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บทคัดย่อ  
   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน     
โดยนํา SIPOC Model และการจัดการความรู้ ซ่ึงได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในการสนับสนุนชุมชน มีข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 1) วางแผน กําหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม 2) ออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน โดยใช้ SIPOC Model 3) ถ่ายทอด และเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการทํา After 
Action Review กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ 4) ประเมินผลการดําเนินงาน 

    ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ทําให้ลดข้ันตอนการทํางานจาก
เดิม จํานวน 16 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 75 วัน 16 ช่ัวโมง ลดลงเหลือ 11 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลา
เพียง 26 วัน 13 ช่ัวโมง ในทางกลับกันมีการจัดกิจกรรมจํานวนมากข้ึน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน           

มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x�=4.05)  

 
คําสําคัญ: กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน, บริการวิชาการแก่ชุมชน, SIPOC Model 

 
ABSTRACT  
  Chiang Mai University Library has developed “Writers and Readers Meeting” 
activity by using the SIPOC Model and Knowledge Management from 2011 to the present, The main 
objective was to develop the process of organizing activities, writers meet readers in supporting 
the community. There are steps in the operation as follows 1) Plan, set goals and target group 
activity model 2) Design and develop work processes using the SIPOC Model 3) Communicate and 
learn together by using knowledge management principles and After Action Review with all groups 
of stakeholders and 4) evaluate the performance. 
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  The result of process development in activities of  “Writers and Readers Meeting” 
could reduces working steps from the 16 original steps, using 75 days and 16 hours of operation, 
to 11 steps, taking only 26 days and 13 hours. On the other hand, more activities are also organized 
by encouraging the community to participate in activities. The evaluation from circulation Statistic 
of the activity participants on the activity of the writer found that the average increasing number 

of reader is at a high level (x� = 4.05) 

 
Keyword: Meet the Writers Activity, Community Service, SIPOC Model 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานหนังสือแห่งปี CMU Book Fair มาเป็นเวลากว่า 
25 ปี ซ่ึงได้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัย และประชาคมภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้อ่านได้พบปะนักเขียนท่ีช่ืนชอบ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาโดยตลอด โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ทําหน้าท่ีจัดหานักเขียน  วิทยากร ประสานงาน
กับสํานักพิมพ์ ร้านค้า ผู้เช่ียวชาญ และดารา นักแสดงผู้ท่ีมีช่ือเสียง รวมท้ังการจัดกิจกรรม Workshop กิจกรรม 
การประกวดแข่งขัน เพ่ือมาร่วมกิจกรรมภายในงาน 
  ในการดําเนินงานพบปัญหาและอุปสรรคซ่ึงเกิดจากข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซ้อน ทําให้เกิดความ
สูญเสียเวลาในการดําเนินงาน เช่น การติดต่อประสานงานท่ีมีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันตามประเภท
ของกิจกรรม การติดต่อนักแสดงผู้มีช่ือเสียงเพ่ือดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดการงบประมาณในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําเวทีกิจกรรม ค่าเดินทางวิทยากรโดยเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ดําเนินรายการ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี และค่าเงินรางวัลการประกวดต่าง ๆ เป็นต้น  
ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุ น้ี คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้ อ่านจึงได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน และวิเคราะห์กระบวนการให้สามารถลดเวลา ลดข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในการสนับสนุนชุมชน   
 2. เพ่ือทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ ด้วย SIPOC Model 
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   
 2. วางแผน กําหนดเป้าหมาย กําหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม ร่วมกันวางแผนการ
ทํางาน เพ่ือกําหนดเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และกําหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ การเสวนานักเขียน การประกวดทักษะความรู้ กิจกรรม Workshop และการแสดงดนตรี   
 3. ออกแบบและพัฒนากระบวนการทํางาน  ใช้ SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการทํางานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างกันของ 5 ปัจจัยในกิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึง
ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะส่งมอบปัจจัยนําเข้าสู่กระบวนงานเพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ต้องการ SIPOC มาจาก S-Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย I-Inputs ปัจจัยนําเข้า P-Process กระบวนการ  
O-Outputs ผลผลิต/บริการ C-Customers ผู้ใช้บริการ ผลจากการทบทวนกระบวนการ ทําให้ทราบจุดแข็ง 
(strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunity of Improvement – OFI)  (คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560, น. 2-3) 

การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน โดยใช้ SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิด
ในการออกแบบกระบวนการทํางาน สามารถแสดงผลได้ดังตางรางท่ี 1 ดังน้ี  



 

กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดงานหนังสือ CMU Book Fair      กระบวนการย่อย  : กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน   

กระบวนการย่อย: กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบ
ผู้อ่าน 

ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  ผู้รับผิดชอบร่วม: คณะกรรมการจัดงาน 
CMU Book Fair 

Stakeholder 
(ผู้ส่งมอบ) 

ปัจจัยนําเข้า (Input) ขั้นตอนในการดําเนินงาน (Process) สินค้าหรือ
บริการ 

(Output) 

ผู้รับบริการ 
(Customer) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

1. ผู้บริหารห้องสมดุ 
2. คณะกรรมการจัด

กิจกรรม 
3. สํานักพิมพ์ 
4. นักเขียน/นักแสดง/

ผู้มีชื่อเสียง/
วิทยากร/นักดนตร ี

5. นักศึกษา/บุคลากร 
มช. 

6. นักเรียน 
7. คณะกรรมการ

ตัดสินการประกวด
ทักษะต่าง ๆ 

8. ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

I1 คู่มือการดําเนินการจัดกิจกรรม   
I2 ข้อตกลงร่วมกับสํานักพิมพ์/
นักเขียน/นักแสดง/วิทยากรในการ
จ่ายค่าตอบแทน 
I3 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
I4 แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม 
I5 แบบฟอร์มและเกณฑ์การให้
คะแนนตัดสินการประกวดทักษะ
ต่าง ๆ 
I6 เอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน 
I7 แผ่นพับ/ตารางจัดกิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน  
I8 ระบบบันทึกสถิติการดําเนิน
กิจกรรม 

Step 1 กําหนดวันและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
Step 2 เปิดให้เสนอรายชื่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากร/หัวข้อ 
Workshop/วงดนตรี ที่ต้องการให้มาร่วมกิจกรรม  
Step 3 สรุปรายชื่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากร/วงดนตร ี
Step 4 ติดต่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากรและวงดนตรี   
Step 5 ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ 
Step 6 จัดตารางกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ได้แก่ กิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน/ การประกวดทักษะต่าง ๆ/ Workshop/ การ
แสดงดนตรี   
Step 6 ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
Step 7 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน   
Step 8 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
Step 9 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม  
Step 10 ทํา AAR กับผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียทุกกลุม่  
Step 11 สรุปและประเมินผล 

O1 กิจกรรม
นักเขียนพบ
ผู้อ่าน 
O2 กิจกรรม 
Workshop 
O3 การ
ประกวด
แข่งขันทักษะ
ต่าง ๆ 
O4 การแสดง
ดนตร ี
 

1. ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และ
บุคลากร  

2. ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป และ
สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคเหนือตอนบน 

3. นักเขียนหน้าใหม่ใน
จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง  

1. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน 
เพิ่มมากขึ้น 3%  
ในทุกปี 
2. ร้อยละของ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 5% ในทุกปี 
3. ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 2% ในทุกปี 



 

สิ่งที่ต้องการ 
(Stakeholder Need) 

คุณลักษณะ 
(Input Specification) 

คุณลักษณะ 
(Process Step & Requirement) 

คุณลักษณะ 
(Output 

Specification) 

สิ่งที่ต้องการ 
(Customer Need) 

ตัวชี้วดั 
(KPIs) 

1. จัดกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2. จัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ 
ดึงดูดให้กลุม่เป้าหมายมาร่วม
งาน 
3. ได้ประชาสัมพันธ์นักเขียน
และเพิ่มยอดจําหน่ายหนังสือ 
4. มีเวทีในการเสวนาหนังสือ/
บรรยาย/แสดงดนตร ี
5. มีเวทีในการฝึกฝน
ประสบการณ์  
6. ได้ร่วมการประกวดแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ  
7. มีผู้เข้าร่วมการประกวดบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
8. ได้รับแรงบันดาลใจในการ
เริ่มต้นเป็นนักเขียนและนักอ่าน
ที่ดี  

I1 คู่มือเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถปฏิบัตติามได ้
I2 ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีความชัดเจน 
I3 หนังสือเชิญมีข้อมูลครบถ้วนและส่ง
ให้ผู้รับก่อนการจัดกิจกรรม 
I4 แบบฟอร์มมีข้อมลูครบถ้วน 
I5 แบบฟอร์มและเกณฑ์การให้
คะแนนมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 
I6 เอกสารทางการเงินมีความถูกตอ้ง
ตามระเบียบราชการ และใช้จ่ายตาม
เวลาที่กําหนด 
I7 รายการกิจกรรมมคีวามน่าสนใจ 
เชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมาก 
ข้อมูลวันเวลาในการจัดกิจกรรม
ถูกต้อง ครบถ้วน 
I8 มีระบบการบันทึกสถิติการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

Step 1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวันและเวลาเปิด - ปิดของงาน CMU Book Fair  
Step 2 เปิดให้ชุมชนเสนอรายชื่อในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น สื่อโซเชียลมเีดีย แบบเสนอรายชื่อ หรือ
อีเมล เป็นต้น 
Step 3 ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน เช่น เบอร์
โทรติดต่อ หรืออีเมล เป็นต้น 
Step 4 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/นักแสดง/วิทยากร
และวงดนตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาที่กําหนด 
Step 5 ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อน
การจัดกิจกรรม 
Step 6 ประชาสมัพันธ์กิจกรรมผา่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ทุกช่องทาง 
Step 7 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความสวยงาม
ดึงดูดใจและเหมาะสมกับธีมของการจัดงาน   
Step 8 ดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
Step 9 บันทึกสถิติการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน 
Step 10 นําหลัก KM มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน  

1. กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่านที่มีความ
น่าสนใจ สรา้งแรง
บันดาลใจใน 
การอ่าน การเขียนและ 
การดําเนินชีวิต  
2. กิจกรรม 
Workshop มีความ
น่าสนใจ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 
3. การประกวดแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ มี
หลากหลาย ครอบคลุม
ผู้เข้าแข่งขันทุกช่วงวัย  
4. การแสดงดนตรีที่
สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเข้าร่วมงาน  

1. ได้พบปะนักเขียน/ 
นักแสดง/วิทยากรที่มี
ชื่อเสียง และรบัฟังการ
เสวนาหนังสือรวมทั้งได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
2. ได้มีโอกาสพบปะ
นักเขียน นักแสดง/
วิทยากรที่มีชื่อเสียง 
และได้รับประสบการณ์
ตรงจากนักเขียนที่
ประสบความสําเรจ็ 
ตลอดจนเกิดความรู้สึก
รักการอ่าน 
3. ได้มีเวทีในการสั่งสม
ประสบการณ์และการ
ประชาสมัพันธ์งานเขียน
ของตนเอง  
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ตารางท่ี 2 ผลการทบทวน กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา การพัฒนากระบวนการทํางาน 
1. ความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการร่วม
จัดกิจกรรม ซ่ึงมี เครือข่ายความร่วมมือ 
จํานวนมากกว่า 30 เครือข่าย และจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
2. กิจกรรมมีความน่าสนใจ มีนักเขียนซีไรต์ 
นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงมาร่วมงานในทุกครั้ง  
3. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดให้คนมา
ร่วมงาน CMU Book Fair และซ้ือหนังสือของ
นักเขียนท่ีตนช่ือชอบเป็นจํานวนมาก 

