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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนากระบวนการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าลุ่มและเดี่ยวของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษการพัฒนากระบวนการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า เมื่อประสบปัญหาการให้บริการโดยระบบ
มือขึ้นได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Study room ขึ้นมาให้บริการและมีการแก้ไขปัญหา
การให้บริการต่าง ๆ เช่น การคืนห้องล่าช้า การละเมิดกฎระเบียบการใช้บริการต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บสถิติการให้บริการต่าง ๆ ได้เป็นระบบมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: บริการห้องศึกษาค้นคว้า, กระบวนการพัฒนาการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
Abstract
The purpose of this study was to study the development of study room
service work process of Library Resources and Educational Media Center, University of
Phayao by use study room computer program, It appeared that the study room
program can reduce many problem such as late checkout, breaking the rule of service.
In addition to collecting consistency service statistics that useful for study room service
development.
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Study room service, Study room service work process development

บทนา
การบริหารการจัดการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดให้
มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่มเพื่อให้นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ห้องค้นคว้ากลุ่ม มีจานวน 34 ห้อง ชั้น 1
มีจานวน 1 ห้อง ชั้น 2 มีจานวน 4 ห้อง ชั้น 3 มีจานวน 13 ห้อง ชั้น 4 มีจานวน 16 ห้อง มีห้องค้นคว้า
เดีย่ วจานวน 12 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จานวน 4 ห้อง และจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการ
เช่น กระดานไวท์บอร์ด ผ้าลบกระดานไวท์บอร์ด ระบบเครือข่ายไร้สาย โต๊ะและที่นั่งอ่าน การให้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยเริ่มจากจดบันทึกลงในแฟ้ม ปี 2558 ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เริ่มนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาด้วยตนเอง คือ โปรแกรม
การจอง study room ด้วยตนเองเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องมาห้องสมุด
ปัญหาในการใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มโดยวิธีการจดบันทึก
- เมื่อนิสิตอยากทราบว่าหมดเวลากี่โมงก็ต้องมาเปิดแฟ้ม
- การจองทาได้ล่าช้านิสิตจะต้องมาตรวจสอบในแฟ้มทาให้เสียเวลา
- นิสิตคืนห้องล่าช้าไม่ตรงเวลา
- นิสิตทาผิดกฎระเบียบไม่สามารถจัดการได้
- พื้นที่ให้บริการคับแคบไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ใช้บริการจานวนมากได้
- การเก็บสถิติไม่สามารถเก็บข้อมูลเนื่องจากผู้ให้บริการบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง
หลังจากที่พบปัญหาในการให้บริการโดยวิธีการจดบันทึกจึงได้นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้โดย
วิธีการให้บริการนิสิตนาบัตรมาให้เจ้าหน้าทีก่ รอกข้อมูลลงในระบบแต่นามาใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
เนื่องจากยังพบปัญหาหลายประการ ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลในการใช้ห้องให้นิสิต
- ไม่มีระบบในการจัดการคืนห้องช้า
- ข้อจากัดในการใช้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้จานวนมาก
- เจ้าหน้าทีต่ ้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนิสิตถึงจะออกไปจากจุดบริการได้ทาให้เกิด
การแออัด
- พื้นที่บริการเคาน์เตอร์มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ
- นิสิตคืนห้องล่าช้าไม่ตรงเวลา
หลังที่การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้มาสักระยะหนึ่งยังพบปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงพัฒนาโปรแกรมระบบการจองห้อง
Study Room ขึ้นมาโดยเริ่มใช้โปรแกรมนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นิสิตสามารถจอง
ห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวในระบบได้เอง โดยใช้ User และ Password ของนิสิตเอง เมื่อทารายการจอง
เรียบร้อยนิสิตสามารถนาบัตรนิสิตที่ตรงตามในการจองมารับกุญแจที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ ทาให้นิสิต
มีระเบียบการใช้ห้องที่ดีขึ้นนิสิตทาผิดกฎระเบียบน้อยลง
- มีระยะเวลาในการใช้ห้องที่ชัดเจน
- นิสิตเข้าใช้ห้องได้รวดเร็วขึ้น
การศึกษาการการจัดห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวได้มีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การคืนห้องล่าช้า
ปัญหาการนาเอาอาหารเข้ามาทาน ปัญหาการจองห้อง การใช้ห้อง การคืนห้อง ให้อยู่ในช่วงเวลา
ตามระเบียบการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรและนิสิตที่เข้าใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยว ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ใช้การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้
1. การวิเคราะห์ปัญหาคณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า
กลุ่มและเดี่ยวถึงขั้นตอนการให้บริการและปัญหาที่พบจากการให้บริการรวมทั้งความต้องการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ขั้นตอนการให้บริการ
1.1.1 ขั้นตอนการขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
ขอใช้ห้องโดยจองห้องทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Study Room จองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มออนไลน์
และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยตรงที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
1.1.2 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ การเข้าใช้ห้องผู้ใช้บริการต้องแลกบัตรประจาตัวหรือ
บัตรสมาชิกห้องสมุดเพื่อรับกุญแจห้องในขั้นตอนนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทราบระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอใช้
ห้องได้โดยดูข้อมูลจากโปรแกรมระบบ จองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มออนไลน์
1.1.3 ขั้นตอนการคืนห้องเมื่อหมดเวลาหรือผู้ใช้บริการต้องการคืนห้องก่อนหมดเวลา
ผู้ใช้บริการต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องแล้วนากุญแจห้องมาคืนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและรับ
บัตรประจาตัวหรือบัตรสมาชิกห้องสมุดคืน โปรแกรมจะทาการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บสถิติการใช้บริการ
1.2 ปัญหาที่พบจากการให้บริการปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบ คือ ปัญหาที่เกิดจาก
ขั้นตอนการคืนห้องของผู้ใช้บริการ ได้แก่
1.2.1 ผู้ใช้บริการไม่คืนห้องตามเวลาที่กาหนดทาให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปแจ้งเตือนด้วย
ตนเองอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่รออยู่
ขั้นตอนจองด้วยตนเอง
1. ติดต่อรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
2. หากทาการจองห้องแล้วไม่มาใช้ตามเวลาที่จองไว้ 3 ครั้ง รหัสนิสิตที่ทาการจองจะถูก
ระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
3. ในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. หากคืนห้องช้ากว่าเวลากาหนด 10 นาที ทาให้รายการจองที่อยู่ถัดไปนั้นหลุดจากระบบ
รหัสนิสิตที่ทาการคืนห้องช้าจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานเป็นเวลา 1 อาทิตย์

