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บทคัดย่อ 

 โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน และกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน ซึ่งปีกำรศึกษำ 2559  
จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2560 ได้น ำ
ระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model เพียงอย่ำงเดียว 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์สูงสุด  
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 1) จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 206 คน และ 331 คน ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มข้ึน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจ ำนวน 2 โรงเรียน  
และ 3 โรงเรียนตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมขึ้น จ ำนวน  
1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ทั้งสอง 
ปีกำรศึกษำ 4)  งบประมำณโครงกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จ ำนวน 70,000 บำท และ  
50,000 บำทตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 มีงบประมำณในกำรด ำเนินงำนใช้จ่ำยตำมจริงลดลง 
20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 96 และ ร้อยละ 97 ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 6)  ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 
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Abstract 
 The Trainer of Youth Librarian Project of Thaksin University was aimed to 

provide standard academic service and distribute know-how to the community 
sustainably. In academic year 2016, the project was arranged by applying SIPOC 
MODEL as a guideline of management. In 2017, LEAN system was implemented to 
improve original operation process with only SIPOC MODEL so that the participants 
could gain highest benefits.     
 The result of project operation in academic year 2016 and 2017 was found 
that 1) the number of participants was 206 persons and 331 persons respectively. In 
academic year 2017, the number of participant increased by 125 persons accounted 
for 61%. 2) Two and three schools attended the project provided that in academic 
year 2017 the number of attending schools increased by 1 school equal to 50%. 3) 
The project was achieved according to the action plan for 100% in both academic 
years. 4) The budget for project operation with actual amount of expense was 70,000 
Baht and 50,000 Baht respectively. In academic year 2017, the budget for project 
operation decreased for 20,000 Baht accounted for 29%. 5) Satisfaction of 
participants with knowledge utilization was 96% and 97% respectively provided that 
in 2017, the satisfaction of participants with knowledge utilization increased by 1%. 6) 
Satisfaction of the participants with benefits from services was 94% and 100% 
respectively provided that in academic year 2017, satisfaction of the participants with 
benefits from services grew for 6%.                                                                           
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บทน า 
           ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีแผนขับเคลื่อนสอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ Thailand 4.0 
มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่มหำวิทยำลัย 4.0 เพ่ือตอบสนองนโยบำยของประเทศ 
มหำวิทยำลัยจะต้องผลักดันและพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงบุคลำกรที่ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสังคม สร้ำงองค์ควำมรู้และน ำไปสู่กำรปฏิบัติและช่วยให้เกิดกำรพัฒนำประเทศได้ ไม่ว่ำจะด้ำน
ของกำรให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย และกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือให้มหำวิทยำลัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งในด้ำนของเทคโนโลยีที่จะต้องมี                              
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้เกิดกำรพัฒนำได้มำกยิ่งขึ้น กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ จะต้องน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ลดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน และต้องท ำให้
เกิดควำมสะดวก และควำมพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน เช่น ผู้ปกครอง นักศึกษำ รวมถึง
บุคลำกร 



 
 