1. ใ ช้ เสี ย งของลู ก ค้ า 
มาพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมให้ดียิ่งข้ึน 
2. จัดหากิจกรรมใหม่ท่ี
น่าสนใจ ท่ีส่งเสริมให้
ชุมชนได้เข้ามาร่วมงาน 
CMU Book Fair แ ล ะ
ได้รับความรู้  

1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง ใน ทุกครั้ ง ท่ี จั ด
กิจกรรม  
2. กําหนดกรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการทํางานใ ห้กระชับ 
ส่งผลให้จัดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  

 
ถ่ายทอด และเรียนรู้ร่วมกัน ใช้หลักการจัดการความรู้ ในการทบทวน วิเคราะห์ความสําเร็จ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมา และสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยได้ทํา After Action 
Review (AAR) ซ่ึงเป็นการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งท่ีต้องปรับปรุง โดยนํา
บทเรียนจากความสําเร็จและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา มาใช้ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงการ
ทํางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (วิจารณ์ พานิช, 2551, น. 32)    
   4. ประเมินผลการดําเนินงาน ได้จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน ใน 3 ประเด็น คือ  
(1) ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ตั้งแต่ปี 2554-2562 
ได้แก่ จํานวนกิจกรรม จํานวนนักเขียน วิทยากร และจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์    
เอกซ์เซล (Microsoft Excel) (2) ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเมินผลจํานวนการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน ตั้ งแต่ ปี  2554-2562 วิ เ คราะ ห์ ข้อมู ล โดยสรุป จํ านวนรวมของการมี ส่ วนร่ วมของ ชุมชน                          
(3) สรุปผลกระบวนการท่ีได้พัฒนา ประเมินการพัฒนากระบวนการทํางานและการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ปี 2555-2562 จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และสรุปข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานท่ี
ลดลง  
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 3 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25  
 

หัวข้อ 
คร้ังท่ีจัดกิจกรรม 

18 19 20 21 22 23 24 25 

จํานวนกิจกรรม (กิจกรรม) 16 17 23 23 35 33 37 49 

นักเขียน วิทยากร (คน) 13 12 21 25 34 106 209 171 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน (คน) 189 221 235 441 596 2,250 3,462 2,113 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (คน) 0 0 0 0 10,477 14,664 52,962 101,059 

  
 สรุปผลการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25 พบว่า (1) จํานวน
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน มีจํานวนรวม 16,17, 23, 23, 35,33 และ 37 กิจกรรมตามลําดับ (2) จํานวนนักเขียน 
วิทยากรท่ีมาร่วมกิจกรรม มีจํานวนรวม 13, 12, 21, 25, 23, 106, 209, และ 171 คน ตามลําดับ (3) จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจํานวนรวม 189, 211, 235 441, 11,073, 16,914, 56,388 และ 104,172 คน ตามลําดับ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสรุปผลได ้ดังรูปภาพท่ี 1 ดังน้ี 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25   
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้ อ่าน พบว่า ในด้าน             
(1) ความน่าสนใจของกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 
4.22, 4.34 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 22 และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 
3.37, 3.84, 3.92, 4.03, 4.16 และ 4.18 ตามลําดับ) (2) ความรู้ท่ีได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 23, 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.24, 4.28, 4.32 ตามลําดับ) ความพึงพอใจ
ระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, และ 22 (มีค่าเฉลี่ย 3.82, 3.94, 4.05, 4.11, และ 3.97 
ตามลําดับ) (3) ด้านสถานท่ีมีความเหมาะสม ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 22, 24 และ 
25 (มีค่าเฉลี่ย 4.24, 4.22, 4.38 ตามลําดับ) ความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 
และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 3.36, 3.98, 4.02, 4.13, และ 4.15 ตามลําดับ) (4) ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.23) ความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 
19, 20, 21, 22, 23 และ 24 (มีค่าเฉลี่ย 3.84, 3.92, 3.83, 3.98, 4.16, 4.02 และ 4.14 ตามลําดับ) (5) ภาพรวม
ในการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.21, 4.31 
ตามลําดับ) มีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 22 และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 3.69, 3.90, 
3.95, 4.06, 4.13 และ 4.19 ตามลําดับ) 
 2. ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 4 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

