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บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้น ำทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว 
มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมสถิติ 
กำรใหบ้ริกำรยืมหนังสือ และส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น  
ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสถิติกำรยืมหนังสือตำมแนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว 
มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยได้น ำหลักกำร ADLI ตำมแนวทำงเกณฑ์ 
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ EdPEx มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำร 
ท ำงำนดังกล่ำว ซึ่งมีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 1) Approach กำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย  
วัตถุประสงค์ วิธีกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ (Systematic approach) ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ในกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด กระบวนกำร (Work process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process)  
2) Deployment ด ำเนินงำนส่งเสริมสถิติกำรยืมหนังสือโดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ได้แก่  
กำรจัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ กำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือ  
กำรแนะน ำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ กิจกรรมแจ้งเตือนก ำหนด 
คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดชั้นหนังสือที่ส่งเสริมกำรยืม 3) Learning ทบทวนและ 
ประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และ 4) Integration บูรณำกำร 
กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร และวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 
ตำมที่ก ำหนดไว้  
 จำกกำรใช้ทฤษฎีหำงมำยำวมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรยืมหนังสือและใช้หลัก ADLI มำใช้ 
ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท ำให้สถิติกำรยืมหนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน เพ่ิมข้ึน 
อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรประเมินสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืมของห้องสมุด 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ ท ำให้ทรำบถึงหนังสือรำยชื่อใด ที่มีกำรใช้มำกหรือใช้น้อย รวมถึงได้วิธีกำร 
ในกำรจัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือ และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม 
ที่มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 
 ห้องสมุดและบริกำรของห้องสมุด, กลยุทธ์ลองเทล, ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว,  
บริกำรสำรสนเทศ, ทรัพยำกรสำรสนเทศ  



 

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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บทน า 

 กำรส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศนับเป็นภำรกิจที่มีควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนห้องสมุด  
เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมสำรสนเทศ มีสำรสนเทศจ ำนวนมำกมำยมหำศำลทีแ่พร่หลำย 
และก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ และทักษะในกำรเข้ำถึง 
ควำมรู้และสำรสนเทศทุกประเภท และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรท ำงำน ตลอดจน 
กำรใช้ชีวิตอยู่ในยุคสังคมสำรสนเทศ ห้องสมุดในฐำนะที่เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศจึงมีส่วนส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่มีหน้ำที่สนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ จึงต้องปรับบทบำทกำรให้บริกำรเป็นแบบเชิงรุก  
ท ำหน้ำที่ในกำรแสวงหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ และมุ่งจัดกิจกรรม 
ที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้สำรสนเทศทุกประเภทให้ได้ประโยชน์มำกที่สุด ซึ่งปัญหำ 
ในปัจจุบันที่พบคือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยมีข้อจ ำกัดจำกสภำวะที่เงินงบประมำณในกำรจัดหำ 
และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ไม่ได้รับงบประมำณเพ่ิมข้ึน แต่มีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดซื้อ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรใช้บริกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก  
ตำมพฤติกรรมและควำมต้องกำรที่ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดยุคใหม่คำดหวัง ดังนั้นกำรด ำเนินงำน 
 



 

ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทยในปัจจุบัน ควรมีกำรน ำแนวคิดกำรตลำดมำปรับใช้ โดยมีกำรวำงแผน 
กำรตลำดส ำหรับห้องสมุดอย่ำงรอบคอบ พร้อมส่งมอบบริกำรที่มีควำมถูกต้องและมีคุณภำพถึง 
ระดับท่ีลูกค้ำใหค้วำมเชื่อม่ัน และมีควำมภักดีต่อห้องสมุด เช่นเดียวกับควำมส ำเร็จขององค์กรธุรกิจ 
ที่ใช้แนวคิดกำรตลำด 
 แนวคิดกำรตลำดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นที่น่ำสนใจและเชื่อได้ว่ำสำมำรถน ำมำปรับใช้ 
ในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้ คือ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว (Long tail marketing)  
ซ่ึงเป็นแนวคิดของคริส แอนเดอร์สัน นักฟิสิกส์และนักเศรษฐศำสตร์ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว 
เป็นแนวควำมคิดที่สวนทำงกับทฤษฎี 80/ 20 โดยมีหลักคิดคือเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิตประจ ำวัน กลำยเป็นวัฒนธรรมทำงสังคมและวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถ 
เข้ำถึงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรขำยสินค้ำประเภทใดประเภทหนึ่งจะมีสินค้ำ 
ส่วนหนึ่งขำยดีติดอันดับ คิดเป็นร้อยละ 20 สินค้ำประเภทอ่ืนส่วนใหญ่นั้นยอดขำยจะไม่ดีมำกนัก  
ซึ่งในกฎ 80/ 20 ของพำเรโตนั้น จะเน้นขำยที่ตัวสินค้ำที่ขำยดี (ร้อยละ 20) ตรงกันข้ำมกับทฤษฎี 
กำรตลำดหำงยำว ที่มองว่ำในส่วนของสินค้ำที่ยอดขำยไม่ดีมำกนัก (ร้อยละ 80) จะมีกำรส่งเสริม 
กำรขำยให้ลูกค้ำเข้ำมำซื้อสินค้ำได้อย่ำงไร ท ำให้สินค้ำโดยภำพรวมขำยได้ (Anderson, 2009)  
ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวไม่ได้ใช้ได้เฉพำะกับ "สินค้ำ" เท่ำนั้น นอกจำกสินค้ำแล้ว ยังมีทฤษฎี 
กำรตลำดหำงยำวของ 'ลูกค้ำ' (Customer) และ 'กำรให้บริกำร' (Service) ด้วย ห้องสมุดสำมำรถ 
น ำแนวคิด ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำประยุกต์ใช้กับกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศของห้องสมุด รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและบริกำรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก กำรส่งเสริม 
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีสถิติกำรใช้น้อย กำรจัดแสดงทรัพยำกรประเภทอ่ืน ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร 
ให้ผู้ใช้ได้เห็นเพิ่มเติมจำกกำรสืบค้น เป็นต้น (Genoni, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภำพที่ 1  ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว 
 
 



 

 ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นควำมส ำคัญของ 
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือให้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีห้องสมุดจัดหำมำให้บริกำร 
ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย จึงได้มีกำรน ำข้อมูลสถิติ 
กำรยืมหนังสือมำพิจำรณำ เพ่ือให้ทรำบข้อมูลกำรยืมหนังสือและน ำข้อมูลมำใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ส่งเสริมกำรใช้ จำกข้อมูลกำรยืมหนังสือใน พ.ศ. 2556 พบว่ำ หนังสือทั่วไป จำกจ ำนวนทั้งหมด 
8,329 เล่ม มีกำรยืมออก จ ำนวน 6,091 เล่ม (ร้อยละ 73.13) และมีหนังสือทีไ่ม่มีสถิติกำรยืม จ ำนวน 
2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87) และผลจำกกำรส ำรวจทรัพยำกรหลักของห้องสมุด (หนังสือที่มีกำรยืม 
50 ครั้งข้ึนไป) พบว่ำ มีจ ำนวนเพียง 936 เล่ม (ร้อยละ 15.36) จำกจ ำนวนทั้งหมด 6,091 เล่ม 
จงึได้มีแนวคิดในกำรน ำหลักกำรตลำดที่ทนัสมัยมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มกีำรยืมหนังสือมำกข้ึน  
และได้เลือกทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวมำใช้ในกำรส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือให้มำกข้ึน โดยให้ 
ควำมส ำคัญกับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมตำมทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริม 
ให้สินค้ำท่ีมียอดขำยไม่มำกนักให้สำมำรถขำยได้ ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำร 
ห้องสมดุทุกประเภทได้เข้ำมำยืมหนังสือให้เพ่ิมมำกข้ึน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนังสือที่ไม่มี 
กำรยืมได้ถูกยืมและน ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์ 
หนังสือใหม่และหนังสือที่ไม่มีกำรใช้ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ กำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือ 
กำรจัดนิทรรศกำรหนังสือที่มีกำรใช้น้อย กิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นสมำชิกห้องสมุด กำรอีเมลแจ้ง 
รำยชื่อหนังสือ กำรแจ้งเตือนก ำหนดส่งหนังสือ และกำรจัดชั้นหนังสือท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำรยืม  
อีกท้ังยังได้น ำหลักกำร ADLI มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน ดังกล่ำว  
เพ่ือให้สำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือ โดยใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลักกำร ADLI  
มำใช้ในกำรควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรให้บริกำรยืม-คืน 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรยืมหนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยและหนังสือที่ไม่มีกำรยืม  
 3.  เพ่ือสร้ำงกิจกรรมที่สำมำรถกระตุ้นกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและเพ่ิมควำมประทับใจ 
แก่ผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด  
 4.  เพ่ือให้มีกำรใช้หนังสืออย่ำงคุ้มค่ำต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 
ทำงสัตวแพทยศำสตร์ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว และหลัก ADLI Model 
 ก าหนดกระบวนการเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
ก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินงำนโดยใช้หลัก ADLI Model 
 วางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพิ่มสถิติการยืมหนังสือของห้องสมุด  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 



