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บทคัดย่อ  
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชม สังคม จากภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่
ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา เพื่อรองรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนหรือยกระดับผล
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ดังนั้น นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ทีเ่กิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ปัญหา
ของการด าเนินงาน และการบูรณาการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพของการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จพบว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” สามารถตอบสนองเป้าหมายของความส าเร็จที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนินงานของระบบและการให้บริการ รวมทั้งมีสถิติปริมาณการใช้งานทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานในอนาคต
จะมีการพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด
ฟังก์ชันระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดความผิดพลาดของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเช่ือมโยงการด าเนินงานของระบบ
ปฏิทินกิจกรรมกับระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
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ABSTRACT  
 Kasetsart University Library is a unit supporting teaching and research of Kasetsart University and 
providing academic services to the community.  The mission results in the use of central area resources such as 
meeting rooms, training rooms and seminars to support the operation of the project /activities. This will drive the 
performance according to the action plan and the strategic plan set forth. In addition it responds to the need of 
both internal and external departments.  Therefore, an innovation of "Activities Calendar System" is needed. This 
innovations results from the analysis of problems of operations and the integration of knowledge between internal 
departments in order to solve the problem and improve the quality of spatial resource management to maximize 
benefits to the Kasetsart University Library. According to the evaluation of success indicators, it is found that "Activities 
Calendar System" can effectively meet the goals of the specified success.  Both internal and external personnel 
consisting of management and operational personnel have a positive attitudes towards system operations and 
service provision. Moreover, the statistics of the utilization of resources is increased continuously. The overall 
satisfaction score is higher than the specified criteria. To improve the efficiency of future operations, the system will 
be developed to be able to show the value of utilization of spatial resources. The system functions will also be 
extended to facilitate and to reduce budgeting errors by linking the operation of the "Activities Calendar System" 
with the financial information system (ERP) of Kasetsart University. 
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บทน า          

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดในระดับสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจหลักในการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยการจัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศให้กับผู้รับบริการ พัฒนางานบริการ พัฒนาพื้นที่ และสร้างสรรค์กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้รับบริการภายนอก ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและนิสัยรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีพันธกิจเป็นหน่วยงานระดับชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทาง
การเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) โดยบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่ง
ควำมรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่สำกล” และพันธกิจคือ “พัฒนำแหล่งควำมรู้ที่ทันสมัยและมี
บริกำรที่มีคุณภำพ สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย” จากภารกิจหลักดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่
ส่วนกลาง ได้แก่ การใช้ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา ในปริมาณและความถี่ท่ีค่อนข้างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
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ใช้เพื่อรองรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนหรือยกระดับผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้ 

ทั้งนี้  เมื่ อวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2555 ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต าแหน่งในขณะนั้น) ได้ประกาศนโยบายคุณภาพการให้บริการ ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งคือการพัฒนา
ระบบคุณภาพของทุกฝ่ายงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ที่ผ่านการปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว ตรงความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านแผนปฏิบัติการ ด้านโครงการ/กิจกรรม ด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอ เพื่อน าสู่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการหรือการให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน จึงด าเนินการศึกษา
พฤติกรรม ส ารวจความต้องการ เพื่อพัฒนารูปแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน อันจะส่งผลให้
การด าเนนิภารกิจการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทิศทางที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อนโยบายคุณภาพ 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินงาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้ระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรที่ประกอบด้วย  

   1. ส านักงานเลขานุการ คือ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ (หน่วยการเงิน) งานธุรการ (หน่วยจัด
เลี้ยง) งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
   2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา คือ งานผลิตสื่อ บริการ และบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานพัฒนาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของส านักหอสมุด ในทิศทางที่สามารถ

ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความตระหนักและ
เข้าใจต่อสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัดของการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อรองรับและสนับสนุน
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การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ จึงได้บูรณาการความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงาน คือ “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ภายใต้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมสร้างคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าข้อมูลที่ได้จัดเก็บ ศึกษาการใช้
พื้นที่ใช้สอยซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งผลงาน ดังนี ้
  1. การแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการที่
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และทัศนคติของผู้รับบริการ (หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม) โดยด าเนินการร่วมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2. การรวบรวมข้อมูลสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
  3. การระดมความคิดเห็น รวมทั้งทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงาน กรอบแนวคิด กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ที่น าสู่การสร้างสรรค์เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับ
การด าเนินการที่มีความพร้อมต่อการให้ได้มาและบริหารจัดการข้อมูลส าหรับพัฒนาคุณภาพของการบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพของการให้บริการที่ก าหนดไว้ 
  5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด 
  6. การจดัท าคูม่ือและถ่ายทอดให้กับบุคลากรส านักหอสมุดไดร้ับทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน ความ 
สามารถของระบบ ผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานร่วมกับการด าเนินโครงการ/กจิกรรมด้านต่าง ๆ   
  7. ประเมินผลความส าเร็จของการใช้นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานดังนี ้ 
 7.1 บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งบุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ 
ที่รับบริการ มีทัศนคติในทิศทางที่ดีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 7.2 ร้อยละของความถี่ของการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 7.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของส านักหอสมุด รวมทั้งต่อการให้บริการและประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
  8. การจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน หรือต่อยอดการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายของส านักหอสมุด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
สรุปผล  
จากภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นท่ีส่วนกลางของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด รวมทั้งเพื่อ
เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ในการใช้ทรัพยากรพื้นที่ของส านักหอสมุด ส่งผลให้ได้รับทราบถึงปัญหา 
และข้อจ ากัดของการด าเนินงาน ที่สามารถน ามาซึ่งการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นที่
ส่วนกลางของส านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการทั้งต่อหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร
ภายในและภายนอกได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มความสามารถในการรบัรูเ้พือ่การวาง
แผนการด าเนินงานของบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้และ
สะท้อนถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน โดยผลลัพธ์ส าคัญจากผลการด าเนินงาน พบว่า
สถิติปริมาณการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการผ่านระบบปฏิทินกิจกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม
ของผู้รับบริการมากกว่า 4.00 รวมทั้งทัศนคติของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ใน
ภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี บุคลากรมีความเห็นว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เป็นเครื่องมือที่ดีและส าคัญต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด ตลอดจนมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

อภิปรายผลและการน าไปใช้ประโยชน์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับ
ให้บริการ ประมาณ 23,000 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารส านักหอสมุดทั้ง 2 อาคาร มีการให้บริการใน
รูปแบบของห้องประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา พื้นที่โถงกิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอื่น ๆ เช่น ศาลาอนุรักษ์พลังงาน 
ห้องสมุดในสวน เป็นต้น จากการด าเนินตามระบบการให้บริการที่มีอยู่เดิม พบว่า ระบบการบริหารจัดการ/การใช้ห้องประชุมมี
ข้อจ ากัดหลายประการ อาท ิ 

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 4 ห้อง จากจ านวนห้องประชุม/
ห้องฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 7 ห้อง ห้องอาหารเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงรับรอง จ านวน 3 ห้อง  

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 2 คาบเวลา คือ ภาคเช้า (เวลา 8.30 - 
12.00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13.00 - 16.30 น.) เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น ส่งผลให้ส านักหอสมุด
ขาดโอกาสในการให้บริการในกรณีที่มีผู้รับบริการที่ต้องการใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  (1 - 2 ช่ัวโมง) 
การเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์ผู้เข้าระบบในการจองใช้เพียงผู้แทนของหน่วยงานย่อย อีกทั้ง การยืนยัน
การใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุม ท าหน้าทีต่รวจสอบและให้สิทธิ์ยืนยันในระบบ 
(โดยพิจารณาจากล าดับก่อน-หลัง) โดยผู้จองไม่สามารถรับทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้   
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ทั้งนี้ตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ปีปฏิทินที่มีการน านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” มาเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ 
คุ้มค่าสูงสุดนั้น พบว่า ระบบสามารถอ านวยความสะดวก และยกระดับการด าเนินงานของส านักหอสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการพื้นทีห่้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้ถึง 20 คาบเวลา (ในวันท าการปกติ) และ 24 คาบเวลา (ในช่วง
เวลาสอบของนิสิต) ดังนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความส าเร็จของระบบที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง งานนโยบาย
และแผนจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ทัศนคติของบุคลากรต่อผลลัพธ์ของการด าเนินงานและการให้บริการผ่าน“ระบบปฏิทินกิจกรรม”   
1.1 การสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประกอบด้วย หัวหน้า

ส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จาก 
“ระบบปฏิทินกิจกรรม” ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนเอง จ านวน 5 คน โดยมีข้อค าถาม
ที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกับระบบปฏิทิน
กิจกรรม และ 2) การมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานตามระบบปฏิทินกิจกรรม ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบท่ีท าให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ในการจอง
ห้องประชุม จัดเลี้ยงและสถานที่จอด
รถ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมใน
แต่ละวันได้ล่วงหน้า ส่งผลให้สามารถ
วางแผนการจัดกิจกรรม  
- เป็นระบบที่ช่วยลดความซ้ าซ้อนและ

