกับผูนําเสนอผลงาน ทั้งโดยการบรรยายและ
โปสเตอร และดูแลหองและอุปกรณประกอบการนําเสนอผลงานใหมีความพรอมตลอดการจัดงาน
9. จัดทําขอมูลประวัติวิทยากร และรวบรวมไฟลเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร
เพื่อรวบรวมจัดพิมพ/ ถายเอกสาร นําเสนอทางเว็บไซต รวมทั้งใหขอมูลทั้งหมดไดรับการเขาถึง
ไดทางอิเล็กทรอนิกส
10. จัดทําโล และเกียรติบัตรมอบใหผูนําเสนอผลงาน โดยจัดผูรับผิดชอบเปนผูเชิญรางวัลใหถูกตอง
11. จัดการดูแลกรรมการประจําหองกลุมที่นําเสนอผลงานวิชาการ และควบคุมเวลาการนําเสนอ
12. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
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-33. คณะกรรมการฝายสถานที่ อาหาร นิทรรศการ และโสตทัศนศึกษา
1. นางวัชรียพร
คุณสนอง
ประธานกรรมการ
2. นายปวเรศ
นวลแกว
กรรมการ
3. นางสาวสุนันท
วิหครัตน
กรรมการ
4. นายจักรพันธุ
ชื่นภิรมย
กรรมการ
5. นายสมบูรณ
ศรีพรหม
กรรมการ
6. นายภาคภูมิ
มาตรทอง
กรรมการ
7. นายนําชัย
แสนหาญ
กรรมการ
8. นายกุญชพิสิฎฐ นาคสุวรรณ
กรรมการ
9. นางสายพิณ
ธนกุลชน
กรรมการ
10. นางสมหญิง
เจียสารัมย
กรรมการ
11. นายนพชาติ
ภาสิริภักดี
กรรมการ
12. นายธีรวัฒน
ฉันทโสภณ
กรรมการ
13. นายสุวิช
นนทบุตร
กรรมการ
14. นายธีร
ชัยสุทธิ
กรรมการ
15. นายพงศพัฒน
เจริญวารี
กรรมการ
16. นายมนตรี
จํานงสิริศักดิ์
กรรมการ
17. นางธิดาพร
สายทะโชติ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสัมมนา ทั้งในสวนของหองประชุมใหญ และหอง
นําเสนอกลุมยอย จัดนิทรรศการ หรือจุดถายภาพซึ่งเปนเอกลักษณของงาน จัดบูทรานคา
จัดบอรดสําหรับผลงานประเภทโปสเตอรใหเรียบรอย สะดวก และเขาถึงไดงาย
2. จัดเวทีการบรรยาย การแสดงใหเหมาะสม สวยงาม
3. จัดทําปายโลโกของบริษัทหางรานที่เปนผูสนับสนุนการประชุม
4. จัดทําปายตอนรับบริเวณทางเขางาน รวมทั้งปายแนะนําหรือชี้ทางสถานที่แกผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบอยางชัดเจน
5. ประสานงานการจองที่พักสําหรับผูเขารวมสัมมนา วิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ
6. ประสานงานการจัดอาหาร อาหารวาง รวมถึงอาหารในงานเลี้ยงรับรอง รวมทั้งสถานที่รับรอง
วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิในงาน
7. ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ สื่อตาง ๆ ที่วิทยากรตองการใชในการสัมมนา ประสานงาน
เรื่องปายประเภทตาง ๆ ที่ใชในการสัมมนา
8. จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ ตามความเหมาะสมกับการใชงาน
9. จัดเตรียมความพรอม ระบบแสง ระบบเสียงใหเพียงพอและเหมาะสม
10. จัดเตรียมระบบการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงแบบออนไลน
11. บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ใหครอบคลุม ทุกกิจกรรมของงานประชุมวิชาการ
12. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
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-44. คณะกรรมการฝายพิธีการและประชาสัมพันธ
1. นางรัศมี
ปานดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี
เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
3. นายปวเรศ
นวลแกว
กรรมการ
4. นางสาวอังศุรัตน ระยา
กรรมการ
5. นางสาวประภาศรี วรรณสินสมบัติ
กรรมการ
6. นายจักรพันธุ
ชื่นภิรมย
กรรมการ
7. นายญาณพัฒน
อินทร
กรรมการ
8. นางสาวสุชาภา
โชติวีระวุฒิกุล
กรรมการ
9. นายกุญชพิสิฎฐ
นาคสุวรรณ
กรรมการ
10. นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
กรรมการ
11. ดร.สมพล
เข็มกําเหนิด
กรรมการ
12. นายพงษพันธ
แกวมณี
กรรมการ
13. นางนลินรัตน
อ่ําชาง
กรรมการ
14. นางรัชนี
เจริญวารี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. เปนพิธีกรผูดําเนินรายการ พิธีเปด-ปด การบรรยายบนเวที การนําเสนอผลงานในแตละหอง และ
การแสดงงานเลี้ยงรับรอง
2. จัดลําดับกิจกรรมตาง ๆ ตามกําหนดการใหกระชับเหมาะสม
3. จัดเตรียมกิจกรรมการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน
4. ออกแบบ จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ
5. จัดทําสื่อวีดีโอประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
6. เผยแพรปายประชาสัมพันธดวยรูปแบบตาง ๆ
7. ติดตอประสานงานกับฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
8. จัดทําหนังสือเชิญรวมงาน
9. ดําเนินการประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook , Line
10. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
5. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน ปฏิคม และประเมินผล
1. นางวงเดือน
เจริญ
2. นางสาวนิสาชล
กาญจนพิชิต
3. นางสาวอัญชสา
ขําอยู
4. นายญาณพัฒน
อินทร
5. นางสาวอังศุรัตน ระยา
6. นางฐิติชญาน
ทวนดิลก
