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บทคัดย่อ 
 หลำยหน่วยงำนประสบปัญหำภำวะอัตรำก ำลังลดจ ำนวนลง ท ำให้ต้องหำวิธีกำรบริหำร
จัดกำรให้กำรบริกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ และมองถึงกำรรองรับงำนที่จะพัฒนำในอนำคต 
หอ้งสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นจึงได้เลือก กำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน ในกำรแก้ปัญหำ
อัตรำก ำลังตรึงตัว ซ่ึงรูปแบบที่ก ำหนดขึ้นคือ กำรจ้ำงงำนนักศึกษำในระยะยำว จ้ำงเฉพำะนักศึกษำ
ของคณะโดยกำรสนับสนุนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนและ                   
ไม่เกิดผลกระทบต่อกำรเรียน ไม่จ้ำงงำนในช่วงของกำรสอบ นักศึกษำต้องผ่ำนกำรสอนงำนและ
ประเมินควำมพร้อม โดยคัดเลือกจำกทัศนคติ ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน และวินัยในกำรท ำงำน                  
ใช้รูปแบบกำรสอนงำนแบบให้นักศึกษำได้เรียนรู้โดยกำรใช้กำรท ำงำนเป็นฐำน ในกำรปฏิบัติงำน                    
มีกำรสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหำ/ ควำมผิดพลำดที่เกิดข้ึนบ่อย และใช้ช่องทำงไลน์ใน
กำรประสำนงำน ด้วยกำรใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้ปีงบประมำณ 2561 ส ำนักหอสมุด
สำมำรถลดจ ำนวนบุคลำกรที่ส่งไปสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้ 
1 คน เหลือผู้ประสำนงำนห้องสมุด ท ำหน้ำที่ประจ ำห้องสมุดเพียง 1 คน และยังคงให้บริกำรที่มี
คุณภำพ   
 
ค าส าคัญ:  
 นักศึกษำช่วยงำน, กำรเรียนรู้โดยกำรใช้กำรท ำงำนเป็นฐำน, กำรสอนงำน 

Abstract 
 Many agencies face with staff shortage and searching for appropriate 
management. The College of Local Administration Library (COLA Library) faced with 
staff constraint as well. Thus, COLA Library had hired the students for work 
assistance.  It was a long term hiring. The students were from a selected college 



under the support of student activity department to assurance the continuous                   
of work and no effect to student study (i.e. no work during the examination).  
The students were thought the job and evaluated the readiness for work by attitude, 
knowledge and working discipline prior to stating the work. During the work, 
workbase training was applied. Then, knowledge and experience sharing were 
created. Line application was used for staff communication to promote more 
understanding each other. By hiring students and creating knowledge management 
environment, COLA library reduced one staff and remained the quality of service. 