จัดเก็บข้อมูลสถิติเพื่อจัดท ารายงาน
การด าเนินการที่สามารถเข้าถึงได้
พร้อมกัน มีความสะดวก และลด
ปริมาณการใช้กระดาษของส่วนกลาง 
 

- การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาระบบ ที่สามารถลดขั้นตอน ลด
ความผิดพลาดให้กับหน่วยงาน และ
หัวหน้าโครงการหรือผู้รับบริการได้ 
- การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้

มีความสะดวกมากขึ้น และส่งผลให้
เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ 
- การมีส่วนร่วมในการประสานงาน

ร่วมกันกับงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการ
เตรียมความพร้อมต่อการให้บริการ  
เช่น ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ใน 

- ควรมีการพัฒนาต่อยอดส าหรับ
ระบบนี้  อาทิ  ระบบการค านวณ
ต้ นทุ นและผลตอบแทน หรื อ
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน เพื่อ
น าสู่การวิเคราะห์ต้นทุนความคุ้มค่า
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
ส านักหอสมุด (ห้องประชุม อุปกรณ์
โสต ค่าบ ารุงรักษา) รวมทั้งควรมี
ร ะบบจองรถยนต์ ส่ วนกลา ง
ส านักหอสมุด เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้กับ

บุคลากรได้รับทราบข้อมูล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้
ก าร จั ด เ ตรี ยม งาน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธภิาพ เช่น การรับทราบข้อมูล
การเยี่ ยมชมดู งาน ที่ เป็นผลให้
บุคลากรส านั กหอสมุด ได้ รับรู้  
รับทราบ และร่วมให้การต้อนรับที่
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้
มาเยือน 
- เป็นระบบท่ีผู้ขอรับบริการสามารถ

ตรวจสอบและทราบสถานภาพด้าน
ความซ้ าซ้อนของการจองได้ทันที 
ส่ งผลให้ สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบที่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ให้บริการสามารถรับทราบข้อมูลการ
จองทันที  (ผ่ านทาง e-mail ส่วน
บุคคล) ส่งผลให้สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบที่สามารถน าผลของการ

ด าเนินงานไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบงานโสตฯ 
ในห้องประชุม ใช้ดูสถิติการให้บริการ  

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นที่จัดเลี้ยง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ต้องดูแลระบบ

ต่าง ๆ  ทั้งบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่ าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบื้องต้น 
- เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมที่มี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เลี้ยงรับรอง การจองที่จอดรถ เป็นต้น 

- ระบบยังพบความผิดพลาดในการ
ประมวลผล เช่น การตรวจสอบการ 
จองใช้ซ้ าจากกรณีเปลี่ยนแปลงการ
จองใช้ เป็นต้น 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับการแจ้งเตือน
หรือตรวจสอบข้อมูล โดยการพัฒนา
ระบบสู่ การเป็น Application ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบ
กับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน e-mail 

- ควรมี การ เ ช่ื อมโยงกั บระบบ
สารสนเทศทางการเงิน (Enterprise 
Resource Planning: ERP) เพื่อให้
สามารถก าหนดรหัสงบประมาณ และ
บันทึกในเอกสารการขออนุมัติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้งานคลังฯ หัวหน้าโครงการ
หรือผู้ขอรับบริการทราบแหล่งการใช้
งบประมาณ 

- ควรเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของเลข
ทะเบียนของรถยนต์ของผู้ใช้บริการ/
วิทยากรที่มีความประสงค์จะเข้ามา
จอดรถยนต์ในบริเวณอาคาร ในการ
บันทึกค าขอใช้บริการ เพราะจะท า
ให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้
อย่างเหมาะสม 

- เนื่ องจากพื้นที่ จอดรถยนต์ของ
ส านักหอสมุด สามารถรองรับไดเ้พยีง  
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ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งมีความถี่มาก ภาระงานมาก รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการที่ระบบได้พัฒนาไว้ สามารถ
น าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา และ
ก าหนดภาระงานของบุคลากรในฝ่าย 
- เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนให้เกิด

ความถูกต้องและลดขั้นตอนของการ
จัดท าเอกสารทางการเงิน เนื่องจาก
ระบบจะท าเอกสารขออนุมัติหลักการ
จัดเลี้ยงให้กับผู้ขอรับบริการได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ และ
ระเบี ยบการ เบิ กจ่ าย  รวมทั้ ง
ความสามารถค านวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ได้ทันทีและถูกต้อง อาทิ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
- เป็นระบบที่ดีมาก เนื่องจากท าให้

สามารถจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ที่รับรู้ ก าหนดการต่าง ๆ 
ล่วงหน้า จึ งสามารถจัดแบ่งการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
- เป็นระบบที่มีการประเมินผลความพึง

พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ที่สามารถน าไปพัฒนางานของตนเอง 

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นที่จัดเลี้ยง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ต้องดูแลระบบ

ต่าง ๆ  ทั้งบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่ าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบื้องต้น 
- เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมที่มี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เลี้ยงรับรอง การจองที่จอดรถ เป็นต้น 

10 คัน ดังนั้นหากมีผู้ประสงค์เข้า
จอดรถยนต์มากกว่านั้น ระบบควร
แจ้งต่อผู้รับบริการว่าให้ประสานงาน
โดยตรงกับงานอาคารฯ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์พื้นท่ีจอดรถในบริเวณ
หน่วยงานใกล้เคียง ซึ่งใช้ระยะเวลา
ด าเนินการประสานงานและจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า 

- การจองห้องเพื่อปฏิบัติงานดูแล
บ ารุ งรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องฝึกอบรม จะต้องประเมินผล
ความพึงพอใจการใช้งาน 
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นอกจากการนี้ งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ในระดับ
ปฏิบัติการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของระบบอีกจ านวน 2 ท่าน คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานธุรการ ส านักงาน
เลขานุการ ส านักหอสมุด ผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดเลี้ยงรับรอง 2) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายบริการ ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ า
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทางเข้า - ออกอาคาร เพื่อให้ได้รับทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยมีผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
 ระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบที่ท าให้รับทราบข้อมูล

ความต้องการล่วงหน้า ท าให้สามารถ
เตรียมการและประสานขอความ
ร่วมมือกับบุคลากรภายในงานได้
อย่างเหมาะสม กรณีมีงานในวันเดียว
หรือเวลาเดียวกัน 
- สามารถสอบถามข้อมูล/รายละเอียด

เพิ่มเติมได้ เนื่องจากระบบมีข้อมูล
ของผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ เพื่อใช้
ประสานติดต่อและสามารถแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบได้อย่างถูกต้อง 
- ได้ รั บทราบข้ อมู ลกิ จกรรมของ

ห้องสมุด ท าให้เกิดความมั่นใจในการ
ท างาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง 
- เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

ผู้รับบริการประทับใจ ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดความมั่นใจ 
- แต่เดิมไม่มีระบบนี้ ไม่มีเอกสารขอ

อนุมัติหลักการทางการเงินส าหรับ
การจัดเลี้ยง และจะทราบงานเมื่อมี   

- การใช้ระบบในการเตรียมงานที่
รับผิดชอบ โดยทราบล่วงหน้าจาก     
e-mail และเปิดดูหน้าระบบทุกวัน
ตอนเช้าเพื่อทวนสอบ 
- ใช้ระบบ เปิดทุกเช้า น าข้อมูลต่าง ๆ 
รับทราบกิจกรรมที่มีขึ้น ให้บริการแจ้ง
ให้ผู้รับบริการทราบได้ว่ามีกิจกรรมใด 
ที่ไหน อย่างไร กรณีมีหลายกิจกรรมใน
วันเดียว ได้รับทราบ และจดบันทึกไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตอบค าถาม และน าข้อมูลไปแจ้งบอก
ในไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประตูทางเข้า-
ออกเพื่อให้รับทราบทั่วกัน 

 

ควรพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้มีความ
สะดวกต่อการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ได้รับการอนุมัติหลักการฯ 
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ตารางที่ 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
 ระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ผู้มาประสานและท าบันทึกข้อความ
ตาตามแบบฟอร์มมาแจ้ง ซึ่งหลายครัง้
เอกสารไม่มา หรือมาล่าช้า หรือมาใน
วันนั้น ๆ  สร้างปัญหาการท างานมาก 

  

 

1.2 การสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการจ านวน 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 1) ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ และ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 2) งานพัฒนาและฝึกอบรม กอง
การเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสดิ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ และ
นางสาวธรฐิสา สังข์สารทูล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อค าถามที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ความ
สะดวกในการเข้าถึงการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดฯ 2) ความถูกต้อง แม่นย าของการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน และ/หรือตอบสนองต่อความต้องการ 3) ความสะดวก ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของรูปแบบ และหรือการจัดเตรียม และหรือการด าเนินงาน ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4) ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่รับบริการ และ 5) ความคาดหวังต่อรูปแบบ และ/
หรือกระบวนการของการให้บริการในอนาคต ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ ดงันี ้

