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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุดแบบ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วม จากการดําเนินงานสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 1) กิจกรรมด้านเครือข่ายรักการเรียนรู้
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.1) การสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้
จํานวน 35 คน มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 1.2) กิจกรรมสัมมนาทักษะที่
จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 1.3) กิจกรรม
นําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 1.4) กิจกรรม
การเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และ1.5) กิจกรรมการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรมในเบื้องต้น จํานวน 10 บริการ แต่จากการ
จัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพื่อการพัฒนาบริการ จํานวน 19 บริการ คิดเป็นร้อยละ 190 2)
กิจกรรมด้านการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่ามีการนําบริการที่ได้รับการเสนอเพื่อนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาบริการ มีความพึงพอใจต่อบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

คําสําคัญ: บริการของห้องสมุด, เครือข่ายรักการเรียนรู,้ การพัฒนาบริการแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม
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ABSTRACT
This article purposed the development of participatory library service. The
objectives are 1) To create a network of MaeJo University love learning network 2) In order to
develop the library service as a participant. The results of the objectives can be summarized as
follows: 1) Activities on Love Learning Network consists of 5 sub-activities which are 1.1) Creating a
Love Learning Network Membership Targeted the number of members is 35 people with more
than the target group of 40 people, representing 114 percent. 1.2) Seminar skills needed for learning
in the 21st century is at a level most with an average of 4.64. 1.3) Activities for library tour. The
satisfaction is at the highest level with an average of 4.54. 1.4) Activity for buying books to the
library the satisfaction is at the highest level with an average equal to 5.00 and 1.5) Activity to
Creating services in the library as a participant activities goals initially set up 10 service but the
activity found that exceeding the goals it was proposed for service development, totally 19 services,
representing 190 percent. 2) The activity of library service development in the form of recipients
found that the services that have been proposed for improvement and development of services
he satisfaction with the service was at the highest level. With an average of 4.51

