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บทคัดย่อ 

 งำนวิจัยนี้ศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชมคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยต่อ 
กำรใช้งำน Mobile Telepresence Robotics (MTR) ประกอบไปด้วย ด้ำนระบบกำรท ำงำน  
ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรโดย MTR ด้ำนกำรใช้งำนและ 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในห้องสมุด และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนำงำนบริกำรภำยในห้องสมุด 
ในอนำคต  กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด คณะผู้บริหำรห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
จ ำนวน 387 คน ระหว่ำงวันที่ 3-14  กันยำยน 2561  

 ผลกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ของประชำคมจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยภำพรวมพบว่ำผู้รับบริกำรจ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และ 
มีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก  รองลงมำ 81 คน (ร้อยละ 20.93) มีควำมต้องกำร
บริกำรระดับปำนกลำง และจ ำนวน 64 คน (ร้อยละ 16.54) มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร 
ในระดับน้อย 
 
ค าส าคัญ:        
 หุ่นยนต์, ระบบกำรประชุมแบบเสมือนจริงจำกระยะไกล, บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำ, ดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption)  
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Abstract 
 This research examined the responses that the community of Chulalongkorn 
University has on the implementation of Mobile Telepresence Robotics (MTR) services 
in the University Library. 387 samples (consisting of library users, Library Board of 
Directors, and librarians) were obtained through the use of questionnaires and 
interviews during 3rd – 14th September 2018. The collected data provided feedback 
on the MTR as an operating system, librarian performance in using MTR, and library 
branding as well as additional recommendations to improve Chulalongkorn University 
Library’s services in the future. Based on the results, 62.53% (242) of the surveyed 
samples is in flavor of the MTR services and has high anticipation for future uses, while 
20.93% is neutral and the remaining 16.54% has low anticipation. 
 
Keyword:       
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บทน า 

 กำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรโดยกำรหันหน้ำเข้ำหำกัน (face-to-face) ถือเป็นหัวใจส ำคัญ
ของงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด ซึ่งจะช่วยให้กำรให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  แต่บำงครั้งผู้รับบริกำรอำจไม่สำมำรถเข้ำมำพบปะ 
พูดคุยและซักถำมโดยตรงกับบรรณำรักษผ์ู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบถำมของห้องสมุด  
ในขณะเดียวกันห้องสมุดได้มีกำรขยำยพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในอำคำรห้องสมุดหลัก 
และห้องสมุดสำขำ ในขณะที่จ ำนวนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมีจ ำนวนเท่ำเดิม หรือลดลง ดังนั้นกำรน ำ
เทคโนโลยี Mobile Telepresence Robotics  มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำของห้องสมุด จึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับผู้ให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ขอรับ
บริกำรได้จำกทุกท่ี ทุกเวลำ 

Mobile Telepresence Robotics (MTR) คือ หุ่นยนต์กำรน ำเสนอ/ ระบบเทเลพรีเซนต์
หรือระบบกำรประชุมแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคกำรสร้ำงภำพวัตถุต่ำง ๆ จำกระยะไกลด้วย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งด้ำนภำพ เสียงและกำรสัมผัส มีลักษณะเป็นแบบ Real time ท ำงำนผ่ำน 
กำรควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยควบคุมกำรท ำงำนและกำรเคลื่อนไหวผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์ ซึ่ง MTR ที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ ท ำงำนโดย Log in 
บนเว็บไซต์ https://drive.doublerobotics.com/ ซ่ึงใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำรบน Mac และ 
Windows ค ำสั่งจะถูกส่งไปยัง iPad ที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง ผ่ำนแอพพลิเคชั่นของ Double Robotics 
ท ำหน้ำที่ควบคุมกล้อง สัญญำณ และกำรเคลื่อนไหว จำกนั้น iPad จะส่งสัญญำณ Bluetooth ไปยัง
ล้อและแกน ส ำหรับควบคุมกำรเคลื่อนที่ของล้อ และกำรยกตัว ขึ้น-ลง ของแกนที่เชื่อมต่อกับ iPad 

https://drive.doublerobotics.com/


เพ่ือปรับระดับ (ดังภำพที่ 1) ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กระบวนกำรท ำงำนของ Mobile Telepresence Robotics 
 
การประยุกต์ใช้ Mobile Telepresence Robotics ในงานห้องสมุด 

 ห้องสมุดมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ได้มีกำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำร 
ของห้องสมุดกันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งในงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรต้อนรับน ำชม
ห้องสมุด และงำนพิพิธภัณฑ์ หอจดหมำยเหตุ ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและกำรบริกำร
ของห้องสมุด เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีส ำหรับห้องสมุด  ส ำหรับตัวอย่ำงห้องสมุดต่ำงประเทศที่มี 
กำรน ำ MTR มำใช้ในงำนห้องสมุดมีดังนี้ 
 1.  ห้องสมุดมหำวิทยำลัยของ Western Michigan University (LuMarie Guth and 
Patricia Vander Meer, 2017, pp. 408-420) ร่วมกับ The WMU Communications and 
Social Robotics Lab (CSRL) ไดท้ดลองใช้หุ่นยนต์ Telepresence Robot (TR) ภำยในห้องสมุด  
โดยหุ่นยนต์ทีเ่ลือกทดลองใช้คือ Beam+model พัฒนำโดยบริษัท Suitable Technologies และ
จำกกำรทดลองใช้งำนในครั้งนั้น LuMarie Guth และ Patricia Vander Meer (2017, pp. 408-
420)  ได้ท ำกำรศึกษำกำรใช้งำนในห้องสมุด โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ประกอบไปด้วย 
ช่วงที่ 1: ภำคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ของปี 2016 โดยให้ผู้ใช้งำนห้องสมุดทดลองควบคุมหุ่นยนต์และ 
เก็บผลตอบรับโดยใช้แบบสอบถำม  ช่วงที่ 2: ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 -2016 ทดลองใช้งำนหุ่นยนต์   
ในห้องสมุดในหลำกหลำยต ำแหน่ง ได้แก่ ทักทำยผู้ใช้ในงำนอีเวนท์ของห้องสมุด ใช้เป็นไกด์ทัวร์
ห้องสมุด เป็นผู้ช่วยนักศึกษำที่ให้บริกำรตอบค ำถำม เข้ำร่วมกำรประชุมแผนกในขณะที่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำจุดให้บริกำร ใช้ในกำรอ่ำนกลอนในงำนเดือนกลอนนำนำชำติ ใช้ในกำรน ำทัวร์ห้องสมุด      
ให้ผู้ร่วมงำนอ่ืนจำกทั่วโลก และใช้เล่นเกมหำของในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เก็บข้อมูลจำก    
กำรสังเกต และช่วงที่ 3:  เก็บข้อมูลทัศนคติของ นักศึกษำช่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด บรรณำรักษ์ 
ผู้บริหำรห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรฝึกใช้งำนหุ่นยนต์ ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บ
ข้อมูล ผลกำรทดลองพบว่ำ   
 