5. หากพบว่าห้องใดมีบุคคลภายนอกมาใช้เพื่อหารายได้ ผู้ใช้บริการทุกคนในห้องจะถูกระงับ
สิทธิ์การใช้บริการ 1 อาทิตย์และเพิ่มขึ้นเท่าตัวหากมีการทาผิดซ้า

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการให้บริการห้อง Study room
เข้าไปที่ https://goo.gl/Mypocz คลิกเข้าสู่ เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่กรอกชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการห้อง study room

ภาพที่ 2 สแกนรหัสนิสิต
สแกนรหัสของผู้ใช้บริการทั้ง 5 คน ให้ตรงกับในระบบที่ผู้ใช้ได้ใส่รหัสนิสิตไว้และไปยังเมนู
การอนุมัติเข้าใช้งานในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถทา
การยกเลิกห้องได้ในกรณีที่ไม่ใช้ห้องแล้วสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อทางานยกเลิก

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลการใช้ห้อง study room
หน้าจอแสดงผลที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ในแต่ละวัน

ภาพที่ 4 การ blacklist การใช้ห้อง study room โดยเจ้าที่
เจ้าหน้าที่สามารถ Blacklist การใช้ห้อง Study room ของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลาหากมี
การตรวจพบว่าผู้ใช้บริการนาขนมเข้ามารับประทานหรือทาผิดกฎของห้องสมุดในการ Blacklist
แต่ละครั้งผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ห้องได้ 1 สัปดาห์ เลือกการจัดการ Blacklist โดยเจ้าหน้าที่
โดยเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการที่ถูก Blacklist เลือกห้องที่ใช้งาน เวลาที่ถูก Blacklist บันทึก

ภาพที่ 5 การคืนห้องล่าช้า
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการคืนห้องช้าเกิน 10 นาทีขึ้นไป ระบบการจองห้อง Study room
จะ blacklist โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ห้องได้ 1 สัปดาห์
ผลสรุปรายปีของการใช้ห้อง

ภาพที่ 6 สถิติการใช้ ปี 2016
สถิติการเข้าใช้ study room 2016 เริ่มใช้โปรแกรมใน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม จานวน
ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 1,894 คน

ภาพที่ 7 สถิติการใช้บริการ ปี 2017
สถิติการเข้าใช้บริการ Study room 2017 เดือน มกราคม - ธันวาคม จานวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด
5,374 คน

ภาพที่ 8 สถิติการใช้บริการ ปี 2018
สถิติการเข้าใช้บริการ study room 2018 เดือน มกราคม – พฤศจิกายน จานวนผู้เข้าใช้
ทั้งหมด 4,168 คน

ภาพที่ 9 ห้องค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มชั้น 4
เข้าไปที่ http://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/home.php
ค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มชั้น 4 แบ่งเป็นห้องค้นคว้าเดี่ยว 12 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่มอยู่ 4 ห้อง แยกเป็นอีก
โปรแกรมหนึ่งเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็น นิสิตบัณฑิตศึกษา บุคลากร นักวิจัยและ อาจารย์ มีข้อมูลผู้ใช้
ต่างกันจึงพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น ระยะเวลาการจองห้องในรอบ 1 วันสามารถเข้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
อภิปรายผล
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและเดี่ยว และการพัฒนาโปรแกรม
รองรับการให้บริการจะยังดาเนินต่อไปเพื่อส่งบริการที่ดีที่สุดต่อผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
- สะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยสามารถจองผ่านเว็บได้ด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ห้องตรงตามเวลาที่กาหนด
- นิสิตทราบถึงกติกาในการใช้ห้องเป็นอย่างดี เนื่องจากการคืนห้องล่าช้าระบบจะทา
การตัดสิทธิ์การใช้ห้องโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 7 วัน
ประโยชน์ของผู้ให้บริการ
- ผู้ให้บริการสามารถให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจรายชื่อผู้เข้าใช้บริการผ่าน
โปรแกรมลดภาระการทางานของผู้ให้บริการลดน้อยลงทาให้ผู้ให้บริการสามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่เทคโนโลยี
เพื่อความสะดวกสบายแต่ทางศูนย์บรรณสารยังให้ความสาคัญกับการพูดคุยกับผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการอยู่เสมอจึงได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจการใช้ห้องทุก 2 ชั่วโมง
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