 

 1.  Approach (A) ห้องสมุดมีกำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์และก ำหนด 
วิธีกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ (Systematic approach) ในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือ  
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนรวมทั้งได้ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรด ำเนินกำร 
และออกแบบกระบวนกำร (Work process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ดังนี้ 
  1.1  เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ิมสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือ 
ของห้องสมุด และส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น อันจะส่งผล 
ให้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดมีกำรใช้อย่ำงคุ้มทุนและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  1.2  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด  
  1.3  ตัวชี้วัด ห้องสมุดได้ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือ  
คือ จ ำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพ่ิมมำกข้ึน 5% ในทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีกำรปรับตัวชี้วัด 
ขึ้นเป็น 6% ในปี พ.ศ. 2559 และ 7% ในปี พ.ศ. 2560  
  1.4  ก ำหนดกระบวนกำร  (Work process) กระบวนกำรหลัก (Core process)  
และกระบวนกำรย่อย (Sub process) ในกำรเพิ่มสถิติกำรยืมหนังสือ มีดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 1  ผังกระบวนกำร (Work process) 
 

ล าดับ กระบวนงาน ขั้นตอนและกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัด  
ในกำรด ำเนินกำร 

บรรณำรักษ์ก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดในกำรด ำเนินกำร 

บรรณำรักษ์ 

2 ศึกษำสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด 
 

บรรณำรักษ์ศึกษำสถิติกำรยืมหนังสือ 
ของห้องสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ  
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC  

บรรณำรักษ์ 

3 จัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือ
และส่งเสรมิให้หนังสือ 
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไมม่ีกำรใช้ 
ได้ถูกยืมมำกยิ่งข้ึน 

บรรณำรักษ์และเจำ้หน้ำท่ีห้องสมดุ  
ร่วมกันจัดกิจกรรม ได้แก่  
1.  จัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน 
2.  ประชำสัมพันธ์หนังสือใหม ่
3.  จัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือ 
4.  กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม ่
5.  กิจกรรมแจ้งเตือนก ำหนดส่งหนังสือ 
6.  กำรจัดช้ันหนังสือ 
7.  กำรแนะน ำหนังสือท่ีมีกำรใช้นอ้ย 
และไม่มีกำรใช้ 

บรรณำรักษ์
และ
เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องสมุด 

4 จัดเก็บและสรุปผลข้อมลูสถิติกำรยืม บรรณำรักษ์จดัเก็บและสรุปผลข้อมูลสถติิ 
กำรยืม ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556-2560 

บรรณำรักษ์ 

 
 
 



 

ตำรำงที่ 2  กระบวนกำรหลัก (Core process) และกระบวนกำรย่อย (Sub process) 
 

กระบวนการหลัก (Core process) กระบวนการย่อย (Sub process) 
CP1 กระบ วน กำร เพ่ิ ม สถิ ติ ก ำรยื ม
หนังสือ 

SP1 กระบวนกำรจัดกิจกรรมยอดนักอ่ำน 
SP2 กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ 
SP3 กำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือ 
SP4 กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ 
SP5 กิจกรรมแจ้งเตือนก ำหนดส่งหนังสือ 

CP2 กระบวนกำรส่งเสริมให้หนังสือ 
ที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ 
ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น 

SP6 กำรจัดชั้นหนังสือเพ่ือส่งเสริมกำรยืมหนังสือ 
SP7 กำรแนะน ำหนังสือท่ีมีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้  

  
 