7. นายจักรพันธุ
ชื่นภิรมย
8. นางสาวสุชาภา
โชติวีระวุฒิกุล
9. นางสาวอุฬาริน
เฉยศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-510. นางสาวนิลุบล
โรจนสัตตรัตน
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดการตอนรับผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผูเขารวมประชุมใหไดรับความสะดวกโดยประสานกับ
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการจัดการเรื่องการลงทะเบียนผานระบบสารสนเทศ และการลงทะเบียนในวันที่จัดการ
ประชุมวิชาการ
3. ประสานงานกับฝายตาง ๆ เชน เรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา, การนําเสนอผลงาน
4. ประสานงานกับฝายการเงิน (เรื่องใบเสร็จรับเงิน)
5. จัดหาของที่ระลึกสําหรับวิทยากร/ผูรวมงาน
6. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและสื่อสําหรับประเมินผล ประเมินผลการสัมมนา
และจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
7. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
6. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ และทัศนศึกษา
1. นางสาวจรัญญา
ศุภวิฑิตพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต
กรรมการ
3. นายไสว
ไชยศรี
กรรมการ
4. นางสาวสุนันท
วิหครัตน
กรรมการ
5. นางสาวอัญชสา
ขําอยู
กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี
เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ ธนประสิทธิ์พัฒนา
กรรมการ
8. นางรัชนี
เจริญวารี
กรรมการ
9. นางอรัญญา
บําเพ็ญแพทย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกใหแกผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร คณะกรรมการอํานวยการ
PULINET และผูมีเกียรติที่มารวมงานตามความเหมาะสม
2. พิจารณาคัดเลือกสถานที่ทัศนศึกษา ติดตอประสานงานกับสถานที่ทัศนศึกษา จัดอาหาร
ยานพาหนะ และอํานวยความสะดวก ใหแกผูเขารวมสัมมนาในระหวางการทัศนศึกษา
3. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
7. คณะกรรมการฝายบัญชี การเงิน พัสดุ และจัดหารายได
1. นางกมลเนตร
รัตนอัมพรโสภณ
2. นางนิตยา
ปานเพชร
3. นางสาวรสสุคนธ บุญมาก
4. นางสาวจรัญญา
ศุภวิฑิตพัฒนา
5. นางรัชนี
เจริญวารี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-6หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการงบประมาณรายรับ-รายจายตาง ๆ ของการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ ใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ใหคําปรึกษาดานการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. ออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการ
4. ประสานงานของบประมาณสนับสนุนจากบริษัท รานคา และผูใหการสนับสนุน
5. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการจากผูใหการสนับสนุน
6. ประสานงานการจัดบูธแสดงสินคาบริเวณงานรวมกับฝายสถานที่
7. สรุปยอดรายรับการสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการจากผูใหการสนับสนุน
8. ดําเนินงานอื่น ๆ และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) วันทนา กิติศรีวรพันธุ
(นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ)
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ปฏิบัติการแทน
ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สําเนาถูกตอง
(นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรบรรยายเรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่
การศึกษา
- อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Graduate Diploma in Information Science จาก Shizuoka University, Japan ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
- Doctor of Arts (Library and Information Science) จาก Simmons College, U.S.A.
ด้วยทุนฟุลไบร์ท
- Certificate of the Boss Program จาก Management and Psychology Institute
ประสบการณ์ทางการบริหาร
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รักษาการในตาแหน่งผู้บริหาร (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อานวยการสถาบันภาษา ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ)
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การดารงตาแหน่งระดับนานาชาติ
- กรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของสมาคมสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
(Association for Information Science & Technology - ASIS&T)
- กรรมการหรือสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชียและอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขงที่สาคัญ อาทิ
ASEA-UNINET, ASAHLI, GMSTEC, GMSARN. EACC.
