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บทคัดย่อ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด โดยประยุกต์ใช้ Google Application ได้แก่ Google
Calendar, Google From และ Google Sheet ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก าร ตลอดจนการส ารวจและ
ประเมิ น ผลการบริ ก ารห้ อ ง/พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ข องห้ อ งสมุ ด และใช้ เ ทคโนโลยี QR Code, Power Point และ
Facebook ในการจั ด ท าสื่ อ และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารบริ ก ารห้ อ ง/พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ข องห้ อ งสมุ ด บนจอ
อิเล็กทรอนิกส์ และบนระบบออนไลน์ โดยประเมินผลจากผู้รับบริการทั้งหมดที่ใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 จานวน 139 ครั้ง พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบ
การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67 และจากการปฏิบัติงานบริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด สามารถสรุปแนวทางการบริการได้ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ที่ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การ
ตรวจสอบและยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการ
บริการ 6) การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการสารวจความพึงพอใจ และ7) การตรวจสอบหลังให้บริการ
อีกทั้งจากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 ทั้งนี้ องค์กร/
หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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คาสาคัญ: ระบบบริการห้อง, กูเกิลแอป, คิวอาร์โค้ด, การบริการพื้นที่การเรียนรู้
ABSTRACT
Office of Academic Resource and Information Technology Center Phetchaburi
Rajabhat University Have studied and developed the room service or learning space of the library
By applying Google Application such as Google Calendar, Google From and Google Sheet to record
service usage As well as surveying and evaluating library services or learning spaces And use QR
Code, Power Point and Facebook technology to create media and publicize the room or learning
space of the library on the electronic screen. And online By evaluating from all clients who use
the room service system or learning area of the library Between August - October 2019, a total of
139 times found that clients are satisfied with the room service or learning space. At a very good
level The average value is 4.67 and from the operation of the service room or learning space of
the library The service guidelines can be summarized as follows: 1) Checking the usage of the room
or learning space that the client needs online 2) Booking the room or learning space online 3)
Checking and confirming Using the room 4) Coordination with the responsible staff at each service
point 5) Service preparation 6) Providing on-demand services as well as satisfaction surveys and 7)
Post-service inspections.
In addition, the survey of the satisfaction of the service room or learning area of
the library found that the service recipients are satisfied with the service of the room or learning
space At a very good level The average = 4.47. However, organizations or agencies that have budget
problems Can be used to develop the service room or learning space efficiently.

Keyword: Room service system, Google application, QR code, Learning space services
บทนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึ ก ษา วิ จั ย และเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี พั น ธกิ จ ในการจั ด หา จั ด ระบบ และให้ บ ริ ก ารทรัพ ยากรการเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้มีการปรับปรุง พัฒนาห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายลักษณะ อาทิ ห้อง Smart Class Room 1-3 สาหรับการเรียนรู้
แบบ Smart Learning หรือ Action Learning การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเสนองาน และการ
เรียนรู้ร่วมกัน/การทางานเป็นทีม, ห้อง Training Room สาหรับการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้อง Tutor Room 1-2 สาหรับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย, การนาเสนองาน
และการเรียนรู้ร่วมกัน/การทางานเป็นทีม , ห้องต้นหว้า สาหรับการประชุม การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย,
ห้องเรียนรู้ร่วมกัน Learning Common Room สาหรั บการเรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัย ของนักศึ กษา อาจารย์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ PBRU Think Café @ Library เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตาม
อัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
รับรองต่าง ๆ ท่ามกลางข้อจากัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสานักฯ จาเป็นต้องเน้นการพัฒนาพื้นที่
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการ เหมาะสมและพอเพียง
ทั้งนี้ การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ เดิม มี 2 ช่องทาง คือ 1) การแจ้งความต้องการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุดที่สานักงานผู้อานวยการ แล้วเจ้าหน้าที่สานักงานผู้อานวยการจึงได้ประสานกับผู้ดูแลห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้ อ งสมุ ด และ 2) แจ้ งความต้องการใช้ ห้ องต่อ เจ้ าหน้า ที่ผู้ ดูแลห้ องโดยตรง ซึ่ งเกิ ด ความผิดพลาดในการ
ประสานงานหลายครั้ง ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการ การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริการห้อง/พื้นที่ ที่ยังไม่ชัดเจนอีกด้วย
ดั งนั้ น ส านั ก ฯ จึ งได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบการจองและเผยแพร่ การใช้ บ ริก ารห้อ ง/พื้นที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของห้องสมุดขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้รับบริการ โดยประยุกต์ใช้ Google Calendar
ร่ ว มกั บ โปรแกรม Power point และการใช้ เ ทคโนโลยี QR Code การบั น ทึ ก การจองโดยใช้ Google From
ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารของห้องสมุดบนระบบออนไลน์ อาทิ การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด,
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์, และ Social Network ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่/ห้อง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใน
ปั จ จุ บั น และอนาคต โดยค านึ งถึ งการประหยั ด งบประมาณ หรื อ ความพอเพี ย ง ด าเนิ น การทดลองให้ บ ริ ก าร
ประเมินผลการบริการ และจัดทาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึง
ระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริก ารห้อ ง/พื้น ที่ก ารเรียนรู้ ของสานั กวิ ทยบริ การฯ ให้มี
ประสิทธิภาพตามความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความทันสมัย
2.เพื่อพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นทีก่ ารเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ
3.เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการห้อง/พื้นทีก่ ารเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การประยุกต์ใช้ระบบบริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
1.1 ประชุมกลุ่มผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ระบุประเด็นอุปสรรคปัญหา
จากการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบริการห้อง/พื้นที่ โดยพัฒนา
ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ด้วย Google Application, QR Code ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
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ปฏิทินแต่ละห้อง แบบการจอง+แบบประเมินผล