  1.5  ก ำหนดจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และส่งเสริม 
ให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 
   1)  กิจกรรมยอดนักอ่ำน ห้องสมุดฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมยอดนักอ่ำน 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ โดยมอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ที่มี 
สถิติกำรยืมสูงสุดในแต่ละชั้นปี จ ำนวนปีละ 5 รำงวัล ตั้งแต่ปี 2556 มำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกลยุทธ์ 
ในกำรเพิ่มยอดกำรยืมหนังสือของห้องสมุด และให้นักศึกษำมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรอ่ำนและกำรใช้
บริกำรห้องสมุด 
   2)  กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม่ เป็นกำรแนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงรำยชื่อ 
หนังสือใหม่และสำระสังเขปของหนังสือที่ห้องสมุดได้จัดหำมำให้บริกำรแก่ผู้ใช้ ผ่ำนเครือข่ำยสังคม 
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กกลุ่มของนักศึกษำ กลุ่มอำจำรย์ และกลุ่มบุคลำกรของคณะ ฯ  
แอปพลิเคชันไลน์ อีเมลหรือเว็บไซต์ เป็นต้น 
   3)  กำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือ ได้จัดนิทรรศกำรแนะน ำหนังสือน่ำอ่ำน 
ประจ ำเดือนภำยในห้องสมุด ทั้งในรูปแบบนิทรรศกำรภำยในห้องสมุดและนิทรรศกำรออนไลน์  
โดยก ำหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะ เช่น นิทรรศกำรหนังสือ 
ทำงสัตว์เศรษฐกิจ ช้ำงและสัตว์ป่ำ โรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้ำ หรือควำมปลอดภัย 
ในอำหำร เป็นต้น โดยมีเทคนิคในกำรจัดนิทรรศกำร คือ กำรน ำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มี 
กำรยืม มำจัดวำงให้ใกล้กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูงให้เหมำะสม ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้เห็นว่ำมีหนังสือ 
เล่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับควำมต้องกำร สำมำรถน ำไปศึกษำเพ่ิมเติมกับหัวข้อที่สนใจได้ 
   4)  กำรแนะน ำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ ห้องสมุด ฯ ได้รวบรวมรำยชื่อ 
หนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ให้กับผู้บริหำร ผ่ำนรองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดส่งรำยชื่อหนังสือดังกล่ำวให้กับคณำจำรย์ นักศึกษำ 
และบุคลำกรของคณะสัตวแพทศำสตร์ ผ่ำนช่องทำงอีเมล์และหนังสือเวียนภำยในคณะ ฯ  
 



 