 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผน 
Thailand 4.0 ส ำนักหอสมุดสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำเป็นห้องสมุด 4.0 สอดคล้อง
ตำมแผนมหำวิทยำลัย และเดินตำมแนวทำงแผน Thailand 4.0 เพ่ือพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน 
คุณลักษณะที่ส ำคัญ 4 ด้ำน ของห้องสมุด 4.0 คือ 
 1.  ด้ำนบริกำร มีห้องสมุดเพียงพอสำมำรถบริกำรรองรับควำมต้องกำร พฤติกรรมและ 
วิถีชีวิตผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ได้ทุกประเภท เอ้ือให้เข้ำถึงควำมรู้ที่เปิดกว้ำงทั้งภำยในและภำยนอก 
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เน้นบริกำรอัตโนมัติ และผ่ำนระบบ
ออนไลน์มำกขึ้น 
 2.  ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นห้องสมุดที่ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติ มีผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำง ๆ สนับสนุนวิชำกำรและวิจัย 
 3.  ด้ำนควำมรู้ เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่รวบรวม สะสม ต่อยอด ผลิต ประยุกต์ กระจำย  
และเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ที่มำกมำยและหลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สำมำรถสร้ำงจุดเด่น
ที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
 4.  ด้ำนปัญญำ สร้ำงสภำพแวดล้อม กิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมควำมรู้และ 
ภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร สำมำรถชี้น ำเชิงปัญญำได้ เพ่ือก่อเกิดภูมิปัญญำและ
นวัตกรรมใหม่ 
 นอกจำกนี้บรรณำรักษ์ 4.0 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในห้องสมุด ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำตัวเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบรรณำรักษ์ คือ กำรเอำใจใส่และสนใจ
ค ำถำมของผู้มำใช้บริกำร ต้องรู้จักศำสตร์ต่ำง ๆ รอบตัวให้มำกท่ีสุด รวมถึงเข้ำใจเรื่องลิขสิทธิ์                    
ที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดโดยตรง เช่น กำรเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ บรรณำรักษ์ต้องรู้จักประยุกต์ 
กำรท ำงำน รับฟังควำมคิดเห็นของบรรณำรักษ์ด้วยกัน เพื่อให้เพ่ือนร่วมงำนหรือผู้ใช้บริกำรรู้สึก
สนุกสนำนไปกับงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมภำยในห้องสมุด เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีร่วมกัน และ
สำมำรถจัดกำรระเบียบชีวิตของตัวเองได้ ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญเช่นกัน กำรปรับตัวให้เข้ำกับ
เทคโนโลยี และต้องพร้อมให้บริกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศต่ำง ๆ แก่ผู้มำใช้บริกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ที่ตรงตำมควำมต้องกำร ซึ่งเป็นหัวใจของกำรให้บริกำรที่ส ำคัญ ทักษะทำงวิชำชีพบรรณำรักษ์  
และทักษะบริกำรที่เกี่ยวข้อง คือ มีควำม สำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และควำมสำมำรถ
เฉพำะบุคคล เพื่อส่งเสริมให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บรรณำรักษต์้องมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
ค ำปรึกษำ และแนะน ำผู้ใช้บริกำรได้ ทักษะด้ำนภำษำ กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมีบทบำทส ำคัญต่อ 
กำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ บรรณำรักษ์ที่ดีต้องมี Customer service คือ รักงำนด้ำนบริกำร  
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ำใจหลักกำรของงำนบริกำร สำมำรถรับผิดชอบงำนได้ด้วย
ตนเอง มีควำมอดทน และควบคุมอำรมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกำลเทศะ มีปฏิภำณไหวพริบ สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ รับมือกับค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม และหำวิธีกำรใด
ที่จะท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สิ่งง่ำย ๆ ที่จะเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด คือ ต้องลองท ำตัวเป็นผู้ใช้บริกำร และสังเกตพฤติกรรมกำรให้บริกำร หรือสอบถำม
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยกำรเข้ำไปนั่งพูดคุย หรือใช้แบบสอบถำม และเก็บรวบรวมค ำถำม



 
 

ของผู้ใช้บริกำรอยู่เสมอ วิธีสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร  คือ กำรพูดให้น้อย ฟังให้มำก อธิบำยพอประมำณ 
อย่ำพูดสอดแทรกกลำงคัน อย่ำเอำแต่โต้แย้ง ไม่ต้องแย่งกันแสดงควำมคิดเห็น แต่ช่วยกันอธิบำย  
เมื่อเข้ำใจเป้ำหมำยและสภำพของผู้ใช้บริกำรแล้ว ควรจะทบทวนอีกรอบ จับจุดหนัก จ ำไว้ให้มั่น  
จะได้ไม่ลืมขณะโต้แย้ง อธิบำยในประเด็น อย่ำคัดค้ำนควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรอย่ำงซึ่งหน้ำ 
ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพ่ือก้ำวสู่ ThaiLand 4.0 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
ทักษิณ เล็งเห็นควำมส ำคัญและควำมเชื่อมโยง มีแนวคิดท่ีจะน ำองค์ควำมรู้กระจำยสู่ชุมชน                         
อย่ำงเป็นระบบ จึงมีกำรน ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
หลักห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยภูมิภำคมำใช้ในกำรด ำเนินงำนบริกำร
แก่ชุมชนภำยใต้โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณอย่ำงมีมำตรฐำน            
และมีกำรน ำระบบ Lean มำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดใน                        
กำรบริหำรจัดกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 
        1.  เพ่ือจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีมำตรฐำน 
           2.  เพ่ือกระจำยองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบร่วม  
 1.  ห้องสมุดประชำชน อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 2.  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
 โครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง                           
ปีกำรศึกษำ 2559 จัดโครงกำรโดยใช้ SIPOC Model เป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร                                         
ปีกำรศึกษำ 2560 ได้น ำระบบ Lean มำช่วยปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC 
Model เพียงอย่ำงเดียว ดังตำรำงที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC Model 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC Model และ Lean 
1.  ก ำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
2.  ก ำหนดทรัพยำกรที่จะต้องใช้ในกำรจัด
กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 
 
 

1.  ก ำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
2.  จัดประชุมร่วมระดมควำมคิดผู้ปฏิบัติงำน 
โดยใช้ระบบลีน วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
กระบวนกำรทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 
ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2-9 เช่น ทรัพยำกรที่จะต้องใช้ 



 
 

ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC model 
บริหารจัดการโดยใช้ 

SIPOC model และ Lean 
3.  ออกแบบโครงกำร 
4.  ขออนุมัติโครงกำร 
5.  ประชุมคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ 
6.  จัดท ำเอกสำรสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
7.  จัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
8.  จัดเตรียมสถำนที่ 
9.  จัดกิจกรรมตำมที่ออกแบบ 
10.  ประเมินผลโครงกำร 
11.  สรุปผลและจัดท ำรำยงำน 
 

ใช้ในกำรจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
เพ่ือลดทรัพยำกรกำรจัดกิจกรรม วำง
ผู้รับผิดชอบให้เหมำะสมกับกิจกรรม ปรับปรุง
ขั้นตอนออกแบบโครงกำรให้เหมำะสม  
ลดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร เปลี่ยนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์ และเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรมเน้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยัด
งบประมำณโครงกำร จัดเตรียมสถำนที่จัด
กิจกรรม มอบหมำยให้ทำงโรงเรียนเป้ำหมำย
เป็นผู้ด ำเนินงำน ลดเวลำจัดสถำนที่ของ
โครงกำร 
3.  ประเมินผลโครงกำร ใช้ระบบ E-Form 
4.  สรุปผลและจัดท ำรำยงำน จัดท ำและส่ง
รำยงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 
 กำรจัดโครงกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์รอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ  
2560 ซึ่งมีกำรน ำระบบลีนมำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนเดิมที่มีกำรใช้ SIPOC Model  
เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งกำรจัดโครงกำรปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 2) โรงเรียนเขำ้ร่วมโครงกำรมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 3) โครงกำรบรรลุตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนสูงสุด 4) ลดงบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จำกกำรบริกำร รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงที ่2  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 
และปีการศึกษา 

2560 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน) 

200 206 150 331 เพ่ิมข้ึน 125 คน 
(รอ้ยละ 61 ) 

จ ำนวนโรงเรียน 
เข้ำร่วมโครงกำร 
(โรงเรียน) 

2 2 2 3 เพ่ิมข้ึน 1 
โรงเรียน 

(ร้อยละ 50) 
บรรลุตำมแผน 
กำรด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

80 100 80 100 สูงสุด 
(ร้อยละ 0) 

งบประมำณ (บำท) 70,000 70,000 50,000 50,000 ลดงบประมำณ 
20,000 บำท 
(ร้อยละ 29) 

ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

80 96 80 97 เพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 1) 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรบริกำร (ร้อยละ) 

80 94 80 100 เพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 6) 

 
สรุปผล  อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 
1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 206 คน และ 331 คนตำมล ำดับ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น 
จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 โรงเรียนและ 3 โรงเรียน
ตำมล ำดับ โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำรบรรลุ
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรร้อยละ 100 ทั้งสองปีกำรศึกษำ 4)  งบประมำณ โครงกำร
ด ำเนินกำรใช้จ่ำยตำมจริง จ ำนวน 70,000 บำทและ 50,000 บำทตำมล ำดับ งบประมำณใน 



 
 

กำรด ำเนินงำนลดลง 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 96 และร้อยละ 97 ตำมล ำดับ ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 6) ระดบัควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำร ร้อยละ 94 และร้อยละ 100 ตำมล ำดับ ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 
 
ตำรำงที่ 3  เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 

เปรียบเทียบ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เปรียบเทียบ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  206 คน 331 คน เพ่ิมข้ึน 125 คน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 61 

จ ำนวนโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร 

2 โรงเรียน 3 โรงเรียน เพ่ิมข้ึน 1 
โรงเรียน 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50 

บรรลุตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สูงสุดเท่ำกัน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 0 

งบประมำณ 70,000 บำท 50,000 บำท ลดงบประมำณ 
20,000 บำท 

ลดลง 
ร้อยละ 29 

ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
บริกำร 

ร้อยละ 94 ร้อยละ 100 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 6 

 
 อภิปรายผล 
 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2559 เปรียบเทียบกับ ปีกำรศึกษำ 
2560  พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น จ ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
61 2) โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 3) โครงกำร
บรรลุตำมแผนกำรด ำเนินงำนสูงสุดเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 100 4) งบประมำณ โครงกำรด ำเนินงำน
กำรใช้จ่ำยตำมจริงลดน้อยลง จ ำนวน 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29 5) ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 6) ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 



 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  น ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรมำปรับปรุง เพ่ือจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทุกปี 
 2.  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดโครงกำรจำกผู้รับบริกำร 
 การน าไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด 
 1.  ห้องสมุดน ำ SIPOC Model ใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรหรือด ำเนินงำนโครงกำร 
 2.  ห้องสมุดสำมำรถน ำ Lean ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในงำนบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน และงำนห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยมีกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 
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