 

https://www.voathai.com/a/telepresence-robots/3179492.html


 ช่วงที่ 1:  ได้รับผลตอบรับทั้งทำงบวกและทำงลบ ได้แก่ 
 รู้สึกไม่สบำยใจเมื่ออยู่ ๆ หันไปข้ำงหลังก็เจอหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

เงียบเชียบ จึงอำจท ำให้ผู้ใช้บำงคนตกใจ มีควำมเห็นว่ำควรก ำหนดเส้นทำงกำรเดินของหุ่นยนต์ หรือ
บริเวณให้บริกำรของหุ่นยนต์ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือผู้ใช้จะรู้สึกสะดวกใจในกำรใช้มำกกว่ำ 

 ในบริกำรตอบค ำถำม รู้สึกชอบกำรคุยแบบซึ่ง ๆ หน้ำมำกกว่ำ เพรำะแม้จะมี
หุ่นยนต์ก็ไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำเนื่องจำกยังคงต้องใช้คนในกำรบังคับควบคุม และด้วยข้อจ ำกัด 
หลำย ๆ อย่ำงของตัวหุ่นยนต์ท ำให้สุดท้ำยบรรณำรักษ์ก็ต้องเดินออกมำหำผู้ใช้เอง 

 รู้สึกว่ำเป็นประโยชน์ส ำหรับใช้ในกำรสื่อสำรทำงไกล 
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยำกให้หุ่นยนต์มีฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น อยำกให้มีแขนเพ่ือหยิบจับ

ของส่งให้ได้ หรือโปรแกรมในกำรตำมหำคนในห้องสมุด  ควรใช้หุ่นยนต์ในกำรรักษำควำมเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยในห้องสมุดควรตั้งระดับควำมดังเสียงของหุ่นยนต์ให้ดีก่อนน ำมำใช้งำน 

 ช่วงที่ 2:  เก็บข้อมูลหลังจำกทดลองใช้งำนหุ่นยนต์จริงในห้องสมุด ได้ผลตอบรับ ดังนี้ 
 เสียง ต้องท ำกำรปรับระดับและทดสอบภำยในก่อนออกใช้งำนจริง 
 กำรท ำงำนพร้อมกัน ไม่ได้ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถท ำงำนหลำยอย่ำงไปพร้อมกันได้

เนื่องจำกต้องตั้งสมำธิในกำรบังคับหุ่นยนต์ แต่ก็เคยมีกรณีที่นักศึกษำที่มำท ำงำนต้องเข้ำประชุมไป
พร้อม ๆ กับกำรให้บริกำรช่วยเหลือ (Help desk) โดยเขำอยู่ในห้องประชุมและตั้งหุ่นยนต์ไว้ที่จุด
บริกำร หัวใจหลักของกำรท ำงำนคือ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ตอนแรกเขำจะตั้งใจกับกำรประชุม  
แต่เมื่อมีผู้ใช้เข้ำมำขอใช้บริกำรเขำก็จะหันมำตั้งใจให้บริกำรแทน และมุมกล้องที่กว้ำงของตัวหุ่นยนต์
ท ำให้เขำมองเห็นทันทีท่ีมีผู้ใช้เข้ำมำขอควำมช่วยเหลือ 

 กำรใช้เป็นเครื่องมือให้บริกำรตอบค ำถำมเคลื่อนที่ ได้รับผลตอบรับหลำกหลำย    
ทั้งผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นเทคโนโลยีใหม่ และผู้ที่รู้สึกไม่สะดวกและสงสัยจุดประสงค์กำรใช้งำน 
ของหุ่นยนต์ เนื่องจำกหุ่นยนต์มีหน้ำจอขนำดเล็กจึงมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือ เช่น จำกหน้ำจอ 
ผลกำรค้นหำในฐำนข้อมูล และบำงคนบอกว่ำอยำกให้หุ่นยนต์เป็นหน้ำจอสัมผัส 

 กำรใช้บริเวณเคำน์เตอร์ให้บริกำรตอบค ำถำมในฐำนะผู้ช่วย (Back up) แก่นักศึกษำ
ช่วยงำน นักศึกษำยังคงสับสนว่ำหุ่นยนต์มีไว้เพ่ือเฝ้ำดูกำรท ำงำนของตนหรือช่วยงำนกันแน่ รวมทั้ง
บรรณำรักษ์ที่ใช้งำนหุ่นยนต์ก็กล่ำวว่ำ รู้สึกกดดันให้ต้องตอบค ำถำมให้ได้เร็วกว่ำปกติเนื่องจำกผู้ใช้
มองไม่เห็นขณะบรรณำรักษ์ท ำกำรค้นหำข้อมูล จึงไม่ทรำบว่ำกำรค้นหำเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

 แม้จะมีบำงคนที่ตื่นเต้นกับกำรใช้งำนหุ่นยนต์ แต่ก็มีบำงคนที่รู้สึกไม่ดีซึ่งคำดว่ำ  
เป็นกลุ่มคนที่หวำดกลัวเทคโนโลยี (Technophobia)  

 เห็นว่ำมีประโยชน์ในกำรใช้งำนกำรสื่อสำรทำงไกล 
 เห็นว่ำช่วยเสริมภำพลักษณ์ห้องสมุดในฐำนะผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 

 ช่วงที่ 3:  ผลทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดต่อหุ่นยนต์ทั้งก่อนและหลังกำรอบรมฝึก     
ใช้งำน ผลจำกเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนไม่ต่ำงกันมำกนักแม้จะท ำงำนในต่ำงสำขำ ต่ำงแผนก หรือ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  ผลควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนหลังจำกได้รับกำรอบรมฝึกใช้งำน  คะแนนเฉลี่ย  
ที่เพ่ิมมำกที่สุดคือด้ำน ทักษะในกำรใช้หุ่น (Ease in proficiency using the robot) และประโยชน์
ของหุ่นยนต์ในงำนห้องสมุด (Usefulness of the robot in libraries)  ส ำหรับควำมเห็นจำก



