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บทคัดย่อ
จำกควำมชำนำญด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสังคม สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้ริเริ่มกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
ศูนย์บริกำรข้อมูลจังหวัดขอนแก่นขึ้น ในปี 2556 โดยมีสมำชิกจำนวน 9 แห่ง โดยอำศัยแนวคิดเรื่อง
กำรพัฒนำเครือข่ำย แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ช่วงเริ่มต้น แสวงหำเครือข่ำย จัดทำ
แผนพัฒนำ ช่วงที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ กำรมีส่วนร่วม สร้ำงแกนนำ และช่วงที่ 3 ปรับปรุงผลงำนที่ผนึก
กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมบริกำรเพื่อส่งต่อผู้ใช้ ปัจจุบัน ในปี 2561 มีสมำชิกจำนวน 11 แห่ง ปัจจัย
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,

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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
วิชำชีพจำกภำยนอก ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ มุมมอง สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
พัฒนำสมรรถนะกำรทำงำนได้ดีขึ้น
5. จังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ำยสนับสนุนกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน เชื่อมต่อ
ควำมเป็นเมืองขอนแก่นน่ำอยู่และเป็นพื้นฐำนของระบบกำรศึกษำที่ยั่งยืน
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