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บทคัดย่อ
การจัดพื้นที่บริการห้องสมุด โดยการใช้ CLM5S PLUS Model เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบการ
จัดพื้นที่รูปแบบที่นําหลักการของ 5ส และนําข้อเด่นของห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวในส่วนของสิ่งแวดล้อม
(ส6) และความสวยงาม สดชื่น (ส7) มาพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดในลักษณะของพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศของห้องสมุดให้เกิดความสุขในการใช้บริการ และเป็นการพัฒนารูปแบบพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็น
ระเบี ย บ สะอาด ปลอดภั ย และมี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ของพื้ น ที่ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด ที่ มี ค วาม
สะดวกสบายในการใช้บริการที่มีอยู่แล้ว รวมถึงส่งผลดีต่อองค์กรและผู้ใช้บริการมากที่สุด และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีพื้นที่ 5ส ดีเด่น จากคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่งเข้าร่วมประกวด
รางวัล 5S Model Award 2019 เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กรที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และจากการประเมินผลปรากฏว่าได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์และได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ในส่วนของพื้นที่บริการห้องสมุด

คําสําคัญ: กิจกรรม 5ส, พื้นที่การเรียนรู้, พื้นที่สีเขียว, พื้นที่บริการห้องสมุด, สํานักงานสีเขียว, ห้องสมุดสีเขียว
ABSTRACT
This article aim to introduce the concept of CLM5S Plus Model, which was
designed for improving green learning space. This model was used for managing the library
service spaces based on the principle of 5S, green library, and green office. 2 concepts were
created by integration those principle together that included environment (6S) and beautiful
(7S). These are very helpful for improving the value-add of library spaces in many aspects.
In addition, this model was presented to the nation level committee of 5 S on August 20,
2 0 1 9 , by Technology Promotion Association ( Thailand- Japan) which was evaluated and
passed to get the reward of 5S (Certificate 5S Award Model 2019) at national level in term
of library services spaces.
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บทนํา
ห้องสมุดในปัจจุบันหลาย ๆ แห่ง พยายามพัฒนาบริการและพื้นที่ให้บริการในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนรู้ เช่น เพิ่มบริการ จัดหาเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการ ขยายเวลาในการให้บริการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่
ตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื่ อ ความสุ ข และเหมาะสมกั บ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต (Life Style) ของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากมาใช้พื้นที่ห้องสมุดเพื่อการอ่านหนังสือก่อนสอบแล้ว ยังต้องการพื้นที่เพื่อการทํา
กิจกรรมกลุ่ม การติวหนังสือร่วมกันตลอดจน การพักผ่อนในระยะเวลาสั้น ๆ การแสวงหาพื้นที่เพื่อตอบโจทย์
การดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน ที่ยังต้องการสารสนเทศ ควบคู่ไปพร้อมกับความสนุกความสะดวกสบาย (ปราณี
อัศวภูษิตกุล, 2561) และนอกจากทรัพยากรที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการแล้ว หากห้องสมุดเพิ่มบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ (กาญจนา เพ็งคําศรี, 2555) มีอุณหภูมิและการระบาย
อากาศ การควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกและลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ความปลอดภัยและมั่นคง
(Safe and Secure) และมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในเรื่องของทรัพยากรห้องสมุด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของห้องสมุด และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและวางใจใน
สถานที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้มีการใช้อย่างประหยัด เป็นการช่วยให้
ห้องสมุดเองประหยัดพลังงานและทรัพยากรอีกช่องทางด้วย (อุทยานการเรียนรู้ TK Park, 2556)
ในส่วนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดพื้นที่ให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว ยังนําหลักคิดและแนวทางของการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวมาใช้
ในการจัดพื้นที่บริการ ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงาน ลด
การใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํา
กลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีพื้นฐานการนํากิจกรรม 5ส มา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และยังได้รับคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานการดําเนินงาน 5ส ดีเด่นและส่งเข้าประกวดระดับชาติ โดยใช้ต้นแบบ CLM 5s Plus ที่นําหลักการ
ผสมผสานนํากระบวนการคุณภาพ PDCA และหลัก 1A3R มาใช้ในการจัดพื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่สะดวกสบาย
สะอาด มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ทํางาน ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้บริการมีความสุขในการ
ทํางาน และสุขภาพดี
ดังนั้น จึงได้ผสมผสานรูปแบบของหลักการของกิจกรรมทั้งหมดมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่การ
เรียนรู้สีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของห้องสมุดให้เกิดความสุขในการใช้บริการที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรม 5ส ห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
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2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบของพื้ น ที่บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ระเบี ย บ สะอาด
ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและผู้ใช้บริการมากที่สุด
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. วางแผนการดําเนินงาน
ในการวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีการวางแผนการดําเนินงาน 2 เรื่องหลัก ๆ คือสํานักงาน
สีเขียว จะต้องวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานสีเขียวที่กําหนด และจะต้องวางแผน
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ทุกหน่วยงานจะต้องใช้
ดําเนินกิ จกรรมอย่ างจริง จังและต่อเนื่อ งจนเป็ นวัฒ นธรรมองค์ กรของหน่ วยงาน (https://5s.wu.ac.th/wpcontent/uploads/2017/02/คู่มือ-มวล-5ส.pdf)
การขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ได้แก่ คณะทํางานดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว
(คําสั่งคณะทํางานสิ่งแวดล้อมสีเขียว.pdf) และคณะทํางาน 5ส ประจําหน่วยงาน (https://clm5s.wu.ac.th/
?page_id=352)
1.2 กําหนดแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวทางในการพัฒนาภายใต้เกณฑ์ 6 หมวดที่มุ่งเน้นให้สํานักงานหรือพื้นที่ใน
สํานักงานดําเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มี
แนวทางในการกําจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สําคัญ
จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558) และ
กําหนดแผนการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยที่นําระบบ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการใช้ชีวิตที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย อันจะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงและมหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุข ภายใต้ความสุขของการทํางานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, 2559)
1.3. จัดทําแผนปฏิบัติการ
การจั ดทํ าแผนปฏิ บัติ การกิ จกรรมสํ านั กงานสี เขี ยว และกิจ กรรม 5ส ของหน่ว ยงานให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของกิจกรรมและหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดไว้
2. ดําเนินการตามแผน (Do)
การดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว และกิจกรรม 5ส ดําเนินกิจกรรมควบคู่กันไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่กําหนดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรม 5ส ยึดถือการดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ
“PDCA”ตามมาตรฐาน 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย โดยดําเนินกิจกรรมภายใต้
“มาตรฐาน” ของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ “สะสาง” เพื่อกําจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรสู่การจัด
ระเบียบเพื่อความ “สะดวก” และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน และการเรียนรู้ผ่านการทําความ
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“สะอาด” เพื่อการตรวจสอบ ค้นหาสิ่งที่ผิดปกติและการบํารุงรักษาป้องกัน (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, 2559)
2.2 กิจกรรมสํานักงานสีเขียว ดําเนินงานตามเกณฑ์ 6 หมวดตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อ มกํา หนด นําหลักการ 1A3R มาใช้ ในการดํา เนิน กิจกรรมได้ เพื่อให้บุค ลากรและผู้ใช้ บริก ารให้เกิ ด
จิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัด ดังนี้ (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557)
A (Avoid) หลีกเลี่ยง/งดใช้ของที่ไม่จําเป็น ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ของที่ไม่ต้องใช้ก็ได้
แต่เคยชิน เช่น หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก กระดาษห่อของขวัญที่ย่อยสลายไม่ได้ เป็นต้น