Keyword: Library services, Love learning network, Development of user engagement services
บทนํา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรการบริการมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ แต่
ด้ว ยในปั จ จุบั น พบว่ า พฤติ กรรมของผู้รั บ บริก ารมี ก ารเปลี่ย นแปลงไป จากการศึ ก ษาสภาพการให้บ ริ ก ารของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการแตกต่างไปจากเดิม และมีความ
ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น (1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีความต้องการทรัพยากรที่ทันสมัย มีเนื้อหา
หลากหลายที่นอกเหนือทางด้านการเกษตร มีหนังสืออ่านเล่นเพิ่มขึ้น รวมถึงระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่
เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้ค้นหาหนังสือไม่พบ (2) ด้านบริการการอ่าน มีความต้องการพื้นที่นั่งอ่านหลากหลายรูปแบบ
ทั้งพื้นที่ทํางานกลุ่มและพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Working Space) และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ซึ่ง
ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากขึ้น เป็นต้น
จากความต้องการของผู้รับบริการที่มีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อบทบาทการให้บริการของห้องสมุดที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น จากการศึกษาแนวคิดบริการสมัยใหม่ เช่น เวคิน นพนิตย์ (2545, น. 6) กล่าว
ว่าผู้รับบริการยุคใหม่จะมีความรู้ มีความทันสมัย มีความคาดหวัง มีความต้องการ และประสงค์จะได้รับบริการอย่าง
ดีเยี่ยม ทั้งความสะดวก รวดเร็ว สบายและมีคุณภาพ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555, น. 121) กล่าวว่าหลักการ
บริ ก าร ผู้ ให้ บ ริ การจะต้ อ งตระหนั ก ถึง คุ ณ ค่า ของผู้ รั บ บริ ก าร เพราะผู้รั บ บริ ก ารเป็ น บุค คลที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด หาก
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีย่อมนําผลดีสู่องค์กร และยังมีอํานาจของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการบอกปาก
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ต่อปาก ดังนั้นการเติมเต็มความต้องการของผู้รับบริการจึงถือเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร นอกจากนี้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551, น. 64) ยังให้แนวคิดว่าองค์กรจะต้องจัดบริการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยคํานึงถึงคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการมากกว่าคํานึงถึงเกณฑ์การวัดความสําเร็จขององค์กร
แนวคิดนี้จึงสอดรับในการพัฒนางานบริการที่ว่า บริการจะต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (2557) ให้คําแนะนํา หลักในการออกแบบบริก ารโดยอันดั บแรกผู้ให้บริ การจะต้องคํานึงถึงกลุ่ ม
ผู้รับบริการ และประสบการณ์ในงานบริการนั้นจะต้องถูกพิจารณาและออกแบบผ่านมุมมองของผู้รับบริการเสมอ
ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับ “ชีวิตจริง” ของผู้รับบริการให้ดี หรือที่เรียกว่า “อ่านใจ” รู้ถึงความต้องการที่แท้จริง หรือ
แนวโน้มที่จะคิดหรือจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างกัน ซึ่งในการพยายามให้ได้มาซึ่ง “ความเข้าใจ” นี้ โดย
จะต้องใช้ “เครื่องมือ” และ “วิธีปฏิบัติ” หลายอย่างเข้าช่วย แต่สิ่งสําคัญคือ ต้องดึงผู้รับบริการให้มาทํางานร่วมกัน
ให้ได้ เพื่อให้เกิดการจัดบริการหรือการออกแบบบริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด นอกจากนี้
สนอง โลหิตวิเศษ (2559, น. 31-40) ยังได้นําเสนอแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ที่กล่าว
ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มคนที่ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกัน มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ดําเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่
สํานักหอสมุด เห็นว่าการนําแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นรูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนและ
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ช่องว่างในการให้บริการ และจะก่อให้เกิดการบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงจัดกิจกรรมเครือข่าย
รักการเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาบริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรมที่ น่ า สนใจ เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ กํ า หนดหั ว ข้ อ ปั ญ หา
ตั้งเป้าหมาย และนํามาสู่การวางแผนการดําเนินงาน โดยศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.1 สํารวจสภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารการดําเนินงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ (1) เอกสารสรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร (Focus Group) สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 (2) รายงานการศึ ก ษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
ผู้ใ ช้บ ริ การสํา นัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจํา ปี งบประมาณ 2561 และใช้วิ ธี การสัง เกตการณ์จ ากการ
ให้บริการ
1.2 ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ น่ า สนใจ จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของ Zeisel (2006) อ้ า งถึ งใน
พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล (2560, น. 127-142) ได้อธิบายว่า การออกแบบบริการเป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยสามารถ
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เรี ย นรู้ จ ากผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรงผ่ า นการพู ด คุ ย เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความต้ อ งการ ความปรารถนา และปฏิ กิ ริ ย าของ
ผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกแบบที่ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรใช้
กระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ
2. วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์
ต่อการวางแนวทางรูปแบบการจัดทํากิจกรรม โดยได้นํามาสร้างแผนการดําเนินงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วยนับ