   5)  กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ ห้องสมุด ฯ ได้ด ำเนินกำรเชิงรุกโดยกำรส ำรวจรำยชื่อ 
คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะ ฯ ที่ยังไม่ได้สมัครสมำชิกห้องสมุด ได้สมัครสมำชิกเพ่ือให้สำมำรถ 
ยืม-คืน และใช้บริกำรอื่น ๆ ของห้องสมุดได้ ซึ่งจำกกำรส ำรวจบุคลำกรของคณะ ฯ ทั้งหมด จ ำนวน  
197 คน พบว่ำ มีสมำชิกที่มีบัตรสมำชิกห้องสมุดแล้ว จ ำนวน 91 คน ยังไม่มีบัตรสมำชิก จ ำนวน  
106 คน จำกนั้นจึงได้วำงแผนจัดกิจกรรมรับสมัครสมำชิกกับห้องสมุดและจัดเตรียมของที่ระลึก 
เพ่ือมอบให้กับบุคลำกรที่สมัครบัตรสมำชิกห้องสมุด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม  
และท ำกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมัครบัตรสมำชิก โดยจัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญชวนไปถึงบุคลำกร 
ทั้ง 106 คน แนบกับแบบฟอร์มสมัครสมำชิกห้องสมุด พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ในกำรเป็น 
สมำชิกห้องสมุด ผลกำรด ำเนินงำนมีบุคลำกรจ ำนวน 52 คน จำก 106 คนที่ได้ท ำกำรสมัครสมำชิก 
ห้องสมุด 
   6)  กิจกรรมแจ้งเตือน ห้องสมุด ฯ ได้จัดบริกำรแจ้งเตือนก ำหนดคืนทรัพยำกร 
สำรสนเทศ ผ่ำนช่องทำงอีเมลของผู้ใช้บริกำรโดยได้ด ำเนินกำรรวบรวมอีเมลของบุคลำกร 
และนักศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวนรวม 553 รำย และตรวจสอบข้อมูลกำรยืม 
และวันก ำหนดส่งของผู้ใช้บริกำร ในทุกสัปดำห์ ๆ ละ 1 ครั้ง หำกผู้ใช้บริกำรมีหนังสือที่ใกล้ถึงก ำหนด 
ส่งคืนห้องสมุด ฯ จะส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 2-3 วัน ให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่ได้ยืมหนังสือได้ทรำบ 
เพ่ือส่งคืนหรือเพ่ือให้สำมำรถท ำกำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเองได้ทันเวลำโดยไม่เกินก ำหนด  
เพรำะหำกมีหนังสือเกิดก ำหนดส่งคืนจ ำนวนมำก จะท ำให้สูญเสียโอกำสในกำรใช้ของผู้ใช้บริกำร 
คนอ่ืน ๆ และท ำให้สถิติในกำรยืมลดลง 
   7)  กำรจัดชั้นหนังสือเพ่ือส่งเสริมกำรยืมหนังสือ ห้องสมุด ฯ ได้จัดเรียงหนังสือบนชั้ 
โดยน ำรูปแบบของร้ำนขำยหนังสือที่ทันสมัย มำประยุกต์ใช้ คือกำรแสดงปกของหนังสือในชั้น  
และกำรน ำหนังสือที่มีสถิติกำรยืมน้อยหรือไม่มีกำรยืมมำจัดวำงคู่กับหนังสือที่มีสถิติกำรยืมสูง  
ซึ่งท ำให้หนังสือเล่มดังกล่ำวถูกยืมและใช้ให้เกิดประโยชน์   
 2.  Deployment (D) กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ผ่ำนกิจกรรม 7 กิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดผู้เกี่ยวข้อง 
ของกำรด ำเนินงำน มีกำรสนับสนุน/ ถ่ำยทอดควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน รับฟัง 
ปัญหำระหว่ำงกำรด ำเนินกำร และประเมินผลตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ทุกปีกำรศึกษำ  
 3.  Learning (L) ใช้วงจรคุณภำพเดมม่ิง PDCA ในกำรทบทวนและประเมินผล 
กระบวนกำรด ำเนินกำร และก ำหนดประเด็นในกำรประเมินผลกระบวนกำร ตำมหลัก ADLI ได้แก่  
Approach, Deployment, Learning และ Integration พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรระหว่ำงผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนสรุปปัญหำและอุปสรรค 
ในกำรจัดกิจกรรม  
 4.  Integration (I) กำรด ำเนินงำนเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว  
พบว่ำมคีวำมสอดคล้องกันของแผนงำน กล่ำวคือ ได้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของห้องสมุด และผลกำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ซึ่งเห็นได้จำกบทสรุปของกำรด ำเนินงำน   



 

 ประเมินผลการด าเนินงาน ห้องสมุด ฯ ไดจ้ัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมสถิติ 
กำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวตำมแนวคิดทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว ใน 2 ประเด็นหลัก 
ได้แก่  
 1.  กำรประเมินจำกสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืม 
ของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุดที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งข้ึนไป วิเครำะห์ข้อมูล 
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์  
เอกซ์เซล (Microsoft excel) สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ  
(Percentage)  
 2.  กำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด โดยใช้แบบประเมินตนเองของห้องสมุด ซ่ึงได้ก ำหนดหัวข้อกำรประเมินตำมหลัก ADLI  
ได้แก่ Approach  Deployment Learning และ Integration 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 ผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือของห้องสมุด โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
กำรตลำดหำงยำว สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ตอน และสรุปผลกำรศึกษำ 
ได้ดังตำรำงที่ 1 และ ตำรำงที่ 2 ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 กำรประเมินสถิติกำรให้บริกำรยืมหนังสือที่มีกำรยืมและไม่มีกำรยืมของห้องสมุด 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 และกำรศึกษำ จ ำนวน 
ทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งข้ึนไป  
 ตอนที่ 2 กำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ตอนที่ 1  การประเมินสถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภท 
หนังสือทั่วไปที่มีการยืม และไม่มีการยืมของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-560 และการศึกษาจ านวนทรัพยากรสารสนเทศหลัก
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 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