บรรณำรักษ์คนหนึ่งซึ่งสะท้อนผลกำรสังเกต คือ คิดว่ำกำรใช้หุ่นยนต์เป็นเรื่องน่ำสนุก และแปลกใหม่ 
แต่หำกเม่ือเวลำผ่ำนไปแล้วไม่รู้สึกว่ำมันเป็นสิ่งใหม่ หุ่นยนต์จะยังมีประสิทธิภำพอยู่ไหม เพรำะ    
กำรต้องบังคับหุ่นไม่ได้ช่วยประหยัดเวลำของเจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถไปท ำอย่ำงอ่ืนได้ แต่ก็ยังคิดว่ำ    
กำรน ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ เช่น หุ่นยนต์ในห้องสมุด ก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษำที่จะได้รับ
ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้ห้องสมุด 
 2.  University of Bologna (Western Michigan University, 2016) โดยเริ่มจำก Lynn 
Kleinveldt บรรณำรักษ์ซึ่งก ำลังศึกษำที่ University of Bologna ประเทศอิตำลี ได้ใช้งำนหุ่นยนต์ 
Telepresence Robot (TR) ทีไ่ด้รับควำมร่วมมือจำก the Communication and Social 
Robotics Labs  ในกำรดูงำนและส ำรวจห้องสมุด Waldo Library แห่งมหำวิทยำลัย Western 
Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง Kleinveldt ไดก้ล่ำวว่ำ “จุดประสงค์ของหุ่นยนต์
ไม่ใช่กำรแทนที่บรรณำรักษ์ แต่เป็นกำรเพ่ิมบทบำทใหม่ให้แก่บรรณำรักษ์ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์   
จะท ำให้บรรณำรักษ์สำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรและขอบเขตควำมรู้ได้ในทุกที่ นอกจำกนี้           
May Chang ผู้ช่วยคณบดีด้ำนเทคโนโลยีของห้องสมุดกล่ำวว่ำ “นี่เป็นตัวอย่ำงที่ดีของควำมร่วมมือ
ของห้องสมุดทั่วโลก  MTR ชว่ยให้เรำสื่อสำรกันได้ในระดับที่โทรศัพท์หรือวิดีโอแชทท ำไม่ได้”  
หุ่นยนต์ ตัวดังกล่ำวได้ถูกใช้ในงำนต้อนรับคณะดูงำนจนถึงช่วงภำคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016  
 3.  กำรให้บริกำร Telepresence Robot ของห้องสมุด University of New England 
(UNE) ไดม้ีบริกำรให้นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของ UNE ยืม Telepresence Robot (TR) ส ำหรับ
น ำไปใช้ในงำนในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมทำงไกลไปยังวิทยำเขต (Campus) อ่ืน ๆ ติดต่อ
กับเพ่ือนร่วมงำนที่มำท่ีมหำวิทยำลัยไม่ได้  เข้ำเรียนแทนในช่วงที่ไปเรียนไม่ได้ เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(As a traveling mobile sign) ใช้เก็บแบบสอบถำม ใช้ในกำรสังเกตกำรณ์ ติดต่อกับผู้ป่วยในคลินิก 
ส ำหรับวิธีกำรให้ยืมจะก ำหนดให้แต่ละวิทยำเขตมีหุ่นยนต์ให้บริกำรแห่งละ 1 ตัว จองหุ่นยนต์ทำง
อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อจองแล้วจะได้รับลิงก์เข้ำใช้งำนหุ่นยนต์ผ่ำนอีเมล สำมำรถส่งต่อลิงก์กำรใช้
งำนหุ่นยนต์ให้ผู้อื่นได้แต่ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับตัวหุ่นยนต์จะอยู่ที่ผู้ลงชื่อยืม 
ใช้งำนได้สูงสุด 24 ชั่วโมง สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอต่อเวลำได้หำกไม่มีผู้จองหุ่นยนต์ต่อจำก 
กำรใช้งำนหุ่นยนต์ ผู้รับบริกำรได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่ำ ข้อจ ำกัดกำรใช้งำนของหุ่นยนต์มำกจำก
กำรที่ให้บริกำรนั้นมีไว้ส ำหรับใช้ภำยในเท่ำนั้น หุ่นยนต์จะท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  
โดยกำรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คผ่ำนบรำวเซอร์ Chrome เท่ำนั้น กำรใช้งำนควบคุม  
กำรเคลื่อนที่ในระยะไกลจะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดเมื่อมีผู้ช่วยในกำรน ำหุ่นยนต์ผ่ำนประตูหรือ    
เข้ำออกประตูภำยในห้องสมุด กำรควบคุมผ่ำนเครือข่ำยของหุ่นยนต์ต้องกำรกำรเชื่อมต่อสัญญำณ 
Wifi ที่แรงและมีเสถียรภำพ  และแบตเตอรี่หุ่นยนต์มีข้อจ ำกัดท่ีท ำงำนได้เพียง 8-10 ชั่วโมง ดังนั้น  
จึงควรให้ผู้รับบริกำรสำมำรถขอยืมที่ชำร์จพร้อมหุ่นยนต์ได้ 
 4.  ห้องสมุด The University of Texas at Arlington (UT Arlington) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  ได้จัดให้มบีริกำรให้ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ยืมหุ่นยนต์ Telepresence 
Robot (TR) ที่พัฒนำโดยบริษัท Double Robotics ซึ่งมีข้อก ำหนดกำรใช้งำนคือ ระยะเวลำ      
กำรยืม 3 ชั่วโมง/ ครั้ง/ เครื่อง ไม่มีกำรให้จองหุ่นยนต์ล่วงหน้ำก่อนยืม ไม่สำมำรถยืมต่อได้ในตัวเดิม        



แต่สำมำรถยืมหุ่นยนต์ตัวอ่ืนได้ หำกไม่มีหุ่นยนต์ตัวอ่ืนเหลือให้ยืมต่อ ต้องรอ 1 ชั่วโมงในกำรชำร์จ
แบตเตอรี่หุ่นยนต์ตัวนั้น แล้วจึงกลับมำยืมได้ใหม่อีกครั้ง และยืมไปใช้เฉพำะภำยในห้องสมุดเท่ำนั้น  

 ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ทดลองน ำ Mobile Telepresence 
Robotics (MTR) จำกบริษัทหุ่น Double Robotics มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำม และ
บริกำรต้อนรับน ำชมของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2560 เป็นต้นมำ โดยระบบของ MTR ที่
น ำมำใช้งำนจะใช้ไอแพดเป็นตัวสั่งกำรและควบคุม ผู้ใช้สำมำรถควบคุมจำกระยะไกลได้ด้วย
คอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟน  (ชมวีดีทัศน์ระบบกำรท ำงำนได้ที่  
https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php) ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุด    
เพ่ือส่งเสริมและสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรห้องสมุด ให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของ
ผู้รับบริกำรรุ่นใหม่  ดังนั้นส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  จึงได้ด ำเนินกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำร
ของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้บริกำร Telepresence Robotics ในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ ด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้ 
บริกำรผ่ำน  MTR ด้ำนกำรใช้งำนและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด  ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้
งำน MTR ในห้องสมุด รวมถึงศึกษำข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อระบบกำรให้บริกำร MTR เพ่ือน ำ
ผลกำรวิจัยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำรให้เหมำะสมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อ  
กำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรมีกำรใช้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำผ่ำน Mobile 
Telepresence Robotics ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 3.  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร Mobile 
Telepresence Robotics ได้อย่ำงเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 กำรศึกษำครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ เป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสอบถำมจัดท ำทั้งในรูปแบบกระดำษและแบบสอบถำมออนไลน์  
มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม 2561 ส ำหรับขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
มีดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1: ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ที่มีต่อกำรใช้บริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ประชำกร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญำตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดภำคกำรศึกษำต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

https://www.car.chula.ac.th/library-tour.php


(ระหว่ำงวันที่ 3-14 กันยำยน 2561)  โดยกิจกรรมนี้ได้มีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำ Mobile Telepresence 
Robotics เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรได้รับรู้ระบบกำรท ำงำน และสำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดบริกำรที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรต่อไป รำยละเอียดบริกำรปฐมนิเทศ
กำรใช้ห้องสมุดดูได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=110  หรือ  
https://goo.gl/bhpmGW  นอกจำกนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรที่เข้ำมำรับบริกำร   
ในพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 และ ชั้น 2 ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตลอดจน
ผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำ  

 ขั้นตอนที่ 2: สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยกำรสร้ำงแบบสอบถำม/ แบบสอบถำม
ออนไลน์ และแบบสัมภำษณ์เพ่ือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถำม รำยละเอียดดังนี้ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดบริกำร MTR จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่ 
วำรสำร บทควำมวิจัย วิทยำนิพนธ์ และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ำแนวคิดและรูปแบบกำรจัดบริกำร
มำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยโดยแบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือใน 
กำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ประกอบด้วยค ำถำมที่เกี่ยวกับ  สถำนภำพ และคณะ/ สถำบันที่สังกัด ลักษณะของ

แบบสอบถำมเป็นแบบกำรหำค่ำร้อยละ และแจกแจงควำมถี่  
 ส่วนที่ 2  กำรรับรู้และควำมต้องกำรของนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มีต่อกำรใช้

บริกำร MTR ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ประกอบด้วยค ำถำมกำรรับรู้และควำมต้องกำร 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนระบบกำรท ำงำน

ของ MTR 2) ด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน MTR 3) ด้ำน  
กำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด และ 4) ด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ใน
ห้องสมุด ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ คือ รับรู้/ 
ต้องกำรมำกที่สุด รับรู้/ ต้องกำรมำก รับรู้/ ต้องกำรปำนกลำง รับรู้/ ต้องกำรน้อย และรับรู้/ ต้องกำร 
น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือกำรพัฒนำและจัดบริกำร       
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบแบบสอบถำม  และแบบสัมภำษณ์ ทั้งผู้รับบริกำร ผู้บริหำร     
และผู้ปฎิบัติงำนให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ทั้งในและนอกเวลำท ำกำร ลักษณะ     
ของแบบสอบถำมเป็นแบบค ำถำมปลำยเปิด ให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็น   

 ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบแบบสอบถำมและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร
ทดสอบแบบสอบถำมกับผู้รับบริกำรห้องสมุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร จำกนั้นจึงน ำผล 
กำรทดสอบมำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมก่อนแจกให้กับกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 4: เก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด ำเนินกำรส่งแบบสอบถำมให้กับนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด
ภำคกำรศึกษำต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และผู้รับบริกำรที่เป็นประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

https://www.car.chula.ac.th/prnews_detail.php?id=110
https://goo.gl/bhpmGW


ที่เข้ำมำรับบริกำรในพ้ืนที่บริกำรชั้น 1 และชั้น 2 ตลอดจนผู้บริหำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งในและนอกเวลำท ำกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 387 ชดุ ช่วงเวลำ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่  3-14 กันยำยน 2561 

 ขั้นตอนที่ 5: วิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม ด้วยกำรแจกแจงควำมถ่ี  หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์ส ำหรับ Windows  
 ขั้นตอนที่ 6: สรุปผลกำรวิจัย รำยงำนผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกสมมติฐำนกำรวิจัย ที่ก ำหนดไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ประชำคมจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย มีกำรรับรู้ต่อบริกำร Mobile Telepresence Robotics ของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในระดับน้อย และ (2) ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีควำมต้องกำร
ใช้บริกำร MTR ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ในระดับมำก  
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จำกจ ำนวนแบบสอบถำมจ ำนวน 387 ชุด ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น
นิสิตคณะอักษรศำสตร์ มีจ ำนวนมำกที่สุด 244 คน (ร้อยละ 63.05) รองลงมำคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 
35 คน (ร้อยละ 9.04) และนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 30 คน (ร้อยละ 7.75)  
 เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพทำงกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนิสิตระดับ 
ปริญญำตรี มีจ ำนวนมำกที่สุด 313 คน (ร้อยละ 80.88) รองลงมำเป็นนิสิตระดับปริญญำโท จ ำนวน 
48 คน (ร้อยละ 12.40) และเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก จ ำนวน 24 คน (ร้อยละ 6.20)  
 2.  การรับรู้และความต้องการบริการ Mobile Telepresence Robotics           
โดยภาพรวม 