Keywords:  
 Student aid, Coaching, Working base learning 

บทน า 
  ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักหอสมุดกับคณะวิชำในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและ                
กำรวิจัย ส ำนักหอสมุดได้สนับสนุนกำรให้บริกำรห้องสมุดของคณะต่ำง ๆ ในกำรเปิดบริกำรห้องสมุด                  
แตล่ะคณะ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้ของผู้รับบริกำร กำรพัฒนำห้องสมุดเฉพำะสำขำ                     
โดยสนับสนุนกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด ให้ท ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน สนับสนุนงบประมำณบำงส่วนเพิ่มเติมจำกของคณะวิชำ 
ห้องสมุดวิทยำลัย กำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดหนึ่งสังกัดวิทยำลัยฯ
เทียบเท่ำคณะ ได้เปิดให้บริกำรเมื่อปี 2558 ในช่วงจัดตั้งห้องสมุด ส ำนักหอสมุดจัดส่งเจ้ำหน้ำที่                
ไปปฏิบัติงำนจ ำนวน 2 คน และในปี 2561 ส ำนักหอสมุดมีภำวะอัตรำก ำลังตรึงตัว เนื่องจำก                     
กำรเกษียณอำยุรำชำกรของบุคลำกร ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรลดลง ส ำนักหอสมุดต้องพิจำรณำ                       
กำรจัดสรรอัตรำก ำลังให้รองรับกับงำนที่มีอยู่ และงำนที่จะพัฒนำในอนำคต และลดจ ำนวนบุคลำกร 
ทีส่ ำนักหอสมุดส่งไปปฏิบัติงำนสนับสนุนห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นลงเหลือ 1 คน หรือ
ร้อยละ 50 ได้ในปีงบประมำณ 2561  
 ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักหอสมุดได้จำกหำรือกับวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นใน                         
กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว  โดยได้แนวคิดจำกกำรจ้ำงงำนระหว่ำงปิดภำคเรียนของกองกิจกำรนักศึกษำ                   
จึงจัดท ำโครงกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนของห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  เป็นกำรเพิ่ม
อัตรำก ำลังชั่วครำวจำกกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน จึงได้ท ำกำรรับสมัครนักศึกษำช่วยงำนมำปฏิบัติงำน
ช่วยห้องสมุดแบบระยะยำว สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยำลัยฯ ในกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะ              
ในกำรท ำงำน เพ่ือให้พร้อมในกำรแก้ไขปัญหำ สำมำรถท ำงำนเป็นทีม และมีควำมรับผิดชอบ                    
ช่วยสร้ำงจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีส ำหรับนักศึกษำในสำขำ              
กำรบริหำรรัฐกิจ อีกท้ังรำยได้จำกกำรท ำงำนของนักศึกษำช่วยงำนยังสำมำรถช่วยเหลือครอบครัว       
ของนักศึกษำทำงด้ำนเศรษฐกิจได้อีกด้วย ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นสนใจแนวคิดใน                
กำรน ำเอำวิธีกำรเรียนรู้แบบ Work-based Learning (WBL) มำเป็นเครื่องมือในกำรสอนงำน
นักศึกษำช่วยงำน จำกแนวคิดดังกล่ำวหำกเป็น กำรเรียนรู้ในห้องเรียนโดยกำรบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียวผู้เรียนจะจดจ ำเนื้อหำได้เพียง 5% แต่ถ้ำมีกำรสำธิตให้ดูด้วยจะจดจ ำได้ 30% ขณะที่กำรเรียน



ในรูปแบบกำรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจะจดจ ำได้ 50% ถ้ำได้ปฏิบัติงำนจริงจะจดจ ำและ
เข้ำใจเนื้องำนได้ 75% และที่สุดแล้วหำกผู้เรียนสำมำรถสอนผู้อ่ืนได้ กำรเรียนรู้นั้นจะประสบ
ควำมส ำเร็จถึง 90% (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2558) จึงได้จัดท ำโครงกำร “Work based 
Learning@COLA Library KKU” ขึ้นเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรที่อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ตรึงตัว
และส่งเสริมกำรเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น, 2561) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น 
และสำมำรถปฏิบัติงำนพ้ืนฐำนช่วยเหลือผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้  
 2.  เพ่ือพัฒนำนักศึกษำวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นในด้ำนควำมพร้อมในกำรท ำงำน                           
จำกกิจกรรมกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนห้องสมุด 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 ใช้แนวคิดในกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำนเป็นฐำน (Work base learning) กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
นักศึกษำสังกัดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2-3 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 ขึ้นไป โดย 
 กำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำนเป็นฐำน (Work base learning) เป็นกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน
จำกงำนที่ได้รับมอบหมำย ที่ประกอบด้วยกำรสอนด้วยกำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรสำธิต กำรลงมือ
ปฏิบัติ  เมื่อมีปัญหำรวบรวมปัญหำเพื่อหำทำงแก้ไข ด้วยกำรปฏิบัติตำมคู่มือ กำรสอน แนะน ำวิธีกำร
หรือแนวปฏิบัติจำกผู้ประสำนงำนห้องสมุด 
 กำรมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในกำรด ำเนินกำร
ให้บริกำร ปลูกฝังควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำของห้องสมุด ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรช่วยกันดูแลรักษำ
ห้องสมุดซึ่งนับเป็นพื้นที่บริกำรสำธำรณะ และสะท้อนผลกำรให้บริกำรของห้องสมุด   
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรที่ตนกับเพ่ือนร่วมงำนแบ่งปันควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน โดยบุคคลมีควำมสมัครใจที่จะให้บุคคลอื่นเข้ำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์
หรือควำมเชี่ยวชำญที่ตนเองมี หรือเป็นกำรน ำเอำควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กำร มำผ่ำนกระบวนกำรทำง
สังคมเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร (Zhu, Li & Luo, 2010) ในที่นี้หมำยถึง
กำรเรียนรู้ระหว่ำง ผู้ประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน และระหว่ำงนักศึกษำช่วยงำนกับ
นักศึกษำช่วยงำน กำรแลกเปลี่ยนประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน ท ำให้ผู้ประสำนงำน
ห้องสมุดทรำบว่ำ นักศึกษำช่วยงำนที่เป็นตัวแทนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องห้องสมุดใน                
ระดับใด จะสำมำรถสนับสนุนองค์ควำมรู้ให้แก่นักศึกษำเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร ส่วนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงนักศึกษำช่วยงำนกับนักศึกษำช่วยงำนนั้นจะท ำให้ทรำบว่ำนักศึกษำที่เป็นปัจเจกบุคคลเรื่อง
ควำมรู้ในกำรใช้ห้องสมุดควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถแบ่งปันควำมรู้แก่กันได้ ท ำให้สำมำรถใช้
ห้องสมุดได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เป็นกำรน ำเอำสิ่งที่เคยท ำ สิ่งที่ไม่เคยท ำ ปัญหำที่พบใน                    
กำรปฏิบัติงำนมำเล่ำสู่กันฟัง รวมถึงผลกำรตรวจ Checklist Sheet เพ่ือให้มั่นใจนักศึกษำช่วยงำนได้



ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน สรุปผลข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนที่พบบ่อย ระหว่ำงผู้ประสำนงำนกับนักศึกษำ
ช่วยงำน เพ่ือเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
 ในกำรด ำเนินงำนมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม ระยะเวลา 
1.  ประชำสัมพันธ์ 
และรับสมัคร  
วิธีการ: ใช้กำร
ประชำสัมพันธ์                     
ทุกช่องทำง และ                    
กำรสื่อสำรกับสโมสร
นักศึกษำ 

-  ห้องสมุด 
-  ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
-  สโมสรนักศึกษำ 

ห้องสมุด: ก ำหนดข้อค ำถำมเพ่ือ
ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา: ก ำหนด
งบประมำณส ำหรับกำรจ้ำงงำน
ตลอดปีงบประมำณนักศึกษำ  
ก ำหนดเงื่อนไขในกำรรับสมัคร
นักศึกษำ 
สโมสรนักศึกษา: ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลไปยังนักศึกษำ 

สิงหำคม 2560 

2. กำรสอนงำน ให้
ควำมรู้แก่นักศึกษำ 
และคัดเลือกนักศึกษำ
เข้ำร่วมโครงกำร 
วิธีการ: ใช้กำร
สัมภำษณ์โดย
คณะกรรมกำร           
มีรองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำเป็นประธำน 
ผล: คัดเลือกนักศึกษำ 
4 คน จำก 7 คน 
หัวข้อในการสอนงาน
และให้ความรู้: 
1) ทัศนคติในงำน
บริกำร 
2) ทัศนคติของ                 
กำรท ำงำนเป็นทีม 
3) กำรใช้เวลำให้เป็น
ประโยชน์ 
4) คุณค่ำท่ีเพ่ิมข้ึน เน้น
กำรมีส่วนร่วมในคณะ 
5) ควำมมีวินัย ตรงเวลำ 

-  ห้องสมุด 
-  ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
-  ฝ่ำยวิชำกำร 
ส ำนักหอสมุด 

ห้องสมุด และฝ่ายวิชาการ: 
ก ำหนดหัวข้อในกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบริกำรพ้ืนฐำนของ
ห้องสมุด และงำนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ: ประเมินผล 
เพ่ือจ่ำยค่ำตอบแทนนักศึกษำ 
 