R1 (Reduce) ลดการใช้ การบริโภค ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นลง
R2 (Reuse) ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ํา ซึ่งบางอย่างอาจใช้
ซ้ําได้หลาย ๆ ครั้ง
R3 (Recycle) นําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลหรือนํากลับมาใช้ซ้ําใหม่
2.3 จากการนําหลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในลักษณะของ CLM5S PLUS เกิดจากการนํา
5ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย และนําข้อดีของแต่ละหมวดย่อย ๆ ของกิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียว สํานักงานสีเขียว มาช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ส6 สิ่งแวดล้อม ส7
สวยงาม สดชื่น และนําความรู้ความสามารถ และการทํางานเป็นทีมของบุคลากรมาช่วยผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ
มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผล ดังนี้
2.3.1 เป็นการตอบโจทย์พื้นที่บริการของห้องสมุดที่ให้ความปลอดภัยและความสุขแก่
ผู้ใช้บริการ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการในการรู้ใช้พลังงานและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายหน่วยงาน และลดมลพิษที่เกิดจากขยะ
และของเสียที่จะเกิดในองค์กร
2.3.2 ใช้ จุ ดเด่ นกิ จ กรรมของ 5ส ในด้า นความเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อ ย สะอาด และ
ปลอดภัย ส่งผลต่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่บริการเพิ่มขึ้น มีป้ายบอกรายละเอียดที่ชัดเจน พื้นที่ทํางานและพื้นที่
บริการมีความสะอาด
2.3.3 มีการกําหนดมาตรฐานเฉพาะพื้นที่ 2 มาตรฐาน มี 15 มาตรฐานเฉพาะสําหรับ
พื้นที่บริการห้องสมุด และ 10 มาตรฐานเฉพาะสําหรับพื้นที่ห้องงานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ ช่วยส่งเสริม
มาตรฐานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ชั้นวางหนังสือ รถเข็นหนังสือ ประตูเข้าออกห้องสมุด เป็นต้น
2.3.4 นําทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่มีความหลากหลายด้านวิชาชีพทั้ง
ด้านสารสนเทศและด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาสร้างสรรค์ความสวยงามของพื้นที่ได้อย่างลงตัว เช่น วิชาชีพ
บรรณารักษ์ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐานในการดําเนินงาน มาส่งเสริม 5ส ในห้องสมุด เช่น จัดชั้น
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบ เพิ่มความน่าใช้ สวยงามด้วยการออกแบบกราฟิกและสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่บริการได้
อย่างสร้างสรรค์สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ ทําให้พื้นที่บริการมีชีวิตชีวา และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น ด้วย Service Mind ของผู้ให้บริการ เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.3.5 นํ าความเป็ น ห้อ งสมุ ดสมัย ใหม่ มาปรับ ใช้ กั บการดํ าเนิน กิ จกรรม ด้ วยการนํ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริการผู้ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เช่น การนําเครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเอง (SelfCheck) การเข้า-ออกด้วยประตูปีกนก มาใช้ในการให้บริการผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
3. ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check)
ด้านการดําเนินตรวจสอบผลการดําเนินงาน มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์ของแต่
ละกิจกรรม ในส่วนของสํานักงานสีเขียว ดําเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการสํานักงานสีเขียวจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวในปี 2561 ได้รับการประเมินผลใน
ระดับดีมาก (G เงิน) ระดับประเทศ และมีข้อเสนอแนะจากกรรมการเพื่อการปรับปรุงหลายด้าน ส่วนกิจกรรม 5ส มี
การตรวจพื้นที่ โดยคณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการกลาง มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมิน 5ส ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระหว่างปี 2560-2562
ปีประเมิน
2560
2561
2562

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองโดย
คณะกรรมการในหน่วยงาน
0 (ยังไม่ได้เริม่ ประเมิน)
4.62
4.78

ค่าเฉลี่ยการประเมินโดย
คณะกรรมการกลาง
4.19
4.62
4.95

4. การสรุปผล (Act)
4.1 ส่วนของการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน คณะกรรมการจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประเมินผลและข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียวให้มี
ความต่อเนื่อง คณะทํางานแต่ละหมวดที่รับผิดชอบนําข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงในส่วนบกพร่องต่อไป
4.2 ส่วนคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีพื้นที่ 5ส ดีเด่น เป็นหน่วยงาน 1 ใน 2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จาก