รางวัลและเกียรติภูมิ
- พ.ศ. 2560 รางวัลนักวิจัยระดับเงิน รางวัลสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. 2559 รางวัลผู้บริหารคณะ ระดับดีเยีย่ ม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. 2557 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคา กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2553 รางวัลผู้บริหารสถาบันขงจื๊อดีเด่น (1 ใน 20 คนของโลก) จาก กระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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Dr. Hao-Ren Ke
Professor & Library Director
of National Taiwan Normal University (NTNU)
Speaker’s topic: Open Library Data and Embrace the World Library Linked
Education
- 1989 B.S. Degree: Computer and Information Science, National Chiao Tung University,
Taiwan
- 1993 Ph.D. Degree: Computer and Information Science, National Chiao Tung University,
Taiwan
Administration
- President of the biggest library association in Taiwan – Library Association of the
Republic of China (Taiwan)
- Presidents of Interlibrary Cooperation Association (ILCA) and Chinese Association of
Library and Information Science Education (CALISE).
Research
- Mirror sites for many important A&I databases including SCI/SSCI, Ei Compendex in late
1990s.
- The development of the Interlibrary Loan Networking System for Taiwanese Libraries,
which significantly expedites the interlibrary loan process in Taiwan.
Workse
- Digital reading behavior of LIS graduate studentsDigital Libraries: Providing Quality
Information
- 17th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2015, Proceedings
- Ontology-based digital humanities system for the development of librarianship in
TaiwanDigital Libraries: Providing Quality Information - 17th International Conference on AsiaPacific Digital Libraries, ICADL 2015, Proceedings
- A study on mental models of taggers and experts for article indexing based on analysis
of keyword usageJournal of the Association for Information Science and Technology
- An analysis of users' behaviour patterns in the organisation of information etc.
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รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อานวยการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรบรรยายเรื่อง สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก
ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด
การศึกษา
- ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท M.Sc. Advanced Computing Imperial College of Science, Technology and
Medicine สหราชอาณาจักร
- ปริญญาเอก Ph.D. Computer Engineering University of Hertfordshire สหราชอาณาจักร
- หลังปริญญาเอก Post Doctoral (Mobile Computing) 2556 National Institute of Informatics, Japan
ตาแหน่ง
-

รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Visting Research Fellow, Biocomputational Research Group, University of Hertfordshire, U.K.
ผู้อานวยการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญ
Artificial Neural Networks High Performance Computing Enterprise Resource Planning
Intelligent Systems, Artificial Intelligence, Intelligent System, Data mining, High Performance
Computing
ผลงาน อาทิเช่น
- the 3rd International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP
2017) : Tokyo Japan
- the 2017 International Conference on Library and Information Science (LIS 2017) :
Sapporo Japan
- 2017 ICOCOE Series 4th International Conference on Communication and Computer
Engineering (ICOCOE) : Penang Malaysia
- โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายสูก่ ารวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และนาตาลทราย : กระทรวงอุตสาหกรรม
- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ : สวทช.
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อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากรบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน
การศึกษา
- M.B.A. 1996 Rangsit University
(Outstanding Academic Achievement Award for the Highest Grade Point Average)
รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมสาหรับผู้ที่มผี ลการเรียนสูงสุดในรุ่น
- B.Eng. (Electrical Eng.) 1987 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi.
(Second Class Honors) เกียรตินิยมอันดับสอง วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ตาแหน่ง
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
- ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ
- อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ที่ปรึกษาคณะทางานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ Phase 0 และ Phase 1-3
- ประธานคณะทางานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรี ะยะยาว พ.ศ. 25602579 (KMUTT Roadmap 2036)
วิทยากรรับเชิญ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงมหาดไทย
- สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรมไปรษณีย์โทรเลข การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ การไฟฟ้านครหลวง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ฯลฯ
- กรมวิเทศสหการ เพื่อช่วยเหลือวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-ลาว ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อานวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วิทยากรบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์
ตาแหน่ง
- พ.ศ. 2553-2554 หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทลั ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STKS) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
- พ.ศ. 2554-2559 รองผู้อานวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ผู้อานวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA
เกียรติประวัติ
- ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วังสระปทุม
- พัฒนาระบบ eMuseum วังสระปทุม
- สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- คณะทางานหนังสือเก่าพม่า ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- คณะทางานโครงการไอทีตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตาแหน่งอื่น ๆ อาทิเช่น
- ผู้จัดการโครงการระบบสี่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
- อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ สานักงาน ก.พ.
- ที่ปรึกษาคณะทางานจัดการความรู้ สานักงาน ก.พ.