ครั้ง
ที่ 

ชุมชนภายในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ ชุมชนภายนอกมหาวทิยาลัย 

นักศึกษา/อาจารย/์บุคลากร (ครั้ง/คน) เครือข่าย/ ประชนชน นักเขียนใหม ่

เสวนา Workshop ผู้ดําเนินรายการ ดนตร ี เสวนา เสวนา 

18 1 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน - 1 คร้ัง/3 คน 4 คร้ัง/5 คน 1 คร้ัง/2 คน 

19 1 คร้ัง/1 คน 2 คร้ัง/5 คน - 5 คร้ัง/26 คน 2 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน 

20 2 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน - 1 คร้ัง /4 คน 3 คร้ัง /6 คน 1 คร้ัง/1 คน 

21 1 คร้ัง/1 คน 1 คร้ัง/1 คน 2 คร้ัง/2 คน 3 คร้ัง /16 คน 3 คร้ัง /6 คน 1 คร้ัง/1 คน 

22 1 คร้ัง/1 คน 1 คร้ัง/1 คน 6 คร้ัง/6 คน 9 คร้ัง /51 คน 5 คร้ัง /13 คน 1 คร้ัง/1 คน 

23 3 คร้ัง/32 คน 2 คร้ัง/3 คน 9 คร้ัง /6 คน - 6 คร้ัง /20 คน 2 คร้ัง /3 คน 

24 8 คร้ัง/39 คน 2 คร้ัง/12 คน 11 คร้ัง/9 คน - 5 คร้ัง /9 คน 2 คร้ัง/6 คน 

25 7 คร้ัง/42 คน 2 คร้ัง/9 คน 10 คร้ัง/6 คน 3 คร้ัง/10 คน 11 คร้ัง/22 คน 4 คร้ัง/5 คน 

รวม 24 คร้ัง/120 คน 12 คร้ัง/33 คน 38 คร้ัง/31 คน 22 คร้ัง/110 คน 39 คร้ัง/83 คน 13 คร้ัง/20 คน 

  
 สรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25 มีจํานวน ดังน้ี  (1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร (1.1) การเสวนา มีจํานวนรวม 24 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม 120 คน (1.2) Workshop มีจํานวนรวม 12 ครั้ง       
เข้าร่วม 33 คน (1.3) การฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ดําเนินรายการ มีจํานวนรวม 38 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 31 คน (1.4) 
การแสดงดนตรี มีจํานวนรวม 22 ครั้ง นักดนตรี 110 คน (2) การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(2.1) การเสวนา มีจํานวนรวม 39 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 83 คน (2.2) นักเขียนหน้าใหม่ มีจํานวนรวม 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 20 
คน  

3. สรุปกระบวนการท่ีได้พัฒนา ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ตั้งแต่
การจัดงานครั้งท่ี 18-25 สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 5 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 

ก่อน เวลาที่ใช ้ หลัง เวลาที่ใช ้ ผลต่าง 

ที่ กิจกรรม วัน ชม. ที่ ขั้นตอน วัน ชม.  

1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม  1 1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม  1 - 

2 คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพือ่เสนอ
รายช่ือนักเขยีน/นักแสดง/วิทยากร/
หัวข้อ Workshop/วงดนตรี 

 4 2 เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เสนอรายช่ือนักเขยีน/นักแสดง/
วิทยากร/หัวข้อWorkshop/ดนตรี 

 2 ลดลง  
2 ชม. 