ผลลัพธ์

- สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้

35

คน

40

- ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

82

ร้อยละความพึงพอใจ

92.80

- กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด

82

ร้อยละความพึงพอใจ

90.80

- การเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

82

ร้อยละความพึงพอใจ

100

- การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม

10

บริการที่ได้รับการเสนอ

19

กิจกรรมที่ 2 การจัดการบริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ

82

ร้อยละความพึงพอใจ

90.20

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรียนรู้

3. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงปฏิบตั ิตาม
แผนการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมด้านที่ 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกมี
นิสัยรักการเรียนรู้ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการปฏิบัติร่วมกันผ่านกิจกรรม อันเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้
เกิดเครือข่ายรักการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กิจกรรมรับสมัครสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายสมาชิกไว้ จํานวน 35
คน และเปิดรับสมัครสมาชิกผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์ (2) กิจกรรมในงานเปิดโลกกิจกรรม
ประจําปีของมหาวิทยาลัย (3) เคาน์เตอร์บริการของสํานักหอสมุด และ (4) กิจกรรมงานแม่โจ้บุ๊คแฟร์ ประจําปี
2562
1.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดสัมมนาที่
มีบุคลากรสํานักหอสมุดเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องทักษะที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการเล่นเกมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีกบทบาทของห้องสมุดที่จะต้องให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการ
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1.3 กิจกรรมนําชมและแนะนําบริการของห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ได้นําชมและแนะนํา
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ รู้ถึงบริการต่างๆ มีความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของห้องสมุด อันจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างสูงสุด
1.4 กิจกรรมการเสนอซื้อหนังสือเพื่อการจัดซื้อจัดหา โดยนําสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้
ไปเสนอซื้อหนังสือเพื่อการจัดซื้อจัดหาจากร้านหนังสือ ซึ่งทําให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุดโดยตรง อีกทั้งยังได้ทราบถึงนโยบายในการจัดซื้อ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศจนถึงการนําออกให้บริการ
1.5 การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดบริการได้อย่างอิสระ ภายใต้หัวข้อ “บริการห้องสมุด
ที่ไม่มีไม่ได้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม จากการจัดทํากิจกรรมสรุปผลได้บริการ จํานวน 19
บริการ ดังนี้ ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Co-Working Space & Learning Space Audio
Library Event Show Case Show Idea พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว
24 ชั่วโมง บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา มีหนังสือหลากหลาย (การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา) ร้านเครื่องเขียน
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ร้านกาแฟที่ทันสมัย ร้านอาหาร พื้นที่นั่งเล่น นอนเล่น บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24
ชั่วโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
กิจกรรมด้านที่ 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการนําผลสรุปการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม นําเสนอฝ่ายบริการสารสนเทศ เพื่อนําผลสรุปมาพิจารณาต่อยอดใน
การจัดการและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด โดยดําเนินการตรวจสอบและจัดแบ่งบริการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริการใหม่ที่ห้องสมุดไม่เคยมี และบริการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
สามารถสรุปผล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม
บริการ/กิจกรรม
ห้องคาราโอเกะ

ห้องดูหนัง
ห้องเล่นเกม

บริการที่ได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ
การปรับปรุงบริการที่มีอยู่เดิม
บริการใหม่
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น
Action Plan 5 ปี
ปรับปรุงห้อง Mini Theater ชั้น 3
และเพิ่มพื้นที่ Movie Zone ชั้น 2
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น
Action Plan 5 ปี
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม (ต่อ)
บริการ/กิจกรรม

บริการที่ได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ
การปรับปรุงบริการที่มีอยู่เดิม
บริการใหม่
ห้องดนตรี
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น
Action Plan 5 ปี
Co-Working Space ขยายพื้นที่ให้บริการพร้อมโต๊ะ เก้าอี้
& Learning Space
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
Audio Library
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น
Action Plan 5 ปี
Event Show Case
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
Show Idea
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ
ขยายพื้นที่ให้บริการพร้อมโต๊ะ เก้าอี้
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ทั้ง 3 ชั้น
พื้นที่สําหรับจัด
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
กิจกรรม Work Shop
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
มุมทานข้าว 24 ชั่วโมง
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
ร้านกาแฟที่ทันสมัย
แจ้งร้านกาแฟปรับพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ร้านอาหาร
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
พื้นที่นั่งเล่น นอนเล่น จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะนั่ง หมอน ปู
พรม ตกแต่งบรรยากาศให้ดูสบาย
บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ชั่วโมง
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
ตู้บริการอาหารและ
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เครื่องดื่มอัตโนมัติ
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
บริการ Delivery
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สําหรับนักศึกษา
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม (ต่อ)
บริการ/กิจกรรม
มีหนังสือหลากหลาย
(การ์ตูน นิยาย
นิตยสาร กีฬา)
ร้านเครื่องเขียน
เครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง (WiFi)
รวม

บริการที่ได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ
การปรับปรุงบริการที่มีอยู่เดิม
บริการใหม่
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเสนอซื้ อ
หนังสือออนไลน์ และการเสนอซื้อ
ในงาน Maejo Book Fair
2. แยก Collection หนังสือใหม่
เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
1. เพิ่มจุดบริการ WiFi
2. จัดปริมาณพื้นที่นั่งให้เหมาะสม
7 บริการ
12 บริการ