กันยำยน 2560 



ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม ระยะเวลา 
6) เทคนิคกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
7) กำรยืม-คืน 
8) กำรจัดหนังสือขึ้นชั้น 
9) กำรค้น OPAC 
10) กำรตอบค ำถำม
อย่ำงง่ำย เกี่ยวกับ
บริกำรและทรัพยำกร 
11) กำรส่งต่อผู้ใช้ 
12) กำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรของห้องสมุด              
ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ใช้บริกำร เน้น 
Website ของวิทยำลัย
กำรปกครองท้องถิ่น 
และส ำนักหอสมุด 
13) ใช้ช่องทำงไลน์และ
โทรศัพท์ในกำรติดต่อ 
ผู้ประสำนงำนหำกเกิด
ปัญหำหรือข้อสงสัย 
3.  กำรให้ปฏิบัติจริง  
โดยปฏิบัติงำนตำม
เนื้อหำในข้อ 2 (Work 
base learning) ตำม
ตำรำงที่ก ำหนดขึ้น 
ก ำหนดตำรำง
ปฏิบัติงำนงำน: ไม่เกิน 
3 ชั่วโมงต่อวัน ดูข้อมูล
ตำรำงเรียนเป็นหลัก  
ไม่จัดตำรำงในช่วงสอบ 
การสอนงาน: สอน
ทฤษฏี ฝึกปฏิบัติ              
หน้ำงำน ประกบแบบ       
พ่ีเลี้ยง โดยจัดให้อยู่
บริกำร ดังนี้ 

-  ห้องสมุด 
-  ฝ่ำยวิชำกำร 
ส ำนักหอสมุด 
 

ห้องสมุด และฝ่ายวิชาการ 
ส านักหอสมุด: ก ำหนดตำรำง
ฝึกงำน ก ำหนดหัวข้อในกำรฝึก
ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงำนจริง 
ประเมินผล น ำไปปรับปรุง
วิธีกำรสอนงำน 

ตุลำคม-
ธันวำคม 2560 



ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม ระยะเวลา 
ช่วงที่ 1  
ผู้ประสำนงำน 1: 
นักศึกษำ 2 
ช่วงที่ 2 นักศึกษำ 2 
ช่วงที่ 3 นักศึกษำ 1 
4.  กำรพัฒนำต่อเนื่อง 
วิธีการ: สรุปผลเพื่อ
กำรพัฒนำงำนใน                  
ปีต่อไป และบอกเล่ำ
กิจกรรมกำรใช้เวลำว่ำง
ของนักศึกษำในเวที
น้องใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษำทรำบว่ำ   
คณะมีกิจกรรม                     
กำรจ้ำงงำน 

-  ห้องสมุด 
-  ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
-  สโมสรนักศึกษำ 

ห้องสมุด: ประเมินผล                    
กำรด ำเนินงำน สะท้อนผลเพ่ือ
กำรพัฒนำงำน   
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา: ประเมิน
โครงกำรเพื่อกำรด ำเนินงำนต่อ
ในปีถัดไป 
สโมสรนักศึกษา: ประชำสัมพันธ์
เมื่อมีกำรรับสมัครเพ่ิม และ
น ำไปถ่ำยทอดในกิจกรรมรับ 
น้องใหม่  