3 สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  2 3 สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  2 - 

4 รอข้อมูลสรุปผลการจัดสรรบูธหนังสือ 
สํานักพิมพ์ที่ได้รับคัดเลือกให้จําหน่าย
หนังสือในงาน CMU Book Fair  

30   ยกเลิกขั้นตอน 4   ลดลง  
30 วัน 

5 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/นักแสดง/
วิทยากรและวงดนตรี   

15  4 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/
นักแสดง/วิทยากรและวงดนตรี 
รอผลการตอบรับ และสรุปผลการ
ตอบรับ   

14  ลดลง 
1 วัน 

 

6 ส่งจดหมาย/อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
แบบไม่เป็นทางการ   

 8  ยกเลิกขั้นตอน 6-9    ลดลง 
12 วัน 
13 
ชม. 

7 รอผลการตอบรับ 10   

8 สรุปผลการตอบรับ  5  

9 จัดหาท่ีพกัและต๋ัวเดินทางให้นกัเขียน/
นักแสดง/วิทยากร 

2   

10 ส่งจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการทาง
ไปรษณีย์ 

2  5 ส่งจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการ 1  ลดลง 
1 วัน 

11 จัดตารางกิจกรรมนักเขยีนพบผู้อา่น  6 6 จัดตารางกิจกรรมนักเขยีนพบ
ผู้อ่าน  

 3 ลดลง 
3 ชม. 

12 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 2  7 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 1  ลดลง 
1 วัน 

13 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม 2  8 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม  1  ลดลง 
1 วัน 

14 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อา่น 9  9 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อา่น 9  - 

15 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม 

 9 10 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม 

 5 ลดลง 
4 ชม. 
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ก่อน เวลาที่ใช ้ หลัง เวลาที่ใช ้ ผลต่าง 

ที่ กิจกรรม วัน ชม. ที่ ขั้นตอน วัน ชม.  

16 สรุปและประเมินผล  5 11 มอบหมายให้ฝ่ายประเมินผลของ
งาน สรุปและประเมินผล 

 0 ลดลง 
5 ชม. 

ขั้นตอนเดิมมี 16 ขั้นตอน ใช้เวลา 75 วัน 16 ชั่วโมง ขั้นตอนลงเหลือ 11 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง 26 วัน 13 ชั่วโมง 

สรุป : สามารถลดขั้นตอนการทํางานได้ 5 ขั้นตอน และลดระยะเวลาการทํางานไปได้ถึง 49 วัน 3 ชั่วโมง 

 
  

 อภิปรายผล 

  การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1. ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน เน่ืองจากได้มี
การพัฒนากระบวนการทํางาน โดยใช้ SIPOC Model อย่างเป็นระบบ และได้มีการพัฒนากระบวนการมาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 ปี อีกท้ังยังมีการใช้หลักการจัดการความรู้ ในการทบทวน วิเคราะห์ความสําเร็จ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมา โดยได้ทํา After Action Review (AAR) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ทุกกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการจัดกิจกรรม ผู้แทนสํานักพิมพ์ นักเขียน นักแสดง วิทยากร นักดนตรี และเครือข่าย
ความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการการทํางานจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน นอกจากน้ียังมีการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดกิจกรรม และยังเปิดให้เสนอรายช่ือนักเขียน 
นักแสดง วิทยากร หรือกิจกรรมท่ีต้องการให้จัดข้ึนในกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน และนําข้อสรุปมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านอย่างเป็นระบบ มีการ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานชัดเจน ส่งผลให้ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง   
ในทุกปี 
 2. ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน กล่าวคือ ได้มีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนชุมชนฯ ในการจัดหานักเขียน วิทยากรและกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ได้เสนอหัวข้อในการเสวนาหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดเวทีให้สั่งสมประสบการณ์การแสดงดนตรี 
นอกจากน้ียังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ดําเนินรายการและผู้สัมภาษณ์นักเขียน      
เพ่ือสั่งสมประสบการณ์การทํางานในระหว่างการเรียนของนักศึกษา 
   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน กว่า 30 เครือข่าย เช่น วัด ชุมชน ชมรมอักษราชีพ ชมรมนักเขียน
เชียงใหม่ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมนักเขียนพบ
ผู้อ่าน พร้อมท้ังได้มีการขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ มาโดยตลอด นอกจากน้ีคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ 
ยังได้เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้ส่งหัวข้อการเสวนา แนะนําหนังสือของตนเอง เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและเพ่ิมยอด
การจําหน่ายหนังสือ ส่งเสริมให้อาชีพนักเขียนได้มีรายได้และได้พบปะกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด อีกท้ังในการจัดงาน
ครั้งท่ี 24-25 ยังได้มีการจัดการประกวดทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเล่านิทาน 
และการประกวดแต่งค่าว สําหรับนักเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดทักษะเป็นจํานวนมาก 
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ส่งผลให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ิมมากข้ึน เช่น นักเรียนระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษา ครู และผู้ปกครอง เป็นต้น  
   ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้การจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านประสบความสําเร็จในด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงจะเห็นได้จากรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงชุมชนและ       
ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  