จากตารางที่ 2 อธิ บ ายได้ ว่า การจั ด การบริ ก ารตามความต้อ งการของผู้ รั บ บริก าร ได้ นํ า มา
ตรวจสอบและจัดแบ่งบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) การปรับปรุงและพัฒนาบริการที่มีอยู่เดิม บริการที่ห้องสมุดให้บริการอยู่แล้ว แต่ยังขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ แต่สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริการได้ทันที ประกอบด้วย
1) พื้นที่ดูหนัง (Movie Zone) ห้องสมุดมีห้องดูหนัง Mini Theater ขนาด20 ที่นั่ง ให้บริการ
บริเวณ ชั้น 3 ได้มีการปรับพื้นที่และโซฟาใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้ห้องเอื้อต่อการชมภาพยนตร์ และปัจจุบัน
ได้มีการเพิ่มพื้นที่ดูหนัง Movie Zone ชั้น 2 เพื่อความสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์ในการชมภาพยนตร์
2) การปรับพื้นที่นั่งอ่าน ห้องสมุดได้ดําเนินการย้ายคอลเลคชั่นหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาลที่มีการ
ใช้งานน้อยนํามาให้บริการแบบชั้นปิด ทําให้มีพื้นที่นั่งอ่านมากขึ้น และนําโต๊ะ เก้าอี้ แทรกบริเวณชั้นหนังสือด้วย
3) ร้านกาแฟที่ทันสมัย ห้องสมุดดําเนินการแจ้งทางร้านกาแฟให้มีการปรับพื้นที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีที่นั่งสบาย เพิ่มเมนูเครื่องดื่ม และขนมในร้านให้มากขึ้น
4) พื้นที่นั่งเล่น นอนเล่น ห้องสมุดได้ดําเนินการเพิ่มพื้นสําหรับนั่งเล่น นอนเล่น และสามารถ
นั่งอ่านหนังสือ โดยได้มีการปูพรม จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะนั่ง พร้อมหมอน และตกแต่งสร้างบรรยากาศให้ดูสบาย ๆ
5) เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ห้องสมุดได้ดําเนินการขอเพิ่มจุดสัญญาณเครือข่ายไร้
สายความเร็วสูงภายในอาคารห้องสมุด และปรับพื้นที่นั่งอ่านให้เหมาะสมกับจุดบริการเครือข่ายไร้สาย
6) หนังสือหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา ห้องสมุดได้นําสมาชิกเครือข่ายรัก
การเรียนรู้ ไปเลือกซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือด้วยตนเอง โดยเลือกซื้อตามระเบียบการจัดซื้อจัดหาของสํานักหอสมุด
7) Co-Working Space & Learning Space ห้ อ งสมุ ด ได้ ดํา เนิ น การรื้ อ พื้น ที่ ห้ อ งประชุ ม
ชั้น 1 ไปยังชั้น 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเอื้อต่อการทํางานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์เพื่ออํานวยความ
สะดวก
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2) บริการใหม่ บริการที่ห้องสมุดไม่เคยมีให้บริการมาก่อน และยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที
ด้วยเหตุปัจจัยภายนอก โดยได้นําบริการใหม่นี้เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อพิจารณาจํานวน 12
บริการ (ตามตารางที่ 2) และกรรมการบริหารฯ ได้กําหนดเป็น Action Plan 5 ปี ไว้เพื่อดําเนินการต่อไป
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผลจากการจัดกิจกรรม สามารถสรุปผลได้ดังนี้
กิจกรรมด้านที่ 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายรักการเรียนรู้
1.1 สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกจากทุกประเภทสมาชิก
วางเป้าหมายไว้จํานวน 35 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ
114
1.2 กิจ กรรมฝึ ก อบรมทั กษะที่ จํา เป็ นสํ า หรั บการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 วางเป้า หมาย
กิจกรรม ร้อยละ 82 ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( 
=4.64)
1.3 กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82
ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54)
1.4 กิจกรรมการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 ของ
ความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 5.00)
1.5 กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม วางเป้าหมายกิจกรรม
จํานวน 10 บริการ พบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุด จํานวน 19 บริการ
กิจกรรมด้านที่ 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ หลังจากที่มีปรับปรุง
และพัฒนาบริการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82
ของความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ
บริการ
ร้านกาแฟที่ทันสมัย
พื้นที่ดูหนัง (Movie Zone)
การปรับพื้นที่นั่งอ่าน
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi)
หนังสือควรมีความหลากหลาย
พื้นที่นั่งเล่น
Co-Working Space & Learning Space
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.68
4.58
4.51
4.50
4.49
4.44
4.39
4.51

ระดับความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
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อภิปรายผล
จากการดํ า เนิ น กิจ กรรมการพั ฒ นาบริก ารแบบมี ส่ว นร่ว มผ่า นเครื อข่ ายรั กการเรี ยนรู้ เป็ น
กิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกที่เป็นผู้รับบริการ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายรักการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดร่วมกันใน
การสร้างสรรค์บริการ ทําให้ห้องสมุดได้แนวคิดการพัฒนาบริการแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถอภิปรายผลเป็นกิจกรรม ได้ดังนี้
กิจกรรมการสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้ จํานวน 35
คน พบว่ามีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 เนื่องด้วยมีช่องทางหลากหลายในการ
รับสมัคร และมีการให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล
(2560, น. 127-142) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้มีส่วนร่วม ประเภทของกิจกรรมใน
การมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดให้สมาชิกได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง และทํา
กิจกรรมได้อย่างอิสระจึงได้กําหนดวันจัดกิจกรรมที่ไม่มีการเรียนการสอน ซึ่งจะไม่กระทบกับการเรียนใด ๆ ของ
สมาชิก ทําให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้สะดวกด้านเวลามากขึ้น จากการเปิดรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายรักการเรียนรู้ที่มีผู้สนใจในกิจกรรมเกินเป้าหมายนั้น ห้องสมุดจึงเห็นความสําคัญและได้วางแผนการพัฒนา
เครือข่ายให้ขยายออกไปในวงกว้างและเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด สมาชิกในเครือข่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 5.00) เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนในสาขา
และเป็นผู้ที่มีโอกาสในการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง ทําให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ นอกจากนี้ยังทําให้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเสนอซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือโดยตรง
จึงเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมนี้
กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรม จํานวน
10 บริการ แต่จากการจัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอบริการเพื่อการพัฒนา จํานวน 19 บริการ
คิดเป็นร้อยละ 190 โดยแบ่งออกตามลักษณะการนําไปจัดการได้ 2 ประเภท คือ (1) บริการที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นบริการที่ห้องสมุดสามารถนําไปจัดการเพื่อการพัฒนาบริการได้ทันที จํานวน 7 บริการ
ประกอบด้วย ร้านกาแฟที่ทันสมัย พื้นที่ดูหนัง (Movie Zone) การปรับพื้นที่นั่งอ่าน เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
(WiFi) หนังสือควรมีความหลากหลาย พื้นที่นั่งเล่น Co-Working Space & Learning Space สมาชิกในเครือข่ายมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) ระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นบริการที่
นําเสนอโดยผู้รับบริการ และได้นํามาจัดการพัฒนาบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงถึงความสนใจและ
ใส่ใจต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คือการให้บริการตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของกลุ่มผู้รับบริการ และส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่น่าประทับใจ สามารถนําไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, น. 64) และ (2) บริการใหม่ที่ห้องสมุดไม่เคยมี เป็นบริการที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก จํานวน 12 บริการ ได้แก่ ห้องคาราโอเกะ ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Audio Library
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Event Show Case Show Idea พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บริการ
พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา ร้านเครื่องเขียน
แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริการต่าง ๆ เป็นบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงได้นําบริการดังกล่าวนําเสนอต่อ
กรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น Action Plan 5 ปี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายขอบเขตสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ไปยังชุมชนอื่น ๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น
เช่น ชุมชนกลุ่มนักวิจัย ชุมชนเครือข่ายห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคคลและพัฒนาองค์กรต่อไป
2) ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปพัฒนาบริการได้อย่างตรงประเด็น
3) ในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการควรมี
การประเมินก่อนและหลัง เพื่อให้เห็นภาพถึงการพัฒนาการจัดบริการได้อย่างชัดเจน
การนําไปใช้ประโยชน์
บริการที่นําเสนอข้างต้นเป็นบริการที่มาจากความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่มีความสนใจใน
ห้องสมุดและเป็นกลุ่มรักการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการจัดบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความสนใจ รักในห้องสมุด และรักการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
การขยายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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