จํานวนหน่วยงานทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานพื้นที่ 5ส ดีเด่น รางวัล 5S Model Award 2019 ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กร
(คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562) และจากผลการเข้าร่วมประกวดหน่วยงานพื้นที่ 5ส ดีเด่น
ได้รับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ดีเด่น ระดับชาติของคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พบว่า ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ กรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อแนะนําที่
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนา 5ส และได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ว่าได้รับการพิจารณาให้ผ่าน
เกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, 2562)
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการประเมิ น ผลการดํ าเนิ นกิ จ กรรมสํ า นัก งานสี เขี ย วตามเกณฑ์ ที่ กรมส่ง เสริ ม คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมกําหนดทั้ง 6 หมวด ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (G เงิน) ระดับประเทศ และมีข้อเสนอแนะจาก
กรรมการเพื่อการปรับปรุงหลายด้าน ได้แก่ การจัดทําแผนดําเนินงานจะต้องมีการจัดทําโครงการที่จะต้องดําเนินการ
และมีผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน และในหมวดการกําจัดของเสีย จะต้องระบุชัดเจนว่าของเสียแต่ละประเภทมี
การกําจัดอย่างไร รวมทั้งจะต้องทําให้การทิ้งขยะตามประเภทนั้นจะต้องกระทําอย่างจริงจังและฝังอยู่ในพฤติกรรม
ประจําวันของบุคลากรและผู้ใช้บริการ และกรรมการขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดําเนินกิจกรรมต่อไป
อย่างต่อเนื่อง ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กร ทําให้เป็นวิถีชีวิต เป็น
พฤติกรรมในการทํางาน และเป็นเรื่องปกติที่ต้องทํา
จากการดําเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเป็น
หน่วยงานต้นแบบด้านสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาเรียนรู้และนําไปเป็นแบบอย่างใน
การสนั บ สนุ น ภารกิ จ แต่ ล ะด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย ตามนโยบายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว Walailak Green
University โดยมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามแนวทาง Walailak Green
University ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World Ranking
ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืนทั้งทางด้านภูมิทัศน์
การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ํา การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบ (ธีรพงศ์ หนูปลอด, 2562) นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการส่งเสริม
ความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้
แนวคิด “ห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสี
เขียวให้กับครูที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนและนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลักษณะของการจัดฐานความรู้ ด้าน
การลดและแยกขยะ การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ห้องสมุดเคลื่อนที่สีเขียว การวัดรอยเท้านิเวศ และ
สร้างสรรค์กิจกรรม DIY เพื่อสร้างความตระหนักและช่วยกันลดโลกร้อน มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และ
ขณะนี้ ยั ง มี ก ารดํ า เนิ นกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อง (คณะทํ า งานพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน, 2561)
ส่ว นคณะกรรมการ 5ส มหาวิ ทยาลัย วลั ยลั ก ษณ์ ได้พิ จ ารณาคัด เลือ กศู นย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีพื้นที่ 5ส ดีเด่น เป็นหน่วยงาน 1 ใน 2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จาก
จํานวนหน่วยงานทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานพื้นที่ 5ส ดีเด่น รางวัล 5S Model Award 2019 ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กร
(คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 23 กรกฎาคม 2562) และจากผลการเข้าร่วมประกวดหน่วยงานพื้นที่
5ส ดีเด่น ได้รับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ดีเด่น ระดับชาติของคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
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ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พบว่า ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ กรรมการตรวจประเมินได้ให้
ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนา 5ส ดังนี้
1. พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ดูมีความสุขในการทํา 5ส และมีทัศนคติในเชิงบวก พร้อมที่จะ
เปิดรับคําแนะนําจากกรรมการ
