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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
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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.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
/
/
/
/
/
/
/
/
/

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

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

6. ผู้ใช้บริกำรเห็นบทบำทและภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรทำงำน
เชิงรุกในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายการอ้างอิง
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