มกรำคม-  
กันยำยน 2561 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  ด้ำนอัตรำก ำลัง ห้องสมุดมีนักศึกษำที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรบริกำรจ ำนวน 4 คน                   
ที่สำมำรถช่วยงำนผู้ประสำนงำนห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปี 
 2.  ด้ำนเนื้อหำ เนื้อหำงำนบริกำรพ้ืนฐำนที่นักศึกษำได้รับกำรกำรสอนงำน เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนทดแทนผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้ งำนที่ก ำหนดให้นักศึกษำท ำ ได้แก่  
  2.1  กำรยืม-คืน กำรจอง กำรยืมต่อ กำรเก็บค่ำปรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  2.2  กำรจัดหนังสือขึ้นชั้น 
  2.3  กำรตอบค ำถำมอย่ำงง่ำย เช่น บริกำรและทรัพยำกรต่ำง ๆ    
  2.4  กำรค้น OPAC 
  2.5  กำรหำหนังสือตำมค ำร้องเพ่ือบริกำรส่งเอกสำรระหว่ำงห้องสมุด   
  2.6  กำรเตรียมตัวเล่มหนังสือเพ่ือออกให้บริกำร 
  2.7  งำนอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
   -  กำรท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ในระบบ Smart TV 
   -  กำรบริกำรเติมเงิน  
   -  พิมพ์เอกสำรในระบบ Smart Purse 
   -  ช่องทำงกำรสมัครเป็นสมำชิก Face book ส ำนักหอสมุด เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำร               
กำรประชำสัมพันธ์  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  ด้ำนกำรก ำหนดตำรำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำช่วยงำน ผู้ประสำนงำนห้องสมุด 
ได้ก ำหนดระบบตำรำงกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำช่วยงำน โดยค ำนึงถึงปัจจัย 1) ผลกระทบต่อ                  
กำรเรียนของนักศึกษำที่จะมำปฏิบัติงำน ซึ่งตำรำงกำรปฏิบัติงำนต้องไม่กระทบต่อตำรำงเรียน         
2) เนื่องจำกงำนห้องสมุดเป็นงำนบริกำร นักศึกษำจะต้องมำปฏิบัติงำนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ                 
กำรบริกำร ดังนั้นตำรำงกำรปฏิบัติงำนจึงมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ไม่จัดตำรำงปฏิบัติงำนในช่วงของกำรสอบให้กับนักศึกษำ โดยถือเอำปฏิทิน
กำรศึกษำประจ ำปี 
  3.2  จัดตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำไม่เกินวันละ 3.30 ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษำ                  
มีเวลำว่ำงในกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำกิจกรรมอ่ืน ๆ  
  3.3  จัดตำรำงปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ 1 เดือน  โดยนักศึกษำต้องแจ้งตำรำงเรียน ตำรำง
กิจกรรมให้กับผู้ประสำนงำนห้องสมุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดตำรำงกำรปฏิบัติงำน  หลังจำกนั้น
ส่งให้นักศึกษำยืนยันควำมพร้อมที่จะสำมำรถมำปฏิบัติงำนตำมตำรำงกำรปฏิบัติงำนก่อนที่จะน ำมำใช้ 
  3.4  ให้กลุ่มเลือกหัวหน้ำกลุ่ม ที่จะท ำหน้ำที่ประสำนในกำรปฏิบัติงำน 
  3.5  ให้นักศึกษำสับเปลี่ยนเวลำในกำรปฏิบัติงำนกันเอง กรณีติดภำรกิจกำรเรียน                   
หรือป่วย หำกสับเปลี่ยนไม่ได้จึงแจ้งผู้ประสำนงำนห้องสมุด ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดงำน 
และยังเป็นกำรฝึกควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนักศึกษำอีกด้วย  

 4.  ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพของงำน 
  4.1  ผู้ประสำนงำนรวบรวมข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ  ในกำรด ำเนินงำน และน ำมำ
ย้ ำ ทบทวน สอนงำน ในกำรประชุมประจ ำเดือน เพ่ือให้นักศึกษำช่วยงำนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  4.2  เสริมแรงจูงใจให้กับนักศึกษำช่วยงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรร่วมจัดท ำ
คลิปกำรด ำเนินงำนประกวดในงำน KKUL Share & Learn 2018 จนได้รับรำงวัลเชยประเภท                   
กำรบริหำรองค์กร และกำรมอบใบเกียรติบัตรในด้ำนจิตอำสำให้กับนักศึกษำ   
 

 
 
 
 
 
 

  

 



