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บทคัดยHอ
“FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย กับการจัดการความรูHของสํานักหอสมุด กําแพงแสน” เปOนการ
ดํ า เนิ น งานการจั ด การความรูH ที่ ดํ า เนิ น การโดย คณะกรรมการจั ด การความรูH สํ า นั ก หอสมุ ด กํ า แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR มีวัตถุประสงคR 1) เพื่อรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม
2) เพื่อใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ ผลการดําเนินการที่
เกิดขึ้นจากการจัดการความรูH มีดังนี้
1. มี คูZ มื อ การปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารตอบคํ า ถาม (Manual/Guideline) เปO น ลายลั ก ษณR อั ก ษร
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซึ่งคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ
2. ผลการประเมิน กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูH "กิ จ กรรมถZ า ยทอดความรูH เรื่ อง การใชH
ฐานขH อ มู ล FAQ พบวZ า กZ อ นเขH า รZ ว มกิ จ กรรมถZ า ยทอดความรูH ผูH เ ขH า รZ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรูH อ ยูZ ใ นระดั บ มาก
(x = 3.38) หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพิ่มขึ้นอยูZในระดับมาก (x = 4.46)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
อยูZในระดับมาก (x = 4.50)
4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีดHานการบริการตอบคําถาม

คําสําคัญ: บริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา, การจัดการความรูH, คําถามที่พบบZอย
ABSTRACT
“FAQ Library for Answering All Questions and the Knowledge Management by
Office of Kamphaeng Saen Library” was a knowledge management operation carried out by the
Knowledge Management Board, Office of Kamphaeng Saen Library, Kasetsart University which had
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2 objectives as follows: 1) to collect questions and answers for use in answering questions,
2) to provide correct answers to all questions and meets the needs of clients, and the results
from the knowledge management operation are as follows:
1. There has been a written manual / guideline to answer questions in the FAQ
database
2. The evaluative result from a learning exchange activity on "Transferring
Knowledge about Using FAQ Database" has revealed that before joining the activity of transferring
knowledge, the participants had knowledge at the level of 3.38; however, after joining the activity,
they had higher knowledge at the level of 4.46
3. The result of the evaluation of the users’ satisfaction with using the FAQ database at
the Office of Kamphaeng Saen Library was at the high level of 4.50
4. There have been processes to create the innovations and best practices in the
question answering service

Keyword: Reference Services, Knowledge Management, Frequently asked Questions
บทนํา
การสรHางสังคมแหZงการเรียนรูH ตHองมีการจัดการความรูHเพื่อมุZงสูZหนZวยงานแหZงการเรียนรูH โดยมี
การรวบรวมองคRความรูHที่มีอยูZ มาพัฒนาใหHเปOนระบบเพื่อใหHทุกคนในหนZวยงานสามารถเขHาถึงความรูHและพัฒนา
ตนเองใหHเปOนผูHรูH รวมทั้งปฏิบัติงานไดHอยZางมีประสิทธิภาพ
การบริ ก ารหลั ก อยZ า งหนึ่ ง ของสํ า นั ก หอสมุ ด คื อ บริ ก ารตอบคํ า ถามและชZ ว ยการคH น ควH า
เปOนบริการที่ชZวยเหลือและแนะนําผูHใชHคHนหาคําตอบที่ตHองการไดHอยZางรวดเร็วและถูกตHอง จากแหลZงสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอกหHองสมุด (สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561, น. 1) บางครั้งผูHใชHหHองสมุด
ประสบปz ญ หาในการแสวงหาสารสนเทศดH ว ยตนเอง มี ป ระเด็ น ที่ ไ มZ เ ขH า ใจ จึ ง ตH อ งใชH บ ริ ก ารตอบคํ า ถาม
การดําเนินงานที่ผZานมาพบวZา กระบวนการตอบคําถามยังไมZตอบสนอง เชZน การสZงมอบคําตอบใหHกับผูHใชHมีความ
ลZาชHา สํานักหอสมุดจึงมีการปรับกระบวนการ เพื่อใหHไดHกระบวนการตอบคําถามที่ดี
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดHกําหนดชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และ
ผูHรับผิดชอบตอบคําถาม ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และผูรH ับผิดชอบตอบคําถาม
ชHองทาง
1. เจHาหนHาที่ ณ จุด
เคานRเตอรRบริการ