 
ตารางที่ 3 ประเด็นและผลการสมัภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่รับบริการ 
 

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
- การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่มี

ความชัดเจน 
- ใช้ระยะเวลาน้อยส าหรับประสานงานการขอใช้พื้นที่ 
- มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดช่องทางพิเศษ

ส าหรับผ่านเข้า-ออกของผู้รับบริการ 
 

ความถูกต้อง แม่นย า 
ด้านบุคลากร 
- จิตบริการ สามารถประสานงานและให้บริการดี  
- สามารถตอบค าถามและแก้ไขปัญหาได้ดี 
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
- มีการจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามที่

ก าหนดไว ้
- เครื่องมือ/อุปกรณ์มีคุณภาพดี และมีความพร้อมต่อการ

รองรับการให้บริการ 
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ตารางที่ 3 ประเด็นและผลการสมัภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่รับบริการ (ต่อ) 
 

ความสะดวก  ความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร 
- ได้รับการตอบกลับ/ยืนยันการขอใช้บริการในเวลาไม่นาน 

 

ความพร้อมของบุคลากร 
- บุคลากรให้บริการดี และมีความพร้อมต่อการด าเนินการ

ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันท ี
ความคาดหวัง 
- ขั้นตอนขอใช้บริการควรเป็นแบบฟอร์ม หรือให้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมีภาพถ่าย และระบุรายละเอียดของ อุปกรณ์

ประกอบห้อง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งส่วนลด 
- ความทันสมัยและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
- อุปกรณ์ที่สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น โต๊ะสัมมนา จัดเป็นโต๊ะกลุ่มได้ เนื่องจากโต๊ะมีล้อปรับเคลื่อนย้ายได้เอง 

สะดวก และไม่กระทบแรงงานแม่บ้าน 
- การเตรียมหรือปรับพื้นที่ได้ความต้องการ เช่น พื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม เป็นพื้นที่ลงทะเบียนและจัดเลี้ยงอาหารว่าง  
- การจัดท าป้ายบอกทางห้องประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  
- การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถส าหรับผู้เข้ารับบริการ 

 
จากทัศนคติของบุคลากรข้างต้น พบว่า บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการน าระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.1) 

2. การรวบรวมสถิติด้านความถีข่องการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2559 – 2561) พบว่า (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.2)  

2.1 จ านวนครั้งของการใช้พื้นทีเ่พิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 25 ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางที่ 4 ความถีข่องการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมดุเพื่อการจัดประชุม สมัมนา หรือฝึกอบรม  
 

ปี พ.ศ. จ านวน (คร้ัง) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ยรายเดือน (คร้ัง) 
2559 463 - 38.58 
2560 677  114.03 56.42 
2561 772 142.56 64.33 

 

    2.2 ระยะเวลารวมของการใช้พื้นทีเ่พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 5 ระยะเวลาของการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมดุเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม  
 

ปี พ.ศ. เวลา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2559 140 ชม. 30 นาท ี - 
2560 3,095 ชม. 54 นาท*ี 2,103.49 
2561 3,876 ชม. 25.20 

 

3. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ที่ครอบคลุมความพึงพอใจของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม การให้บริการห้องประชุม การจัดเลี้ยงรับรอง และการส ารองที่จอดรถ ซึ่งประกอบข้อค าถามความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งด้าน
การออกแบบและความเสถียรของระบบ โดยก าหนดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด เท่ากับ 5.00 คะแนน และมีผล
การประเมินย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.3) ดงันี ้

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 

ปี พ.ศ. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม จ านวนผู้ประเมนิ (คน) 

2559 4.35 201 
2560 4.22 510 
2561 4.29 429 

 
ข้อเสนอแนะ  
เพื่อการใช้ประโยชนท์รัพยากรพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดอย่างคุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และของส านักหอสมุด ด้านการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ การด าเนินงานระยะถัดไป จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาระบบปฏิทินกิจกรรมให้มี
ความสามารถในการประมวลผลและแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง และโสตทัศนูปกรณ์ ที่สามารถ
สะท้อนถึงความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดกระบวนการด าเนินงานของระบบ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและลดความผิดพลาดด้านบัญชีและการเงิน โดยการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป 
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