- ที่ปรึกษาคุณอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูด้ ้านกฎหมาย
ให้กับประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา สอนทังระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก
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Mr.Vincent Cheah
Senior Product Manager,
Gale, A Cengage Company
Speaker’s topic: Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges
and Experiences
Education
- 1996-1997 Master in Science (MSc.) in Engineering Business Management
University of Warwick, Coventry, United Kingdom
- 1993-1996 Diploma (Dip.) in Electronic Engineering Tengku Abdul Rahman College,
Kuala Lumpur, Malaysia
- 1994 The Engineering Council Examination, UK
- 1986-1992 (Secondary) Malaysia Higher School Certificate, STPM (Grade 1)
Sultan Abdul Hamid College, Kedah, Malaysia
Occupation
- April 2000 - Current: Senior Product Manager, Asia. Cengage Learning Asia
Technical support, product training and pre and post sales of Library Reference products
in Asia. Consortium formation. Provide Marketing and other sale related supports
- Jan 1998 - April 2000 System Development Manager Maluri Hotel Support day to day
hotel operation. In charge of hotel IT, PABX, Lift, Maintenance and Security systems.
Awards
- 1995 Intel Corporation Scholarship
- 2006 Asia Best Support Manager, Thomson Learning
Competencies & interests
Languages: English, Mandarin, Bahasa Malaysia
Dialects: Hokkien, Cantonese
Personal Interests:
Travelling (been travelled to 32 countries), Photography, Table Tennis, Snorkeling
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Mr.Dan Sewell
Product Manager
Acu-Ed Tech
Speaker’s topic: Workflow and Tools
Education
- Bachelor of Arts, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, 2002
Dan Sewell has been working in the Education sector for over 15 years, across various
management positions for the distribution of scholarly content and resources, specialized
curriculum development for English language learners as well as at the editorial level for
a number of national research periodicals from Thailand and abroad. His interests reside at
the creative problem solving at the heart of every research and discovery process, and how
the latest applications can help, rather than complicate, knowledge acquisition and idea sharing
in every academic environment.
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คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช
Regional Sales Manager, Thailand & IndoChina
EBSCO Information Services
วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ
การศึกษา
- Leeds Metropolitan University
Master, International Business 2004-2005
- University of the Thai Chamber of Commerce
Bachelor's degree, English Language and Literature, General 1993-1997
ตาแหน่งงาน
EBSCO Information Services (November 2005 – Present (12 years 3 months)
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Walika Lhaothong
Elsevier Solution Manager-Singapore & Thailand
วิทยากรบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
Walika joined Elsevier since 2012 as a Solution Manager for ScienceDirect
Books. She is supporting both librarians and institutions to improve their research
performance using evidence based and data analytical. Through this data analytical,
many institutions benefited in making strategic decisions in acquiring and sustaining
important foundation content.

3-19

คุณวรรธนา พันธ์สว่าง
Manager McGraw-Hill
Education Thailand
บรรยายเรื่อง Learning Transformation and online education
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา เกียรตินยิ มอันดับ 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตาแหน่งงาน
Sales Manager Thailand –Indochina, McGraw-Hill
รับผิดชอบดูแลการขายของหนังสือและฐานข้อมูล Digital ของแผนก Professional, Vocational
Education และ Medical
ประสบการณ์การทางาน
- ทางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษาและสานักพิมพ์มานานกว่า 20 ปี
- เคยทางานที่สานักพิมพ์ Addison-Wesley Longman, สานักพิมพ์ Pearson
- อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต
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รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Sponsor
Gale, a Cengage Company
EBSCO
Elsevier
Acu-Ed Tech Co., Ltd.
McGraw-Hill
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Silver Sponsor
1. WISERF Technologies Co., Ltd.
2. CEIC Data (Thailand) Co., Ltd.
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Bronze Sponsor
1. Cambridge University Press
2. ClinicalKey
3. Traceon Co.,Ltd.
4. Pennueng
5. ACCUCOMS
6. Springer Nature
7. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. Globe Publication Pvt. Ltd.
9. The Institution of Engineering & Technology
10. บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จากัด (OCLC)
11. SAGE Publishing
12. Wiley
13. Taylor & Francis Group
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อื่น ๆ
1. บริษัทโลหะประทีป เน็กซ์เจน จากัด
2. Emerald Publishing
3. คอนเทนท์บุ๊คส์

คอนเทนท์บุ๊คส์
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เอกสารการบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
(The 9th PULINET National Conference)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุคใหม่
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเชื่อมโยงของโลก ด้วย
เทคโนโลยีการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุด (Open Library
Data and Embrace the World Library Linked)
โดย Dr. Hao-Ren Ke
Professor & Library Director
of National Taiwan Normal University (NTNU)
และ
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อานวยการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน
โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์
โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อานวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