2. ระบบ Line
3. E-Mail
4. Facebook

5. Website

6. โทรศัพทR

รายละเอียด
- เคานRเตอรRบริการสารสนเทศ
- เคานRเตอรRบริการยืม - คืน

ผูรับผิดชอบตอบคําถาม
ฝ}ายบริการ
ฝ}ายบริการ (ในเวลาทําการ)
ฝ}ายบริการและฝ}ายอื่นๆ
(นอกเวลาทําการ)
- เคานRเตอรRบริการโสตทัศนวัสดุและ ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อการศึกษา
และสื่อการศึกษา
- เคานRเตอรRทางเขHา-ออก
ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา
ID Line: serlib
ฝ}ายบริการ
URL: https://goo.gl/F7pXfr
E-mail address lib.kps@ku.ac.th ผูHบริหาร
Fanpage : สํานักหอสมุด
กําแพงแสน
www.facebook.com/libkukps
ระบบรับฟzงเสียงของลูกคHา
URL :
http://158.108.199.6/suggession
โทรศัพทRกลางสํานัก : 034-352332
Hot Line สายดZวน : 0982681569

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา
ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา
ฝ}ายบริการ

เนื่องจากการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา มีผูHเกี่ยวขHองกับการปฏิบัติงานนี้
เปOนจํานวนมากทั้งรับผิดชอบโดยตรงหรือบางชZวงเวลา ทําใหHการปฏิบัติงานไมZเปOนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีดังนี้
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ภาพที่ 1 Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา
จาก Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคํา ถามและชZวยการคHนควHา พบวZ า
ผูHรับผิดชอบตอบคําถามของแตZละชZองทาง ประสบปzญหาในการหาคําตอบใหHกับผูHรับบริการ เนื่องจากผูHปฏิบัติงาน
ของชZองทางในการรับขHอคําถามบางชZองทางไมZใชZบรรณารักษRที่ปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา
โดยตรง ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูHถZายทอดประสบการณRการทํางานระหวZางกัน จะเปOนวิธีการที่ใหHทุกคนไดHเขHาใจ
ในการบริการตอบคําถามเพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีโอกาสไดHอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานที่
ดี ใหHสามารถปฏิบัติงานไดHเปOนมาตรฐานเดียวกัน และเปOนการพัฒนาการใหHบริการใหHมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค<
1. เพื่อรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม
2. เพื่อใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การจัดการความรูHเรื่อง “FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย”ไดHกําหนดกิจกรรมเพื่อใหHผูHที่
รับผิดชอบในการตอบคําถามของชZองทางตZางๆ สามารถใหHบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHาแกZผูHใชHบริการไดH
อยZางมีประสิทธิภาพ จึงไดHจัดใหHมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ดังนี้
1. ใหHผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามเปOนผูHรวบรวมคําถามที่พบจากชZองทางแตZละชZองทางที่ตน
รับผิดชอบ
2. บรรณารักษRงานบริการรับขHอคําถามแลHวนํามาคัดแยก จัดสZงขHอคําถามไปใหHผูHที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เปOนผูHตอบคําถาม
3. บรรณารักษRงานบริการนําคําถามพรHอมคําตอบทีส่ มบูรณRแลHวมาแบZงหมวดหมูZ (สํานักหอสมุด
กําแพงแสน, 2556, น. 1) ไดHดังนี้
3.1 ขHอมูลทั่วไป / อาคารสถานที่
3.2 บริการตZางๆ ของสํานักหอสมุด
3.3 การยืมระหวZางหHองสมุด
3.4 วิธีการสืบคHนขHอมูล (OPAC)
3.5 การใชHฐานขHอมูลออนไลนR
3.6 วารสารและสิ่งพิมพRตZอเนื่อง
3.7 การยืม – คืนหนังสือ
3.8 การยืมโสตทัศนวัสดุ
4. ตรวจสอบคําถามพรHอมคําตอบ และการแบZงหมวดหมูZคําถามใหHมีความถูกตHองอีกครั้ง โดย
คณะกรรมการจัดการความรูH และหัวหนHาฝ}ายบริการ
5. ออกแบบฐานขHอมูล นําคําถามพรHอมคําตอบทั้ง 8 หมวดมาจัดทํา FAQ แหลZงรวบรวมความรูH
ศูนยRกลางความรูHของหนZวยงาน : http://158.108.199.6/libkpsfaq/index.html
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH โดยบรรณารักษRงานบริการเปOนผูHแนะนําและถZายทอดความรูH
การใชHฐานขHอมูล FAQ สูZบุคลากรผูHมีหนHาที่ตอบคําถามตามชZองทางทั้ง 6 ชZองทาง
7. ประเมินความรูHของบุคลากรที่เขHารZวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH
8. ประเมินความพึงพอใจของผูHที่เขHามาใชHบริการฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
9. ในกรณีที่ไ มZพบคําถามและคําตอบที่ตHองการ ผูHเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สามารถสZงคําถาม
เพิ่มเติม โดยการ Add Line ติดตZอกับผูHดูแลฐานขHอมูล เพื่อใหHบุคลากรสํานักหอสมุดฯ รวมถึงผูHใชHบริการมีสZวนรZวม
ในการเพิ่มคําถามในฐานขHอมูล FAQ เพื่ออัปเดทขHอมูลตZอไปในอนาคต
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ภาพที่ 2 แสดงหนHาแรกของฐานขHอมูล FAQ
(แอดวานซR อินโฟรR เซอรRวิส, 2562; FINN MOBILE, 2562)
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน<
สรุปผล
1. มี คูZ มื อ การปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารตอบคํ า ถาม (Manual/Guideline) เปO น ลายลั ก ษณR อั ก ษร
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซึ่งคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ
2. ผลการประเมิน กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูH "กิ จ กรรมถZ า ยทอดความรูH เรื่ อง การใชH
ฐานขHอมูล FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x = 3.38)
หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพิ่มขึ้นอยูZในระดับมาก (x = 4.46) ดังภาพที่3

