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บทคัดย่อ  
 การออกแบบบริการส าหรับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการพัฒนานวัตกรรม  
ด้านการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในห้องเรียนอัจฉริยะร่วมกับ WU eLearning  
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและการน า 
TQM มาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานของห้องสมุด 2) ออกแบบกระบวนการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ และ 3) สร้างสรรค์ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศได้จากห้องเรียนเพื่อให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันที ผลการด าเนินงาน พบว่า 1) ออกแบบบริการโดยน าแนวคิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) มาช่วยในวางแผนการด าเนินงาน 2) สามารถออกแบบกระบวนการให้บริการ ขณะที่มี                 
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนและ
ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป และ 3) สามารถปรับบทบาทของ                      
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ในขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและประเมินผล
การออกแบบบริการและการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือจะได้น าผลมาปรับปรุง
ต่อเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน     

 
ค าส าคัญ:   
 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.  
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บทน า 
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection development) เป็นงานที่มีบทบาทหลัก
ของห้องสมุด รับผิดชอบกระบวนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เพ่ิมพูนทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคา คุม้ค่ากับราคา เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนวาง
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนดไว้  

 แตด่้วยสภาวะของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แนวโน้มส าคัญ
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ ลักษณะของการมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous) 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและได้ความรู้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ รวมถึงเทคโนโลยี
ที่บูรณาการเข้ากับอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ผู้ใช้สามารถใช้
อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในการท างาน หรือแก้ปัญหาหลายอย่างได้ด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว  
และอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of things) ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้มากข้ึน (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558) ซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงานและการให้บริการของห้องสมุด รวมถึงปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทีห่้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณน้อยลง ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย
ทีส่่งผลกระทบต่อจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ และปริมาณงานของบุคลากรงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศลดน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น เพ่ือให้บทบาทของห้องสมุดสามารถตอบสนองต่อ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงน ามาสู่การตั้งปัญหาว่า “จะออกแบบบริการอย่างไรที่จะช่วยให้งานพัฒนา
ทรัพยากรจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย 
 



 
 

ต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งความจ าเป็นในแง่ของการประกันคุณภาพและความต้องการใช้งาน 
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใช้ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”  

 แนวคิดนี้ได้สอดรับการนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งเน้นให้
จัดการเรียนการสอน แบบ Smart classroom เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเรียนแบบธรรมดา เป็นการเรียนผ่านอุปกรณ์                  
ที่ทันสมัย โดยเฉพาะผ่านสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมกันมากในคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มนักศึกษา 
อธิการบดี สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2561) ได้มีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Smart 
classroom ดังที่ว่า “ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ระบบ
การเรียนการสอน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะใน               
การสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเป็น                     
ผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นนักคิดที่ชาญฉลาดและเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ เราจะพัฒนาให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
นอกจากการเรียนการสอนเชิงรุก หรือ Active learning แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะน าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ก้าวหน้ามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น เราจะเป็น Smart classroom” จากนโยบายดังกล่าว
ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Smart classroom โดยผ่านระบบ WU 
eLearning   
 ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงไดส้ร้างสรรกระบวนการที่เป็นการข้ามขีดจ ากัด
กระบวนงานแบบเดิม ๆ เพ่ิมช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและ                  
ตรงกับพฤติกรรมความต้องการที่เปลี่ยนไป เป็นการน าความรู้ในห้องสมุดไปไว้ในห้องเรียนโดยที่
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ได้ทันทีขณะที่มีการเรียนการสอน โดยการออกแบบการบริการทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดการออกแบบบริการและ TQM ที่เหมาะสมส าหรับน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานของห้องสมุด 
 2.  เพ่ือออกแบบ “กระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ” ให้สามารถรองรับ                    
การเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ 
 3.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์บนพื้นฐานของ                    
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 1.  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
  1.1  ศึกษาขั้นตอนการออกแบบบริการ (Service design)  

  ในการออกแบบบริการทรัพยากรสารสนเทศนั้น เบียร์กิต มาเกอร์ (Birgit mager)  
กล่าวว่า การออกแบบบริการ คือการน าวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนา
รูปแบบงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกท่ีสุด และสร้าง



 
 

ความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากท่ีสุด ที่ส าคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ทั้งใน                  
เชิงรูปธรรมและนามธรรม และการออกแบบบริการ (Service design) ไม่ใช่การออกแบบส าหรับ        
งานบริการแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม                  
การออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อีกด้วย โดยมีกระบวนการออกแบบบริการ 
ประกอบด้วย Phase 1 Exploration: การส ารวจและเก็บข้อมูล Phase 2 Creation: การสร้าง
แนวคิดงานบริการ Phase 3 Reflection & Implementation: การน าแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติ
จริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช, 2557) 

 1.2  ออกแบบบริการ เริ่มจากกระบวนการส ารวจและเก็บข้อมูล ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจาก
นโยบายปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ 
e-Learning ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning ในรูปแบบ Smart classroom เพ่ือให้สอดรับกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา และห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
จะต้องปรับและบทบาทและหน้าที่ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่   
โดยน าแนวคิดการออกแบบบริการมาใช้ คือ จะต้องท าทุกอย่างให้ง่าย เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น ใส่ใจในทุกรายละเอียดของจุดปะทะ (Touchpoints) และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะ
สัมผัสได้จากเรา จะต้องข้ามขีดจ ากัดแบบเดิม ๆ งานบริการที่ดีต้องสร้างช่องทางใหม่และหลากหลาย
ให้ผู้บริโภคเข้าถึง  ผสมผสานแนวคิดท่ีหลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรมใหม่    
และบริการในโลกออนไลน์ เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ความส าคัญกับทุกเสียงที่ติดต่อเข้ามาด้วย 
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจริง (ธัญญพร จารุกิตติคุณ และนันทกานต์ ทองวานิช, 
2557) 

  1.3  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ 
หน่วยงานการให้บริการของห้องสมุดยังคงเน้นการให้บริการแบบเผชิญหน้าและให้บริการผ่าน                
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เช่น บริการยืมคืน บริการสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด         
บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสถิติในการเข้าใช้ห้องสมุดและ               
การยืมทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนลดลงจากปีท่ีผ่าน ๆ มา ซ่ึงคาดว่าการให้บริการในลักษณะนี้
อาจจะไม่สนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านช่องทางห้องสมุด รวมถึงมีสื่อหรือสารสนเทศ             
ที่สามารถอ่านได้โดยใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสะดวก  

 1.4  ศึกษาคุณลักษณะการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
classroom) คือห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) อย่าง
เหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ี ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และทักษะ                 
การเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ (Huang, Hu, Yang, & 
Xiao, 2014) และ O’Driscoll (2009) กล่าวว่า Smart classroom เป็นห้องจ าลองทางปัญญา             

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 
 

ในการปรับประยุกต์รูปแบบการใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และแหล่งทรัพยากร                    
ทางการเรียนที่จะน าไปสู่การปรับใช้กับกลุ่มผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดทั้งกับการเรียนและ                 
การสอน เป็นห้องเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางการเรียนร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งบริหารจัดการทางการเรียน เป็นต้น ในด้านระบบการเรียน           
การสอนของมหาวิทยาลัย    วลัยลักษณ์ ใช้การเรียนการสอนผ่านระบบที่เรียกว่า WU eLearning  
ซ่ึงพัฒนามาจากระบบที่เรียกว่า 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 สามารถสร้างแหล่งข้อมูลใหม่หรือเผยแพร่เอกสารที่ท าไว้และส่งเผยแพร่โดยง่าย มีระบบ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น  
 1.5  ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
ทีมบริหารได้จัดประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินงานให้รองรับและสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Smart classroom และมีมติให้ 
น าหลักการบริหารของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการด าเนินงานองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงและสอดรับกับนโยบายด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 2.  น ารายละเอียดที่ได้มาออกแบบกระบวนการให้บริการ (DO) โดย 
 2.1  ศึกษาหลักการบริหาร TQM แนวคิดของการบริหารคุณภาพท่ังทั้งองค์การ หรือ 
Total quality management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TQM มาใช้ในการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นปรัชญา
และแนวทางในการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของการท างาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยระบบการบริหารและการด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงาน มีความร่วมมือ
กันของทุกส่วนกิจกรรมและทุกข้ันตอนของการท างาน รวมถึงการมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือในการจัดการคุณภาพต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงระบบการท างานที่มีคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การ
มีส่วนร่วม และมุ่งผลก าไรในระยะยาว รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่หมู่สมาชิกขององค์กรและแก่
สังคม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2539; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541; เรืองวิทย ์เกษสุวรรษ, 2545) และใน
การด าเนินงาน TQM ให้มีคุณภาพนั้นจะต้องสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนกับองค์การ โดยการน าวงจร
คุณภาพของ Deming หรือวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) มาเป็นหลักในการเริ่มต้น 
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
           ดังนั้น แนวคิดของห้องสมุดจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดรูป 
แบบเดิมที่อยู่บนฐานแนวคิดห้องสมุดคือ“แหล่งจัดเก็บความรู้” ได้เปลี่ยนไปเป็นอยู่บนฐานแนวคิด
ของการพัฒนาบทบาทการท าหน้าที่เป็น“สื่อกลางระหว่างทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้บริการ” 
(Brophy, Peter, 2005) ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ด าเนินงานห้องสมุด
ในลักษณะของห้องสมุดดิจิทัลหรือห้องสมุดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้กับ 