 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรรับรู้และควำมต้องกำรในงำนบริกำร MTR พบว่ำ ผู้รับบริกำร จ ำนวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีกำรรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำร MTR ในระดับมำก  รองลงมำ 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีควำมต้องกำรบริกำรระดับปำนกลำง และจ ำนวน 64 คน หรือร้อยละ 
16.54 มีรับรู้และมีควำมต้องกำรใช้บริกำรในระดับน้อย 
 3.  ด้านระบบการท างานของ Mobile Telepresence Robotics 

 ผลกำรศึกษำด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และ           
ควำมต้องกำรด้ำนระบบกำรท ำงำนของ MTR ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ 
ระบบควบคุมสั่งกำรใช้งำนได้ง่ำย ( x  = 4.33) รองรับกำรใช้ WiFi และ Bluethooth ( x  =4.32)     
กำรติดต่อสื่อสำรกับบรรณำรักษ์สะดวก รวดเร็วผ่ำนระบบ ( x  = 4.31) 
 4.  ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน  MTR 

 ผลกำรกำรศึกษำด้ำนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน  
MTR พบว่ำผู้รับบริกำรมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ในกำรให้บริกำรผ่ำน  MTR      
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เป็นอย่ำงดีในงำนบริกำรของห้องสมุด ( x  =4.29) มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ



และให้ค ำปรึกษำผ่ำน Robotics ( x  = 4.22) สำมำรถน ำทักษะของกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ประยุกต์เข้ำกับกำรใช้นวัตกรรมได้ดี ( x  = 4.21)   
 5. ด้านการใช้งาน MTRในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด 

 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรใช้งำน MTR ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด พบว่ำ
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้งำน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด     
ในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ ช่วยยกระดับงำนบริกำรในห้องสมุดให้ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ( x  = 4.29) สะดวกต่อกำรสอบถำมข้อมูลจำกห้องสมุด ( x  = 4.25) 
และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุดในฐำนะผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ( x  = 4.19) 
 6.  ด้านความต้องการการใช้งาน MTR ในงานบริการของห้องสมุด 

 ผลกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรกำรใช้งำน MTR ในงำนบริกำรของห้องสมุด พบว่ำ 
ผู้รับบริกำรมีกำรรับรู้และควำมต้องกำรในระดับมำก เรียงตำมค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ล ำดับดังนี้ ต้องกำร  
ให้ MTR น ำไปประยุกต์ใช้กับงำนบริกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรตอบค ำถำมในห้องสมุด ( x  = 4.05) 
ท่ำนต้องกำรให้มีหุ่นยนต์ MTR ในทุก ๆ ห้องสมุดของจุฬำฯ ( x  = 3.17) และต้องกำรให้มีหุ่นยนต์ 
MTR ท ำงำนทดแทนเจ้ำหน้ำที่ในห้องสมุด ( x  = 3.67)   
 7.  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดบริการ Mobile Telepresence Robotics 

 ผลกำรศึกษำด้ำนข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR มีดังนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการ  เก็บข้อมูลทัศนคติจำกผู้บริหำรห้องสมุด จ ำนวน 4 คน  โดยใช้
แบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล ผลกำรศึกษำมีดังนี้   

1) กำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้ระบบ Mobile Telepresence มำใช้ในกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด ควำมคุ้มทุนกำรในน ำระบบมำใช้งำน และกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้
เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์เพ่ือใช้เป็นทำงเลือกใหม่/ ทดแทน ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้ 

 MTR เป็นโครงกำรน ำร่องที่ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร น ำมำทดลองใช้ในงำนห้องสมุด 
โดยทดลองใช้ในพ้ืนที่ ชั้น 2 และ ชั้น 1 เพื่อทดสอบพฤติกรรมของผู้รับบริกำรว่ำเป็นอย่ำงไร 
ผู้ใช้บริกำรจะมีควำมพึงพอใจ หรือรู้สึกว่ำ MTR เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือขัดขวำงกิจกรรม กำรเรียนรู้
และใช้บริกำรหรือไม่อย่ำงไร กรณีท่ีได้ผลกำรตอบรับที่ดี ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้น ำ
ข้อมูลเหล่ำนั้นมำออกแบบระบบกำรให้บริกำรได้อย่ำงตรงกับควำมต้องกำรต่อไป 

 เกณฑ์กำรตัดสินใจ  ต้องท ำกำรบ้ำนเสียก่อนน ำเทคโนโลยีที่จะเข้ำมำใช้ในองค์กร  
ต้องหำรือร่วมกันเพรำะเทคโนโลยีพัฒนำไปมำก จะต้องเลือกให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรตัดสินใจว่ำจะน ำมำใช้จริงในงำนบริกำรห้องสมุด   
จะต้องดูผลกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ก่อนว่ำ ได้รับกำรยอมรับจำกผู้รับบริกำรมำกน้อยเพียงใด 

 MTR เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและเป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับผู้ให้บริกำร
ของห้องสมุด เนื่องสำมำรถให้บริกำรได้ในระยะไกล กำรน ำมำใช้ในกำรให้บริกำรของห้องสมุด     
ควรต้องพิจำรณำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหน่วยงำนว่ำสำมำรถรองรับได้มำกน้อยเพียงใด เช่น 
ควำมเสถียรของ WiFi  ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำรในกำรควบคุมระบบ 



 ต้องกำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
ในพ้ืนที่อำคำรจำมจุรี 10 หรือ อำคำรจำมจุรี 9  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ให้บริกำรน้อย จะท ำให้ MTR 
สำมำรถช่วยผู้ให้บริกำรในกำรดูแลจัดกำรด้ำนพ้ืนที่ของอำคำรได้มำกข้ึน 

 กำรเลือก MTR นี้มำใช้ในงำนแทนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เสมือนจริง เพรำะ
เป็นว่ำเทคโนโยลีนี้มีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป และทำงส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรมีระบบที่สำมำรถรองรับ
กำรท ำงำนกับ MRT ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมำณท่ีสูงมำกส ำหรับกำรลงทุน ประกอบกับระบบ MRT 
มีข้อเด่นคือ ระบบสำมำรถเคลื่อนไหวได้ จึงท ำให้ระบบสำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็วจำกระยะไกล  และสำมำรถสื่อสำรกับผู้รับบริกำรได้สองทำง โดยที่ผู้รับบริกำรไม่ต้องลุกจำก 
ที่นั่งเดินมำพบบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ณ เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม MTR จึงนับได้ว่ำเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรให้บริกำรเชิงรุกกับผู้รับบริกำรได้อย่ำงดี 