  4.3  กำรใช้ช่องทำงไลน์ สร้ำงกลุ่มกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ประสำนงำนห้องสมุดและ
นักศึกษำช่วยงำน 
 5.  ด้ำนปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
  5.1  นโยบำยของผู้บริหำรในด้ำนกำรจ้ำงนักศึกษำ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ชัดเจนทั้งใน                   
ส่วนส ำนักหอสมุด และวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น  
  5.2  ควำมผูกพันของนักศึกษำต่อคณะ และส่งผลต่อควำมปรำรถนำที่จะมีส่วนร่วมใน                  
กำรพัฒนำห้องสมุดคณะ ท ำให้กิจกรรมมีควำมต่อเนื่อง 
  5.3  ควำมเข้มแข็งของสโมสรนักศึกษำ เมื่อสโมสรนักศึกษำเข้ำใจวัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุด ท ำให้กำรสื่อสำรของห้องสมุดไปถึงกลุ่มนักศึกษำเป็นไปด้วยควำมมีประสิทธิภำพ ท ำให้
ห้องสมุดได้รับควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลกำรกำรด ำเนินงำน ผลกำรศึกษำพบว่ำนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอนงำนที่ก ำหนดรูปแบบ
แบบ Work-based Learning (WBL สำมำรถปฏิบัติงำนพ้ืนฐำนแทนผู้ประสำนงำนห้องสมุดได้ และมี
ควำมรู้มำกขึ้นจนสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรอื่น ๆ ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนผู้ประสำนงำน
ห้องสมุดได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Romanski, Mewis, and Overton (2011) ที่กล่ำวทฤษฏี 
Work-based Learning นั้นมีหลำยประกำร ซึ่งห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นได้ใช้                       
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองกำรมีพ่ีเลี้ยง (Self and peer assessment) และกำรมอบหมำยงำน 
(Assignments and project) และยังเป็นไปตำมแนวคิดของกำรเรียนรู้แบบ Work-based Learning 
(WBL) ที่ได้มีกิจกรรมบรรยำย ปฏิบัติงำนหน้ำงำนจริง และประเมินทบทวนองค์ควำมรู้ ซึ่งท ำให้มี    
กำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ประสำนงำนห้องสมุดกับนักศึกษำช่วยงำน และระหว่ำง
นักศึกษำช่วยงำนกับนักศึกษำช่วยงำนเอง และท่ีสุดแล้วนักศึกษำช่วยงำนก็สำมำรถสอนงำนกันได้
และสอนผู้ใช้บริกำรได้ เช่น สอนกำรสืบค้นจำก OPACสอนกำรยืมต่อหนังสือ (Renew) นับเป็น                 
กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรสอนงำน เพรำะนักศึกษำช่วยงำนสำมำรถเรียนรู้นั้นจะประสบควำมส ำเร็จ
ถึง 90%  (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2558) ควำมร่วมมือของนักศึกษำช่วยงำนท ำให้โครงกำรเกิด
ควำมส ำเร็จ ซึ่งเกิดจำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่ได้เกี่ยวข้องกับนักศึกษำโดยตรง เช่น ฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำในกำรช่วยพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำท่ีช่วยสื่อสำรและเชิญชวน                   
ให้นักศึกษำปีที่ 2-3 เข้ำร่วมกิจกรรม หรือกำรเปิดบริกำรห้องสมุด 24 ชั่วโมงของห้องสมุด                          
คณะแพทยศำสตร์ที่ได้รับควำมส ำเร็จจำกกำรสนับสนุนของสโมสรนักศึกษำ (ห้องสมุด                              
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2557) ดังนั้นในกำรจ้ำงงำนนักศึกษำแบบระยะยำว                     
และต่อเนื่อง หรือกำรจ้ำงส ำหรับงำนที่มีรำยละเอียดมำก มีควำมซับซ้อน ต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้ 
ห้องสมุดควรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนของนักศึกษำ 
เพ่ือช่วยให้มีแรงผลัก มีกลไกในกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม สร้ำงแรงจูงใจ เพรำะหำกนักศึกษำ
มำช่วยงำนไม่ต่อเนื่อง อำจจะส่งผลต่อระบบงำนที่ก ำหนดไว้ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และ 