  3. ผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ส่งผลให้ลดข้ันตอนการทํางาน
จากเดิมมีจํานวน 16 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 75 วัน 16 ช่ัวโมง ลดลงเหลือ 11 ข้ันตอน                
ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเพียง 26 วัน 13 ช่ัวโมง เน่ืองจากได้มีการพัฒนากระบวนการทํางาน โดยใช้ SIPOC 
Model และการใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานทุกปีเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังได้ดําเนินการครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนการดําเนินงาน มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําสู่การปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนงาน      
ในปีต่อ ๆ ไป และมีการคิดพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาทฤษฎีทางการตลาดท่ีจะช่วยเพ่ิมสถิติจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 จากการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้ดังน้ี 
 1. ประโยชน์ต่อชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 
 1.1 มีเวทีในการสั่งสมประสบการณ์ในการเสวนาหนังสือ และการจัดทํา Workshop  
 1.2 มีเวทีในการฝึกฝนทักษะในการพูด การอ่านและการแสดงออก สําหรับนักศึกษา อันจะ
ส่งผลให้มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่างการเรียน ในการเป็นผู้ดําเนินรายการสัมภาษณ์นักเขียน และวิทยากร  
  1.3 มีเวทีในการแสดงดนตรีให้สําหรับวงดนตรีของนักศึกษาและชมรมดนตรีต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแสดงดนตรี  
 ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 1.4 ได้รับความรู้และได้พบปะนักเขียน วิทยากรท่ีช่ืนชอบและได้รับแรงบันดาลใจในการใช้
ชีวิต และการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

 1.5 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 

 1.6 ทําให้เกิดความร่วมมือต่อเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชน
ท้องถ่ิน ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ในการ
เป็นนครแห่งการอ่าน  
 1.7 มีเวทีสําหรับนักเขียนหน้าใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ในการเสวนาหนังสือและ
ได้พบปะกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด 
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 1.8 เป็นการส่งเสริมอาชีพนักเขียน นักแปล ให้มีรายได้จากการประชาสัมพันธ์หนังสือของ
ตนเองและเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
  1.9 ประชาชนท่ัวไปได้พบปะนักเขียน วิทยากรและได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
 1.10 ได้รับความรู้และได้พบปะนักเขียน วิทยากรท่ีช่ืนชอบ 
 1.11 มีแหล่งในการซ้ือหนังสือท่ีช่ืนชอบและขอลายเซ็นนักเขียนท่ีช่ืนชอบด้วยตนเอง  
 2. ประโยชน์ต่อสํานักหอสมุด  

  2.1 สนับสนุนวิสัยทัศน์สํานักหอสมุด ในการเป็นประตูการเรียนรู้ ช้ันนําเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม  

 2.2 สํานักหอสมุดได้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านเพ่ือสนับสนุนการจัด
งาน CMU Book Fair ท่ีมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 2.3 ได้วิธีการและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
  2.4 ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค วามสั ม พัน ธ์ อั นดี ร ะห ว่ า ง บุ คล ากร ห้ องสมุ ด กั บ ชุมชนภาย ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
  2.5 บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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