 มุมมองต่อควำมคุ้มทุนของเครื่องมือ ต้องรู้อำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ ค่ำเสื่อม 
สภำพ และควรเก็บสถิติดูว่ำจะใช้กิจกรรมอะไรได้บ้ำง เช่น กำรตอบค ำถำม บริกำรสืบค้น มีคนมำใช้
บริกำรมำกน้อยเพียงใด จะเกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่ ประเด็นปัญหำของบุคลำกร อันตรำยต่อบุคลำกร 
ที่ลดน้อยลง กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน อำจท ำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2) แนวโน้มกำรน ำเทคโนโลยีอ่ืนๆ มำใช้ภำยในห้องสมุด ว่ำมีส่วนงำนใด หรือกิจกรรม 
ใดในอนำคตท่ีก ำลังมองหำกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้แทนผู้ปฏิบัติงำน  ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำ 

 ในอนำคตส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรจะต้องพัฒนำและจัดบริกำรของห้องสมุดโดยมุ่ง
ไปสู่กำรเป็นห้องสมุดอัตโนมัติให้มำกขึ้น โดยเฉพำะระบบงำนประจ ำเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจนปัญหำในกำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และจะม ี
กำรน ำระบบกำรยืมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถให้บริกำรยืมคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ   
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

3) มุมมองกำรเกิด Digital disruption ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร   
ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมเห็นดังนี้ 

 ในแง่ของ Digital disruption นั้นอำจไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนมำกนัก เพรำะ 
MTR จะเป็นผู้ช่วยบรรณำรักษ์และผู้ให้บริกำร ในกำรสื่อสำรจำกระยะไกล ทุกอย่ำงต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง อำจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เป็นตัวเสริมใน     
กำรท ำงำนให้ตอบโจทย์กับงำนและน ำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 กำรใช้ MTR ในงำนนั้นจะใช้แทนในบำงส่วนของงำน ซึ่งไม่สำมำรถน ำมำใช้แทน
บุคลำกรได้ทั้งหมด บุคลำกรยังมีควำมส ำคัญอันดับหนึ่งในกำรให้บริกำรห้องสมุด แต่บุคลำกรจะต้อง
พัฒนำควำมสำมำรรถในกำรเป็น Remote Worker และต้องเรียนรู้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีทั้ง
ฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่ำง ๆ ที่จะมำช่วยสนับสนุนกำรจัดบริกำรใหม่ๆ ของห้องสมุด และจะต้อง  
มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถไปเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำให้มำกข้ึน 
 ด้านการจัดบริการ เก็บข้อมูลจำกบรรณำรักษ์สำยปฏิบัติงำนของห้องสมุด จ ำนวน 5 คน  
โดยใช้แบบสัมภำษณ์ ผลกำรศึกษำมีดังนี้   
 1)  กำรน ำ MTR มำประยุกต์ใช้ในงำนบริกำรห้องสมุด : บรรณำรักษ์ 2 ใน 5 แสดง
ควำมคิดเห็นว่ำกำรน ำ MTR มำใช้งำนเป็นเรื่องที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนบริกำรใน



ห้องสมุดเพ่ือสอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกัน บรรณำรักษ์ทั้ง 5 คน        
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำเทคโนโลยี MTR นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อน และรำคำสูง อีกท้ัง
เทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่ใช้งำนในห้องสมุดอำจไม่สำมำรถรอบรับ MTR และช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรได้     
แค่เพียงข่วงเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้น ไม่เหมำะกับกำรให้บริกำรตอบค ำถำมเชิงลึก หำกมีเทคโนโลยีอ่ืน     
ที่รำคำถูกกว่ำ มีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำ เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฎิบัติงำนใช้งำนได้ง่ำยกว่ำ น่ำจะเป็นตัวเลือก
ที่ดีกว่ำ MTR อีกท้ังควรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อนกำรใช้งำนว่ำมีควำมต้องกำร
เทคโนโลยี MTR หรือไม่ อย่ำงไร 
 2)  ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรมกำรบริกำร ควำมสะดวกสบำย ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน
ของ MTR: บรรณำรักษ์ 2 คนแสดงควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่กำรท ำงำนของ
บรรณำรักษ์ได้ แต่มี 1 คนที่มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่มีบทบำทในกำรเป็นผู้ช่วยของบรรณำรักษ์ 
เนื่องจำกกำรท ำงำนยังคงอำศัยบรรณำรักษ์อยู่ และอีก 2 คน มองว่ำกำรใช้ MTR ไม่เพียงแต ่       
ไม่สะดวกสบำยแล้ว ยังมีขีดจ ำกัดเรื่องกำรใช้งำนอยู่ เนื่องจำกกำรใช้งำนที่ดี เจ้ำหน้ำที่หรือ
บรรณำรักษ์ผู้ควบคุมควรอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณไม่ไกลจำก MTR มำก เพื่อง่ำยต่อกำรควบคุม      
และป้องกันกำรสูญหำย อีกท้ังยังต้องระวังเรื่องควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ ทั้งกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต หรือกำรป้องกันกำรชน ที่อำจส่งผลต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และกำรควบคุมท่ีดี   
ไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยเจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เพียงคนเดียว ท ำให้สิ้นเปลืองก ำลังคนเพ่ิมมำกข้ึน 
อีกท้ังกำรตอบค ำถำมผ่ำน Line หรือ email น่ำจะสะดวกกว่ำกำรใช้ MTR  
 3)  กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร MTRในงำนบริกำรของห้องสมุด: 
บรรณำรักษ์ 1 คนเสนอว่ำควรศึกษำข้อก ำหนดของหน่วยงำน หรือมหำวิทยำลัยถึงกำรอนุญำต      
ในกำรท ำงำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต อีก 3 คนเสนอว่ำ สิ่งที่ควรเตรียมควำมพร้อมที่สุด คือกำรศึกษำ    
กำรท ำงำนของ MTR รวมไปถึงงำนบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม รวมไปถึงเตรียมผู้ปฏิบัติงำนที่พร้อมจะ Stand by ตลอดเวลำส ำหรับกำรตอบค ำถำม   
ผ่ำน MTR ส่วนบรรณำรักษ์อีก 1 คนเสนอว่ำควรท ำกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรก่อน    
เพ่ือทรำบว่ำควรมีควำมพร้อมในด้ำนใดบ้ำง อีกทั้งไม่ว่ำจะเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไร ก็สำมำรถ     
น ำเทคโนโลยีทำงเลือกอ่ืนมำใช้แทนได้ เนื่องจำกงำนในห้องสมุดไม่จ ำเป็นต้องเข้ำหำผู้รับบริกำร
โดยตรง อำจเลือกติดตั้งระบบ Skype เพ่ือให้ผู้รับบริกำรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจริง ๆ เข้ำมำ  
ติดต่อ แทนกำรทีจ่ะให้เจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์เป็นฝ่ำยคุมอุปกรณ์และเข้ำไปรบกวนผู้ใช้งำน     
โดยไม่จ ำเป็น 
 4)  ควำมสำมำรถในกำรใช้ Mobile Telepresence ในงำนบริกำรตอบค ำถำม      
เพ่ือเป็นทำงเลือกใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบกำรบริกำรจำกกำรใช้เจ้ำหน้ำที่เป็นกำรใช้หุ่นยนต์ทดแทน
กำรให้บริกำรในรูปแบบเดิม : บรรณำรักษท์ั้งหมดมีควำมเห็นว่ำ MTR ท ำได้เพียงแค่เป็นทำงเลือก
ให้กับบริกำรรูปแบบใหม่ แต่ไม่สำมำรถทดแทนกำรท ำงำนของบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
ยังมีขีดจ ำกัดของกำรท ำงำนอยู่ อีกทั้งกำรตอบค ำถำมผ่ำนโปรแกรม Chat น่ำจะมีรูปแบบที่เหมำะสม
มำกกว่ำกำรใช้ MTR นอกจำกนี้ยังได้เสนอว่ำอำจน ำไปปรับปรุงงำนทำงด้ำนต้อนรับน ำชม หรืองำน
น ำเสนอน่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำกำรใช้งำนตอบค ำถำม หำกต้องกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน   
กำรให้บริกำรตอบค ำถำม เทคโนโลยี AI น่ำจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ  