ภาพที่ 3 แสดงผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน
อยูZในระดับมาก (x = 4.50)
4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีดHานการบริการตอบคําถาม
5. การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีจํานวนลดลง ดังภาพที่4

ภาพที่ 4 แสดงขHอคําถามจากลูกคHา/ผูรH ับบริการ มีจํานวนลดลง
ตารางที่ 2 แสดงการไดHรบั ขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ

หมวดหมูHคําถามในฐานขอมูล FAQ

การไดรับขอคําถามจากลูกคา/ผูรับบริการ
ปXการศึกษา 2561

1. ขHอมูลทั่วไป / อาคารสถานที่



2. บริการตZางๆ ของสํานักหอสมุด



3. การยืมระหวZางหHองสมุด
4. วิธีการสืบคHนขHอมูล (OPAC)



5. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR



6. วารสารและสิ่งพิมพRตZอเนื่อง
7. การยืม – คืนหนังสือ
8. การยืมโสตทัศนวัสดุ
จากตารางที่ 2 แสดงการไดHรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีหมวดหมูZคําถามที่ซ้ํากั บ
คําถามที่อยูZในฐานขHอมูล FAQ ทั้งหมด 4 หมวดหมูZคําถาม ไดHแกZ 1. ขHอมูลทั่วไป / อาคารสถานที่ 2. บริการตZางๆ
ของสํานักหอสมุด 3. วิธีการสืบคHนขHอมูล (OPAC) 4. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR ซึ่งเปOนหมวดคําถามที่ซ้ํากับหมวด
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คําถามในฐานขHอมูล FAQ คิดเปOนรHอยละ 50 เมื่อเทียบกันระหวZางหมวดหมูZคําถามที่มีอยูZ 8 หมวดในฐานขHอมูล FAQ
กับคําถามที่ยังคงไดHรับจากลูกคHา/ผูHรับบริการ สามารถประเมินการรับรูHของลูกคHา/ผูHรับบริการตZอฐานขHอมูล FAQ ไดH
วZา ลูกคHา/ผูHรับบริการบางสZวนไมZทราบวZาทางสํานักหอสมุดมีฐานขHอมูล FAQ จึงตHองมีการประชาสัมพันธRและ
สZงเสริมการใชHใหHเพิ่มมากขึ้น
อภิปรายผล
ผลการดํ า เนิ น การที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด การความรูH สZ ง ผลใหH มี คูZ มื อ การปฏิ บั ติ ง านบริ ก าร
ตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซึ่งคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของ
ฐานขHอมูล FAQ ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชHฐานขHอมูล
FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x = 3.38) หลังเขHา
รZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพิ่มขึ้นอยูZในระดับมาก (x = 4.46) ผลการประเมินความ
พึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน อยูZในระดับมาก (x = 4.50) สอดคลHองกับงานวิจัย
ของประคอง บุญทน ( 2549, บทคัดยZอ) ที่มีการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามเพื่อการคHนควHาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวZา
ระดับความตHองการการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามดHานของการบริการนั้น นักศึกษาที่ไปใชHบริการตอบคําถาม
ตHอ งการใหH พั ฒนาดH า นบริ ก ารสื บ คH น ขHอ มู ล ออนไลนR อิ น เทอรR เ น็ ตในระดับ มาก (x = 3.6622) นอกจากนี้ ยั ง มี
กระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีดHานการบริการตอบคําถาม การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ
มีจํานวนลดลง ทั้งนี้ อาจเปOนเพราะผูH ใชHบริ การสามารถเขHา ใชHฐานขHอมู ล FAQ ไดHบนเว็บไซตRของสํานัก หอสมุ ด
กําแพงแสน ซึ่งฐานขHอมูลดังกลZาวผูHเขHาใชHสามารถหาคําตอบดHวยตนเองไดH
ขอเสนอแนะ
1. การจัดการความรูHของสZวนงานควรเปOนกิจกรรมแฝงอยูZในงานประจําที่ดําเนินการอยูZแลHว และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูHอยZางสม่ําเสมอ
2. ควรมีการสZงเสริมการใชHฐานขHอมูล FAQ ซึ่งเปOนฐานขHอมูลที่เปOนประโยชนRตZอผูHรับผิดชอบ
ตอบคําถามของแตZละชZองทางโดยตรง และมีประโยชนRตZอผูHรับบริการที่ตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง และควรมี
การอัปเดทขHอมูลในฐานขHอมูลเมื่อมีคําถามใหมZๆ เขHามา
3. ควรมีการพัฒ นาฐานขHอมู ล FAQ รZวมกับโปรแกรม Chat Bot เพื่อใหHบริการตอบคําถาม
อัตโนมัติ ผZา นโปรแกรม Line บนหนH าจอโทรศัพ ทRมือ ถือ ใหH สอดคลH องกั บพฤติก รรมการใชH บริ การในปzจจุ บัน ที่
ผูHใชHบริการตHองการความสะดวก และเขHาถึงไดHงZาย
การนําไปใชประโยชน<
1. บุคลากรผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามแตZละชZองทางไดHรับความรูHและสามารถนําไปใชHตอบ
คําถามใหHกับผูHใชHบริการไดHถูกตHองเปOนมาตรฐานเดียวกัน จากการสรHางองคRความรูHในรูปของฐานขHอมูล FAQ
2. ผูHใชHบริการไดHรับคําตอบที่ถูกตHองตรงตามความตHองการของผูHใชHบริการสZงผลใหHการใหHบริการ
ของสํานักมีประสิทธิภาพ
3. การสรHา งองคRความรูHในรู ปของฐานขHอมูล FAQ มีประโยชนRตZอ หHองสมุด ที่มีขHอจํา กัดเรื่อ ง
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา
4. มีประโยชนRตZอผูHรับบริการที่เขHาใชHฐานขHอมูล FAQ หากตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง
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