 
 

TQM และหากมีการน าไปใช้อย่างรอบคอบจะท าให้การบริหารคุณภาพของห้องสมุดเกิดผลใน
ทางบวก (Jayamatini, 1999 อ้างถึงใน ธวัชชัย นนทฤทธิ์, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพที่เพ่ิมข้ึนน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นการท าลายก าแพงขวางกั้นระหว่างแผนกงานในห้องสมุดและเป็นการพัฒนาการ
สื่อสารในองค์กร และการจัดให้มีแบบแผนการปรับปรุงบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเพิ่ม
คุณภาพงานบริการโดยตรง 
  2.2  ออกแบบกระบวนการใหม่ โดยปรับบทบาทและวิธีการท างานของพนักงาน
ทัง้หมดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของห้องเรียนอัจฉริยะ เดิมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                   
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเก็บและเตรียมตัวเล่ม ทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน และจัดส่งให้งาน
บริการ เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้และพบว่าความสามารถของ Moodle ที่เรียกว่าระบบ WU eLearning     
มีความสามารถในการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสารที่ท าไว้ เช่น Microsoft office, 
Web page, PDF หรือ Image เป็นต้น และน าส่งเอกสารเหล่านั้นเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่ายนั้น จึงมี
แนวคิดท่ีจะน าห้องสมุดไปหาผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียนด้วยการน าเนื้อหาและเนื้อหาย่อจาก                
ตัวเล่มผ่านรูปแบบดิจิทัล (Reading lists) ฐานข้อมูลคลังปัญญาวลัยลักษณ์ (WU IR) รวมถึงเชื่อมโยง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากบทความวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และเนื้อหาของวิชาที่เรียนชั่วโมงท่ีผ่านมาจากระบบ e-lecture recording online                      
โดยบรรณารักษ์สามารถท าหน้าที่ในบทบาทร่วมกับอาจารย์เจ้าของรายวิชา ในการน าทรัพยากร
สารสนเทศ/ สารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของวิชา รวมถึงท า
หน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนอัจฉริยะ ผ่านความสามารถของระบบ ได้แก่ 
การสนทนาพูดคุยในห้อง Chat การรวมค าศัพท์ จัดหมวดหมู่ทีส่ามารถสืบค้นได้ กระดานเสาวนา 
การเอ้ือให้เพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทีผู่้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนของรายวิชานั้น ๆ 
สามารถอ่านเนื้อหาย่อของหนังสือ บทความวิชาการ หรือสารสนเทศที่เสริมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา                
ทีบ่รรณารักษ์ได้จัดเตรียมให้ในแต่ละรายวิชา และฝากค าถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่าง
กันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
 แนวทางนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และถือเป็นความท้าทายของบรรณารักษ์ที่ท างานกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
สามารถให้บริการเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัลส าหรับ              
การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะได้ทันทีตามความต้องการ 
 2.3  พัฒนาขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในการสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอัจฉริยะ การด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ มีข้ันตอน                      
การด าเนินงานในลักษณะของการท างานเป็นทีม โดยบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายแบ่ง                            
ความรับผิดชอบในการจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามรายวิชา/ หลักสูตรทั้งตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศที่เรียกว่า Reading lists แหล่งสารสนเทศออนไลน์ ฐานข้อมูล WU IR  การลงรายการ 
Metadata ในระบบ e-lecture recording online และสารสนเทศลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การเรียนการสอน มีกระบวนการดังนี้ 
 