 5)  กำรน ำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มำท ำงำนในองค์กรเพ่ิมมำกข้ึนในอนำคต จะส่งผล
กระทบด้ำน Digital disruption ต่อบุคลำกรในห้องสมุดหรือไม่ บรรณำรักษ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำปัญหำ 
Digital Disruption อำจเกิดขึ้นได้บ้ำง แต่เฉพำะแค่กับบำงงำนเท่ำนั้น ปัญหำส ำคัญคือกำรให้ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจกับบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ถึงสำเหตุ ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรน ำ MTR มำใช้
งำนห้องสมุด จึงจะสำมำรถจัดบริกำรได้ตรงกับนโยบำยในกำรน ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นเข้ำมำใช้ใน
องค์กร 
 ด้านระบบการท างานของ MTR 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำ MTR เป็นระบบที่ดี ค่อนข้ำงตอบสนองต่อกำรใช้งำน        
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรห้องสมุด กำรใช้งำน MTR ควรท ำได้ง่ำย มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน
และสำมำรถใช้งำนได้จริง ฟังก์ชันเพิ่มเติมของ Telepresence Robotic ที่ควรมี ได้แก่ สำมำรถ 
เลือกรับบริกำรได้ว่ำต้องกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์โดยใช้ตัวอักษร ใช้เสียง หรือเห็นหน้ำบรรณำรักษ์  
หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส (Touchscreen) เพ่ือที่ผู้ใช้จะไม่ต้องพ่ึงบรรณำรักษ์ในกำรค้นหำเพียง     
ฝ่ำยเดียว ผู้ใช้สำมำรถปรับระดับเสียงที่ใช้ในกำรสื่อสำรเองได้ สำมำรถใช้แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อ่ืน
นอกจำก iPad และ iPhone ในกำรท ำงำนได้  นอกจำกนี้ ยังมีผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
หุ่นยนต์ที่น ำมำให้บริกำรในห้องสมุด คือ ควรเป็นหุ่นยนต์ที่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตนเอง โดยน ำมำใช้
ในงำนที่มีลักษณะประจ ำ อำจเป็นระบบ AI เพ่ือช่วยลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยมี
ฟังก์ชันที่ต้องกำร เช่น กำรจองห้องค้นคว้ำกลุ่มผ่ำนหุ่นยนต์ มีระบบช่วยสืบค้นอัตโนมัติโดยใช้  
Voice recognition ช่วยค้นหำหนังสือ และแนะน ำหนังสือที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ใช้เมื่อป้อนข้อมูล      
ลงไปได้ สำมำรถบอกต ำแหน่งของหนังสือได้ ทั้งหนังสือที่อยู่บนชั้นและหนังสือที่อยู่ผิดชั้น สำมำรถ
เก็บหนังสือเองได้ และใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด ส ำหรับรูปแบบในกำรให้บริกำร
ของ MTR มี มีดังนี้ 
 1.  ควรสร้ำงเส้นทำงกำรเดินเฉพำะส ำหรับหุ่นยนต์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุกำรชนกัน และ    
มีแอปพลิเคชันบอกต ำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ 
 2.  ควรก ำหนดบริเวณไว้ส ำหรับเป็นที่ตั้งหุ่นยนต์ประจ ำอยู่ เพื่อที่รอให้บริกำร ไม่ควรให้
หุ่นเคลื่อนที่ตลอดเวลำเนื่องจำกอำจเป็นกำรรบกวนสมำธิผู้ใช้บริกำรที่ก ำลังอ่ำนหนังสืออยู่ หำกมี    
ผู้ต้องกำรใช้บริกำร สำมำรถเรียกหุ่นให้มำหำได้ผ่ำนแอปพลิเคชันที่อำจประสำนงำนกับโครงกำร   
CU NEX เพ่ือจัดท ำ หรือมีปุ่มกดเรียกใช้งำนหุ่นติดอยู่ที่โต๊ะอ่ำนหนังสือ ในกำรทดลองใช้งำน MTR 
พบว่ำกำรเชื่อมต่อสัญญำณ WiFi ยังไม่มีควำมเสถียรมำกนัก ท ำให้เสียงพูดไม่ค่อยชัดเจน ภำพกระตุก
เป็นบำงครั้ง และมีกำรตอบสนองช้ำ หำกน ำมำใช้งำนจริงควรพัฒนำระบบ WiFi ให้มีเสถียรภำพ  
มำกขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นส่วนนี้ได้ เนื่องจำกไม่ได้ทดลอง
ใช้งำน MTRในวันที่ท ำกำรส ำรวจ เป็นเพียงกำรดู VDO สำธิตกำรใช้งำนเท่ำนั้น 
 ด้านทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการให้บริการผ่าน  MTR 
           บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำน MTR ควรมีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนงำนบริกำรถำม-ตอบและ
ช่วยค้นคว้ำ และด้ำนกำรควบคุมหุ่นยนต์ ควรมีบริกำรช่วยค้นหำข้อมูลงำนวิจัย/ วำรสำร และ       
ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเป็นคนค้นหำข้อมูลเอง นอกจำกนี้ ยังมีควำมต้องกำรให้บรรณำรักษ์
สำมำรถตอบค ำถำมทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน อีกทั้งช่วยให้ค ำปรึกษำท้ังด้ำนกำรเรียนและควำมรัก    