มีการยืม 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ไม่มี 
การยืม 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ทั้งหมด 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

มีการยืม 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ไม่มี 
การยืม 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ทั้งหมด 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

มีการยืม 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ไม่มี 
การยืม 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ทั้งหมด 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

มีการยืม 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ไม่มี 
การยืม 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ทั้งหมด 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

มีการยืม 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ไม่มี 
การยืม 

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

รวม รวม รวม รวม รวม รวม 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) 

8,930 
(100.00) 

7,446 
(83.38) 

1,484 
(16.62) 

9,122 
(100.00) 

7,988 
(87.56) 

1,134 
(12.44) 

 
เป้ำหมำย KPI เพิ่มข้ึน 5% เท่ำกับ  
305 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำน 
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 432 เล่ม 

เป้ำหมำย KPI เพิ่มข้ึน 5% เท่ำกับ  
326 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำน 
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 453 เล่ม 

เป้ำหมำย KPI เพิ่มข้ึน 6% เท่ำกับ  
447 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำน 
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 470 เล่ม 

เป้ำหมำย KPI เพิ่มข้ึน 7% เท่ำกับ  
521 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำน 
สำมำรถเพิ่มสถิติกำรยืมได้ 542 
เล่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตำรำงที่ 4  จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศหลักของห้องสมุด คณะสัตวแพทยศำสตร์  
     มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำแนกตำมจ ำนวนครั้งของกำรยืม 
 

ปี พ.ศ 
จ านวนหนังสือ 

(จ านวนเล่ม/ ร้อยละ) 
มีการยืม 

(จ านวนเล่ม) 

จ านวนครั้งของการยืม  
(จ านวนเล่ม/ ร้อยละ) 

1-50 ครั้ง 
50 ครั้งขึ้นไป 
ทรัพยากรหลัก 
ของห้องสมุด 

ปี 2556 8,329 (100.00) 6,091  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 8,930 (100.00) 7,429  5,763 (77.58) 1,666 (22.42) 

ปี 2560 9,122 (100.00) 7,988  6,148 (76.97) 1,840 (23.03) 
 
 

 จำกตอนที่ 1 สำมำรถวิเครำะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 1 สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปที่มีกำรยืม 
และไม่มีกำรยืมของห้องสมุด ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่ำ สถิติกำรยืมหนังสือมีจ ำนวนเพิ่ม 
มำกขึ้นและสถิติของหนังสือท่ีไม่มีกำรยืมออกลดน้อยลงตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1.  ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจ ำนวน 8,329 เล่ม ได้มีกำรยืมจ ำนวน 6,091 เล่ม  
(ร้อยละ 73.13) ไม่มีกำรยืม 2,238 เล่ม (ร้อยละ 26.87) 
 2.  ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจ ำนวน 8,542 เล่ม ได้มีกำรยืมจ ำนวน 6,523 เล่ม  
(ร้อยละ 76.36) ไม่มีกำรยืม 2,019 เล่ม (ร้อยละ 23.64) 
 3.  ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจ ำนวน 8,755 เล่ม ได้มีกำรยืมจ ำนวน 6,976 เล่ม  
(ร้อยละ 79.68) ไม่มีกำรยืม 1,779 เล่ม (ร้อยละ 20.32) 
 4.  ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจ ำนวน 8,930 เล่ม ได้มีกำรยืมจ ำนวน 7,446 เล่ม  
(ร้อยละ 83.38) ไม่มีกำรยืม 1,484 เล่ม (ร้อยละ 16.62) 
 5.  ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจ ำนวน 9,122 เล่ม ได้มีกำรยืมจ ำนวน 7,988 เล่ม  
(ร้อยละ 87.56) ไม่มีกำรยืม 1,134 เล่ม (ร้อยละ 12.44) 
 สรุปผลตัวชี้วัดในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 1.  ปี พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดตัวชี้วัด คือ จ ำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น 5% เท่ำกับ  
305 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืมได้ 432 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืม 
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 
 2.  ปี พ.ศ. 2558 ได้ก ำหนดตัวชี้วัด คือ จ ำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น 5% เท่ำกับ  
326 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืมได้ 453 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืม 
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 
 3.  ปี พ.ศ. 2559 ได้ก ำหนดตัวชี้วัด คือ จ ำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น 6% เท่ำกับ   
447 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืมได้ 470 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืม 