 
 

 จัดท าเนื้อหาหรือแหล่งสารสนเทศตามหลักสูตร/ รายวิชา 
 1)  กรณีของฉบับพิมพ์ที่อาจารย์เสนอแนะเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  
จะจัดท าเนื้อหาย่อจากหน้าสารบัญโดยการสแกนหน้าปกและสารบัญหนังสือลงรายการบรรณานุกรม
อย่างละเอียด พร้อมใส่เนื้อหาสารบัญของตัวเล่มในส่วนของเนื้อหาย่อหรือ Tag 518 ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  
 2)  กรณีของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์  จะสืบค้นรายการ และแสดง
รายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น  
 3)  กรณีของการบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-lecture recording 
online) จะลงรายการ Metadata ในระบบ และน าไฟล์ข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ  
  จัดท ารายการและรายละเอียดลงในระบบ WU eLearning ตามโฟลเดอร์ของแต่ละ
รายวิชาที่อยู่ในห้องเรียนอัจฉริยะ 
  1)  รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ในรูปแบบ  
Hyperlink ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้า OPAC เพ่ือให้อ่านเนื้อหาก่อนจะตัดสินใจใช้บริการสนับสนุนที่
ต้องการเพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศฉบับพิมพ์หรือฉบับเต็ม 

  2)  น ารายละเอียดพร้อม URL ของสารสนเทศนั้น  
  3)  แสดงรายวิชา พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอน วัน เวลาที่ท าการสอน พร้อมแนบ
ไฟล์วิดีโอ 
  ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง  โดยการเชิญอาจารย์ในรายวิชาหรือหลักสูตรเข้าใช้งาน                     
ตามโฟลเดอร์ในระบบ WU eLearning เพ่ือเลือกใช้ทรัพยากรหรือสารสนเทศประกอบการเรียน 
การสอน  ได้แก่ 
  1)  กรณีของทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ 
   -  หากต้องการตัวเล่ม/ เนื้อหาฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อขอยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดเพ่ือยืม และจัดส่งให้ตาม 
รายละเอียดที่แจ้ง 
   -  หากต้องการเอกสารฉบับเต็มหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมจากแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ ติดต่อผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในระบบ 

   -  หากต้องการศึกษาชั่วโมงเรียนย้อนหลังในรายวิชานั้น สามารถดูได้ทันที 
จากบริการ     
  2)  ของฐานข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศออนไลน์ และการบันทึกการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย (e-lecture recording online) จะสืบค้นรายการ และแสดงรายละเอียดพร้อม URL 
ของสารสนเทศนั้น 
 4.  ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนแบบปฏิสัมพันธ์เกีย่วกับ
ทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร/รายวิชา 
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วทั้งสองฝ่าย เพ่ือรับข้อเสนอแนะหรือความต้องการ
เพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ  
 



 
 

 5.  เพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไขรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศตาม 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 6.  ตรวจสอบและประเมินผล (Check & Act) เป็นการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบผล                
การด าเนินงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป                                             
แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการให้บริการเพียง 1 ภาคการศึกษาจึงยังไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจน 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 1.  การน าทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อเพ่ิมความสะดวก  
ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่นของระบบมาช่วยในการจัดทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาและสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ            
มาสนับสนุนการเรียนการสอนได้ใกล้ชิด สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ ความสามารถด้าน 
 1.1  การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังรายการหนังสือ ต าราไปยังเว็บ OPAC ของระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ Walai AutoLib เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเลขหมู่ และสถานะของหนังสือที่มี
ให้บริการในศูนย์บรรณสาร ฯ รวมถึงการเชื่อมโยงลิงค์รายการบทความวารสารจากฐานข้อมูลวารสาร
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถยืมตัวเล่มสมบูรณ์หรือเอกสารฉบับเต็ม
มาอ่านหรือใช้บริการเสริมอ่ืน ๆ ได้ 
 1.2  การเชื่อมโยงลิงค์ไปยังฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่มีการบอกรับ  
เพ่ือให้นักศึกษาเปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก ลดเวลาในการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
และสามารถใช้ประกอบการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ได้เลย 
 1)  การออกแบบนี้ท าให้สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น  
 2)  สร้าง “บริการใหม”่ ส าหรับงานห้องสมุด ได้แก่  
 -  บริการจัดท า Metadata ใน e-Lecture 
 -  บริการเนื้อหาหน้าสารบัญใน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 -  บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ
น าส่งทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารฉบับเต็ม บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรม 
  3)  เพ่ิมดัชนีชี้วัดส าหรับงานบริการห้องสมุดในเรื่อง “นวัตกรรมการสนับสนุน            
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20”  

 ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตสามารถจะน าแนวคิดของการออกแบบบริการไปปรับใช้ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม

บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น การพัฒนา Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้         
โหลดข้อมูลที่ต้องการทั้งเนื้อหาสารสนเทศฉบับเต็มของห้องสมุดหรือแฟ้มเสียงการสอนในห้องเรียน
และบริการจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการตามค าร้องผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น และ
นวัตกรรมทีเ่กิดจากทักษะการท างานนั้นมาจากความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งอาจจะ
มองข้ามโครงสร้างของสายงานในปัจจุบัน เพราะสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือแนวคิดนั้น ๆ จะต้องสร้างคุณค่า
ด้านทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการในฐานะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 



 
 

 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด  
 1.  การน าทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อเพ่ิมความสะดวก

ในการเรียนการสอนในระบบ WU eLearning ในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี                   
และแอพพลิเคชั่นของระบบ มาช่วยในการน าเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาและสืบค้นจาก                 
แหล่งต่าง ๆ ให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ทีจ่ัดหาและบอกรับอย่างคุ้มค่า และช่วยให้ผู้ใช้บริการในบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้รับประโยชน์ 
ได้แก่ 
  1.1  นักศึกษาสามารถและอาจารย์มีความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
ในขณะที่นั่งเรียนหรือหลังเลิกเรียนที่ในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนมีหนังสืออยู่ใกล้ ๆ 
สามารถหยิบมาใช้งานได้ตามความต้องการ และมีทางเลือกในขอใช้บริการเสริม 
  1.2  อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการเรียน                 
การสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถร้องขอความต้องการเพ่ิมเติม ได้แก่ การยืมตัวเล่ม การขอยืม
ระหว่างห้องสมุด การร้องขอเอกสารฉบับเต็ม และการเสนอแนะและเพ่ิมรายการทรัพยากร
สารสนเทศและช่วยลดภาระในการค้นหาแหล่งสารสนเทศในรายวิชานั้น ๆ  
 2.  การออกแบบบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ 
สามารถปรับ “บทบาท” ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 

  2.1  เป็นการท้าทายในการเปลี่ยนบทบาทจากการท างานส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศ
มาเป็นการท างานกับเนื้อหาและแหล่งสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอน                     
แบบออนไลน์มากข้ึน 
  2.2  บรรณารักษ์ได้เพ่ิมบทบาทในการเป็นอาจารย์ช่วยสอนในห้องเรียนแบบ Smart 
Classroom โดยท าหน้าที่ในการสนับสนุนแหล่งสารสนเทศดิจิทัล โดยการสร้างแหล่งสารสนเทศใหม่ 
เชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศท่ีจัดท าไว้ไปยังผู้เรียนได้  
  2.3  บรรณารักษ์ไดใ้ช้ความสามารถดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ                     
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศท่ีประกอบการเรียนการสอนกับสารสนเทศที่มีบริการ                
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่ามากขึ้น 
  2.4  เป็นการแสดงถึงความพร้อมในระบบงานห้องสมุดและการปรับตัวของบรรณารักษ์ 
ที่ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกัน เพ่ือให้ห้องสมุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบรรณารักษ์
เองจะต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ใช้ ต้องมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                
ที่ทันสมยั เพื่อที่จะให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่ผู้ใช้เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการมากท่ีสุด  
 3.  มี “บริการใหม่” ส าหรับงานห้องสมุดที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดการน า
กระบวนงานของห้องสมุดมาออกแบบสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่เปลี่ยนไป และต่อยอดบริการของห้องสมุดที่มีอยู่แล้วให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 



 
 

 4.  ผนวกศาสตร์ด้านงานบริการเข้ากับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยการน ากระบวนการ
ของ TQM มาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน โดยค านึงถึงระบบการจัดการที่ร่วมมือกันของพนักงาน              
ทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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