อีกท้ังยังต้องกำรให้บรรณำรักษ์สำมำรถสื่อสำรได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือให้บริกำรได้ทั้ง
นิสิตไทยและนิสิตชำวต่ำงชำติ อย่ำงไรก็ตำมมีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนเห็นว่ำกำรน ำ MTR มำใช้
งำนจะเป็นกำรเพิ่มภำระให้บรรณำรักษ์มำกกว่ำ เนื่องจำกบรรณำรักษ์ต้องศึกษำวิธีกำรบังคับหุ่นยนต์
เพ่ิมเติมก่อนออกให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนไม่มีควำมเห็นเพ่ิมเติม เนื่องจำกเห็นว่ำ
บรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรผ่ำนหุ่นยนต์เป็นบรรณำรักษ์คนเดียวกับท่ีให้บริกำรตำมปกติ จึงไม่เห็นว่ำจะมี
ควำมแตกต่ำง 
 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อห้องสมุด 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกเห็นว่ำกำรมี MTR ในห้องสมุดเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้ำง
ภำพลักษณ์ของห้องสมุดที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำร
สนใจค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มมำกข้ึน แต่ก็มีบำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำ MTR ดูเหมือนเป็นจุดขำยของห้องสมุด
มำกกว่ำเป็นบริกำรที่ใช้งำนจริง และมีส่วนน้อยที่เห็นว่ำกำรมี MTR ไม่ส่งผลใดต่อภำพลักษณ์ของ
ห้องสมุด 
 ด้านความต้องการใช้งาน 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงท่ำนมีควำมกังวลว่ำจ ำนวนหุ่นยนต์อำจไม่เพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำร ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ยังไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน MTR 
เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ช ำนำญในกำรใช้งำนหุ่นยนต์ และเห็นว่ำกำรติดต่อกับบรรณำรักษ์ 
ในปัจจุบันมีระบบที่ดีและสะดวกอยู่แล้ว นอกจำกนี้มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำผู้ที่มำใช้บริกำรที่ส ำนักงำน
วิทยทรัพยำกร ส่วนมำกมำใช้พ้ืนที่มำกกว่ำทรัพยำกร และผู้ใช้ทรัพยำกรส่วนใหญ่ได้ท ำกำรสืบค้น
ทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์มำก่อนเป็นที่เรียบร้อย ควำมต้องกำรใช้งำน Telepresence Robotic 
จึงต่ ำ หำกเปลี่ยนจำกบริกำร MTR เป็นบริกำร Chat อำจจะเหมำะสมกว่ำ 
 ความเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ   
 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์จำกผู้รับบริกำรของห้องสมุด มีดังนี้ 
 1.  หุ่นยนต์ MTR ไม่ค่อยมีเสียงเมื่อเคลื่อนไหว จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรตกใจเมื่อสังเกตเห็น   
ตัวหุ่นซึ่งเข้ำมำในระยะใกล้แล้ว 
 2.  หุ่นยนต์ MTR อำจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในกำรช่วยแก้ปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนบุคลำกร
และอำจเป็นกำรเพ่ิมภำระให้บุคลำกรมำกกว่ำ เนื่องจำกหุ่นไม่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตนเอง ยังคงต้อง
ให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุม 
 3.  หน้ำจอของ MTR ควรใช้เป็นภำพกรำฟฟิก หรือตัวกำร์ตูน แทนภำพบรรณำรักษ์    
เพ่ือช่วยให้ดูเป็นกันเอง และลดควำมประหม่ำในกำรใช้บริกำร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรบำงท่ำนมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อบรรณำรักษ์เพรำะเคยได้รับบริกำรที่ค่อนข้ำงแย่ เช่น บรรณำรักษ์ท ำหน้ำดุ หรือไม่เต็มใจ
ให้บริกำร หรืออำจไม่จ ำเป็นต้องโชว์ภำพบรรณำรักษ์ตลอดเวลำ ควรขึ้นโชว์เฉพำะเวลำที่ก ำลัง
ให้บริกำร 
 4.  ควรมีค ำอธิบำยกำรใช้งำน MTR โดยท ำเป็นคู่มือแบบรูปภำพหรือให้บรรณำรักษ์     
เป็นผู้อธิบำยผ่ำนตัวหุ่นยนต์    
 5.  ควรต้องท ำกำรทดลองใช้จริงก่อน แล้วจึงประเมินผลอีกครั้ง 



 6.  รูปลักษณ์ของ MTR ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำดูค่อนข้ำงน่ำกลัว ควรปรับปรุงให้มี
ลักษณะคล้ำยมนุษย์มำกข้ึนควรมีจอแสดงผลใหญ่ขึ้น และควรมีเซนเซอร์ป้องกันกำรชน แต่มี
ผู้รับบริกำรบำงคนเห็นว่ำมีควำมสวยงำม ดูเป็นมิตร แต่ยังมีควำมแข็งแรงไม่มำกนัก 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ประชำคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้รับรู้และสำมำรถใช้งำน MTR ในกำรเรียน     
กำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 2.  เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดบริกำร MTR ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำคมจุฬำฯ ต่อไป 
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