 

ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 
 4.  ปี พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดตัวชี้วัด คือ จ ำนวนสถิติกำรยืมหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น 7% เท่ำกับ   
521 เล่ม ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืมได้ 542 เล่ม สรุปได้ว่ำสำมำรถเพ่ิมสถิติกำรยืม 
ได้ตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 
 ตำรำงที่ 2 ผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติจ ำนวนครั้งของกำรยืม จะท ำให้ได้ข้อมูลหนังสือ 
ที่เป็นที่นิยมใช้ (มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งขึ้นไป) เพ่ือน ำมำพิจำรณำเพ่ือหำทรัพยำกรหลัก 
ของห้องสมุด ซ่ึงจ ำนวนทรัพยำกรหลักของห้องสมุดมีเพ่ิมมำกข้ึนตำมล ำดับ ดังนี้  
 1.  ปี พ.ศ. 2556 หนังสือจ ำนวน 8,329 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จ ำนวน 936 เล่ม 
(ร้อยละ 15.36)  
 2.  ปี พ.ศ. 2557 หนังสือจ ำนวน 8,542 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จ ำนวน  
1,052 เล่ม (ร้อยละ 16.12) 
 3.  ปี พ.ศ. 2558 หนังสือจ ำนวน 8,755 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จ ำนวน        
1,473 เล่ม (ร้อยละ 21.11) 
 4.  ปี พ.ศ. 2559 หนังสือจ ำนวน 8,930 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครัง้ จ ำนวน1,666 เล่ม 
(ร้อยละ 22.42) 
 5.  ปี พ.ศ. 2560 หนังสือจ ำนวน 9,122 เล่ม มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้ง จ ำนวน  
1,840 เล่ม (ร้อยละ 23.03) 
 ตอนที่ 2  การประเมินผลกระบวนการด าเนินการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ของห้องสมุด  
 กำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  
สำมำรถสรุปผลกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำน ได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 5  ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
              ของห้องสมุด 
 

กระบวนการ 
ผลการด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1.  Approach 
     กำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย และวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน /  
2.  Deployment   
     ด ำเนนิกำรครอบคลุมทกุขัน้ตอนตำมแผนทกุหน่วยงำน /  
     กำรก ำหนดผูเ้กี่ยวข้องของกำรด ำเนนิงำนอย่ำงชัดเจน /  
     กำรสนับสนนุ/ ถ่ำยทอดควำมรูแ้ละขอ้มูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 
ให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

/  

     กำรก ำกับและติดตำม เพือ่รับฟังปัญหำระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร /  
3.  Learning 
     กำรทบทวนและประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำร /  
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรด ำเนินงำน /  
     กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน /  
4.  Integration 
     กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี /  



 