ผู้ประสำนงำนต้องเสียเวลำสอนงำนหลำยครั้ง ซึ่งจะแตกต่ำงไปจำกกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนส ำหรับ    
ที่ไม่มีควำมซับซ้อน ดังนั้นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
กับนักศึกษำจึงเปนเรื่องสคัญส ำหรับกิจกรรม/ โครงกำรที่มีนักศึกษำเป็นเป้ำหมำย 
 มำตรฐำนและคุณภำพในกำรด ำเนินงำน เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจำกนักศึกษำ
ช่วยงำนขำดประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ในภำพรวม กำรสอนงำนเป็นกำรสอนตำมหัวข้อ ดังนั้น
เพ่ือให้มั่นใจว่ำนักศึกษำมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้ ผู้ประสำนงำนท ำแบบตรวจสอบ  
แบบ Check Sheet เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้สอนงำนนักศึกษำช่วยงำนครบทุกห้วข้อ และใช้ใน                           
กำรด ำเนินงำนแบบมีข้ันตอน เพ่ือให้มั่นใจว่ำนักศึกษำช่วยงำนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน และห้องสมุด
จึงต้องมีกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นใช้กำรประเมินจำกทักษะ
กำรท ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนจริง และสรุปผลข้อผิดพลำด              
ในกำรท ำงำนที่พบบ่อย ซึ่งน ำแนวคิดในกำรประเมิน WBL มำประยุกต์ใช้ (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 
2558) จำกกำรประเมินจะท ำให้ผู้ประสำนงำนสำมำรถเพ่ิมเติมข้อมูล และสอนงำน ทบทวนวิธีกำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้องให้กับนักศึกษำช่วยงำน  
 ในด้ำนควำมพร้อมในกำรท ำงำน นักศึกษำวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นสำมำรถปฏิบัติงำน
พ้ืนฐำนด้ำนห้องสมุด ซึ่งในด้ำนควำมพร้อมจำกกำรท ำงำนนี้วัดได้จำกควำมรับผิดชอบในกำรหน้ำที่                  
ที ่ได้รับมอบหมำย กำรเปลี่ยนตำรำงปฏิบัติงำนหำกไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ ควำมมีวินัยจำกเวลำ
กำรเข้ำ-ออกปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำตนเอง กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีในกำรท ำงำน ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงตนเองกับผู้ประสำนงำนและกับผู้ใช้  
กำรแกไขปัญหำเฉพำะหน้ำกำรสร้ำงสัมพันธภำพในทีมงำน มรรยำท พฤติกรรมและกำรแต่งกำย  
และท่ีส ำคัญได้งำนห้องสมุดได้มีโอกำสพัฒนำจิตบริกำร (Service mind) เรียนรู้พฤติกรรมกำรใช้
บริกำร ซึ่งจ ำเป็นต่อผู้ที่เรียนด้ำนบริหำรรัฐกิจ (ณรินทร์ เจริญทรัพยำนนท์, 2561) ซึ่งฝ่ำยพัฒนำ
นักศึกษำ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ได้ใช้ข้อมูลส่วนนี้จำกห้องสมุดในกำรจ้ำงนักศึกษำท ำงำน
ต่อไป นอกจำกนั้นกำรที่นักศึกษำช่วยงำนได้เรียนรู้วิธีกำรที่ถูกต้องในกำรใช้ห้องสมุดนักศึกษำ
ช่วยงำนได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับประสบกำรณ์ร่วมกันและปฏิบัติงำนจริงเกี่ยวกับ                        
กำรด ำเนินงำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ อำทิ กำรสืบค้น ประเภททัพยำกร ซึ่งเป็น
พ้ืนฐำนที่ดีใน กำรประยุกต์ใช้ศึกษำค้นคว้ำและใช้สนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับ หรือกำรศึกษำ               
ตลอดชีวิต 
 ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนห้องสมุด 
 1.  ห้องสมุดวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่นมีอัตรำก ำลังเพ่ิมในงำนบริกำรพ้ืนฐำน                     
จำกนักศึกษำช่วยงำน 
 2.  ส ำนักหอสมุดสำมำรถลดอัตรำก ำลังในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดวิทยำลัย
กำรปกครองท้องถิ่นได้ร้อยละ 50 ในปีงบประมำณ 2561 
 3.  ห้องสมุดต่ำง ๆ  สำมำรถประยุกต์ใช้แนวทำงกำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนเพื่อแก้ปัญหำ
อัตรำก ำลังตรึงตัว โดยเริ่มที่งำนง่ำย ๆ ไม่ซับซ้อน  
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