2. ห้องสมุดควรจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ด้าน 5ส และผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
3. ห้ องสมุ ดจะต้ อ งมี แผนผั งการอพยพหนีไ ฟที่ ชัด เจนกว่ าขณะนี้ และติ ด แผนผั งไว้ใ นจุ ด ที่
ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ง่าย
4. จุดวางถังดับเพลิง ต้องมีป้ายห้อยให้เห็นชัดเจน ว่าเมื่อเกิดเหตุต้องวิ่งไปที่จุดไหน
5. ควรมีการจัดมุม (Zoning) หนังสือที่ถูกหยิบใช้งานบ่อย เพื่อให้สามารถหยิบไปอ่านได้สะดวก
(ยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อ) จะช่วยเพิ่มยอดการยืมหนังสือ
6. หากมหาวิทยาลัยจะบรรจุวิชาเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 5ส ให้ยกระดับการฝึกโดยใช้ห้องสมุด
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ และในการประเมินการเรียนการสอน อาจจะใช้คําสําคัญในการประเมิน 5ส ได้แก่ จะให้
นักศึกษาเรียนรู้ 5ส ได้อย่างไร การจัดการความรู้ (KM) Lean system ความปลอดภัย เป็นต้น
7. ข้ อ เสนอแนะที่ สํ า คั ญ อี ก ประการ คื อ ด้ ว ยห้ อ งสมุ ด เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ค นเข้ า ออก
ตลอดเวลา ต้องมีระบบตรวจสอบได้แบบ Realtime ว่าขณะนี้มีคนอยู่ในห้องสมุดกี่คนในแต่ละโซน กรณีฉุกเฉินต้อง
อพยพคนออกจากพื้นที่ จะเป็นประโยชน์ในการนับจํานวนคน
จากการการตรวจประเมินพื้นที่และข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การ
ประเมินพื้นที่ 5ส ของพื้นที่บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562)
ด้วยแนวทางนี้ทําให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดําเนินกิจกรรม 5ส มา
ผนวกกับสํานักงานสีเขียวด้วยการใช้หลัก CLM 5S ที่นํา 5ส MODEL ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นการเพิ่มความหลากหลายจากการเป็นองค์กรที่มีพื้นที่เฉพาะ และมีการดําเนินกิจกรรมสีเขียวมา
อย่างต่อเนื่อง จึงได้นําข้อดีของกิจกรรมหนึ่งมาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมร่วมกันได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งดึง
ศักยภาพของบุคลากรที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพมาช่วยสนับสนุนการออกแบบป้ายสารสนเทศที่สวยงามและ
ชัดเจน การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดพื้นที่ให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ ช่วยให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข น่าใช้บริการ พื้นที่ให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และลดเวลาการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบอกขั้นตอนการใช้บริการอย่างมีระบบที่นําเทคโนโลยีที่สนับสนุน ผู้ใช้สามารถใช้
บริการได้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้การที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดําเนินกิจกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้เป็นฐานความรู้ด้านกิจกรรมสีเขียว มีหน่วยงานภายนอกที่สนใจด้านนี้มาศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สี
เขียวของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
กิจกรรมสีเขียวและกิจกรรม 5ส จากการได้รับรางวัลระดับชาติทั้งจากการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทั้งสอง
กิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
1. ห้องสมุดควรจะเป็นฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการและมีองค์
ความรู้กิจกรรมที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก เช่น กิจกรรม
5ส เป็นต้น
2. ห้องสมุดจะต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จะต้องมีระบบตรวจสอบการ
ใช้พื้นที่แบบเข้า-ออกแบบ Realtime ว่าขณะนี้มีคนอยู่ในห้องสมุดกี่คนในแต่ละโซน กรณีฉุกเฉินต้องอพยพคนออก
จากพื้นที่ จะเป็นประโยชน์ในการนับจํานวนคน
การนําไปใช้ประโยชน์
CLM5S PLUS Model เป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สีเขียวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของพื้นที่
บริการห้องสมุด ที่นอกเหนือจากความสะดวกสบายในการใช้บริการแล้ว ยังช่วยในการดูแลและรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรด้วย ในขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้พลังงานจากการเปิดให้บริการ
อย่างต่อเนื่องของห้องสมุด สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่
1. ให้ห้องสมุดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสีเขียว เพราะมีทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้จาก
บุคลากรเอง และสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. CLM5S PLUS Model สามารถใช้ เป็ นรูป แบบของการมีส่ว นร่ วมของบุคลากรในองค์ก ร
ประยุกต์ใช้สําหรับการทํางานข้ามฝ่าย/งาน หรือข้ามหน่วยงานในเรื่องอื่น ๆ ได้
3. เป็นกลยุทธ์สําหรับการบริหารจัดการห้องสมุด ที่สามารถนํามาปรับใช้ในการบริหารงาน
ห้องสมุดในเรื่องต่าง ๆ ได้
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