 ผลกำรประเมินผลกระบวนกำรด ำเนินกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด พบว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร Approach, Deployment, Learning  
และ Integration ตำมข้ันตอนที่ได้ก ำหนดไว้ทั้งหมดทุกข้อกำรประเมินที่ได้ก ำหนดไว้  
ตำมท่ีได้แสดงผลกำรประเมินดังตำรำงที่ 3 และสำมำรถสรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
ได้ดังนี้ 
 1.  หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือเก่ำที่ตีพิมพ์ 
ก่อนปี 2540 และเป็นหนังสือที่มีฉบับซ้ ำจ ำนวนมำก ท ำให้มีเนื้อหำล้ำสมัย และส่งผลต่อกำรตัดสินใจ 
ในกำรยืมของผู้ใช้บริกำร 
 2.  หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำไม่เก่ียวข้องกับ 
สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ได้มีกำรส ำรวจ 
และด ำเนินกำรน ำหนังสือที่เนื้อหำไม่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำ น ำออกไปไว้ที่ชั้น Store book  
 3.  ผู้ใช้บริกำรบำงคนนิยมอ่ำนเอกสำรฉบับอิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำหนังสือฉบับพิมพ์  
ท ำให้ไม่มีควำมสนใจในกำรเข้ำมำยืมหนังสือในห้องสมุด 
 4.  ผู้ใช้บริกำรที่ปฏิบัติงำนภำยนอกคณะสัตวแพทยศำสตร์ เช่น โรงพยำบำลสัตว์เล็ก  
โรงพยำบำลสัตว์ใหญ่ และโรงพยำบำลสัตว์ท้องถิ่น ไม่สะดวกเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด ส่งผลให้มีสถิติ 
กำรยืมน้อย 
 อภิปรายผล 
 กำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือ โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำว สำมำรถอภิปรำย 
ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวในกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร 
สำรสนเทศของห้องสมุด ส่งผลให้สถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป  
มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกห้องสมุดได้ศึกษำสถิติกำรยืมและน ำผลกำรศึกษำ 
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินกำรของห้องสมุดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำหนด 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ผลกำรศึกษำท ำให้ทรำบถึงรำยชื่อของหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี 
กำรใช้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรตลำดหำงยำวที่มุ่งส่งเสริมสินค้ำท่ียอดขำยไม่มำกนัก  
หำกเปรียบเทียบกับกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องมุดก็คือควรส่งเสริมหนังสือที่มีกำรใช้น้อยหรือไม่มี 
กำรใช้ให้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกท่ีสุด โดยกำรด ำเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้สถิติกำรยืม 
ของห้องสมุด อันได้แก่ กิจกรรมยอดนักอ่ำน กำรประชำสัมพันธ์หนังสือใหม ่กำรจัดนิทรรศกำร 
แนะน ำหนังสือ กำรแนะน ำหนังสือที่มีกำรใช้น้อยและไม่มีกำรใช้ กิจกรรมสมัครสมำชิกใหม่ กิจกรรม 
แจ้งเตือนก ำหนดคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรจัดชั้นหนังสือ ซึ่งทุกกิจกรรมมีประสิทธิภำพ 
และส่งผลให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด   
 ทั้งนี ้จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้ห้องสมุดได้ทรำบถึงจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
หลักของห้องสมุด ที่มีกำรยืมมำกกว่ำ 50 ครั้งข้ึนไป ซึ่งในกำรศึกษำในปีล่ำสุด พ.ศ. 2560 เห็นได้ว่ำ 
ห้องสมุดมีทรัพยำกรหลัก จ ำนวน 1,840 เล่ม เป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อถือได้ว่ำ 
เป็นหนังสือท่ีควรค่ำต่อกำรศึกษำ มีคุณภำพทำงวิชำกำรและสำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในกำรเขียนงำน 
 



 

วิชำกำรทำงสำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ได้ (Core books) เนื่องจำกเป็นหนังสือท่ีได้รับควำมนิยม 
และเป็นหนังสือที่มีกำรใช้หมุนเวียนอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 กำรด ำเนินกำรส่งเสริมสถิติกำรให้บริกำรยืม-คืนของห้องสมุด โดยกำรน ำหลัก ADLI มำใช้ 
ควบคุมกระบวนกำรท ำงำนทั้งระบบ สำมำรถท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
ไว้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกหลัก ADLI ได้ก ำหนดให้ห้องสมุดได้มีกำรวำงแผน  
ก ำหนดวิธีกำร และระบบที่ชัดเจนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ด ำเนินกำรครอบคลุมทุกข้ันตอนตำมแผน 
กำรด ำเนินงำน มีกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน ำสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำร 
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนงำนในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  
 2.  ควรมีกำรศึกษำสถิติกำรยืมจำกสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน เช่น หนังสืออ้ำงอิง วำรสำร  
และสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืน ๆ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 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 และเป็นชุมชนวิชำกำรท่ีผลิตงำนวิจัยทรงคุณค่ำ 
สู่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
 1.  ได้แนวทำงในกำรส่งเสริมสถิติกำรใหบ้ริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด  
และแนวทำงส่งเสริมให้หนังสือที่มีสถิติกำรใช้น้อยหรือไม่มีกำรใช้ได้ถูกยืมมำกยิ่งขึ้น 
 2.  ได้กิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ที่สำมำรถกระตุ้นให้ 
ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้บริกำรยืม-คืนมำกขึ้น และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้ 
 3.  ทรพัยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดได้มีกำรยืมและน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร 
 4.  ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบรรณำรักษ์กับผู้ใช้บริกำร ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมกำรใช้ อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุดต่อไป 
 5.  บรรณำรักษ์มีทักษะในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด  
 



 

 6.  ผู้ใช้บริกำรเห็นบทบำทและภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรท ำงำน 
เชิงรุกในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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