จัดทาสื่อ
Internal PR
Internal PR

Socials

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พืน้ ที่การเรียนรู้
1.2 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สร้างปฏิทิน ของแต่ละห้อง/พื้นที่ โดยใช้
Google Calendar สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ กู เ กิ ล ที่ URL Address = http://www.google.co.th โดยใช้
Account ของส่ ว นกลางหรื อ ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ซึ่ ง เป็ น Account เดี ย วกั บ การใช้ ง าน Google
Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกที่ Google Calendar หรือ ปฏิทิน ใส่ค่าต่าง ๆ โดยตั้งชื่อปฏิทิน
ตามชื่อห้องหรือพื้นที่ที่ให้บริการ ใส่รายละเอียดคาอธิบายหรือวัตถุประสงค์ปฏิทินนั้น เลือกโซนเวลา (GMT+07.00)
เวลาอินโดจีน - กรุงเทพฯ แล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างปฏิทิน จากนั้นตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละปฏิทินให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ Copy ที่อยู่ URL Address ของแต่ละปฏิทินไว้ เพื่อนาไปเชื่อมโยงในสื่อต่าง ๆ อาทิ การจัดทา QR
Code, การจัดทาสื่อ Power Point Show บนจออิเล็กทรอนิกส์, การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด
เป็นต้น
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ภาพที่ 2 ปฏิทินการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ ทั้งหมด
1.3 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สร้าง QR Code ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.qrcode-generator.com โดยใส่ URL Address ของปฏิทินแต่ละห้อง/พื้นที่ ลงไปในช่อง WebSite (URL) แล้วคลิก
ที่ปุ่ม Create QR Code เมื่อได้ภาพ QR Code แล้ว คลิกที่ปุ่ม Download ด้านขวามือ นาไฟล์ภาพ QR Code ไป
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจาภายนอกก็ได้ เพื่อนาไปใช้ในการผลิตสื่ อต่าง
ๆ ต่อไป

1. ใส่ URL ลงไป

3. คลิกปุ่มนี้เพื่อบันทึก
ไฟล์ภาพ QR Code

ภาพที่ 3 การสร้าง QR Code บนเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com
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1.4 บรรณารั ก ษ์ ห รื อ นั ก วิ ชาการโสตทั ศ นศึ ก ษา จั ด ท าแบบบั น ทึ ก การจองและแบบ
ประเมินผลการใช้ระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From โดยสร้างแบบบันทึกการ
จองและแบบประเมินผลในฉบับเดียวกัน ที่เว็บไซต์กูเกิลดอทคอม URL Address = http://www.google.co.th ใช้
Account เดียวกับการใช้งาน Google Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกที่ Google Drive ออกแบบ
และจัดทาแบบบันทึกการจอง โดยตั้งชื่อแบบสอบถามและคาอธิบาย ตั้งคาถาม และกาหนดรูปแบบการตอบ
แบบสอบถามในแต่ส่วนและแต่ละข้อคาถาม ซึ่งกาหนดเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลของผู้จองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด 2) ความต้องการใช้บริการห้อง/พื้ นที่ก ารเรี ยนรู้ข องห้อ งสมุด 3) บริการเสริมที่ต้องการ และ 4)
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้รับบริการ และให้ Copy URL Address ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของห้องสมุด โดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง    ตัด URL ให้สั้นลง เพื่อนาไปจัดทา QR Code ดังขั้นตอนที่
1.3 และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

ภาพที่ 4 แบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From และการส่งออก URL Address
1.5 บรรณารั ก ษ์ ห รื อ นั ก วิ ชาการโสตทั ศ นศึ ก ษา ออกแบบและจั ด ท าหน้ า เพจสื่อ
ประชาสัมพันธ์แผนผังพื้นที่บริการของห้องสมุดบนจออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Power Point จากนั้นคัดลอก
ไฟล์ไปติดตั้งบนหน้า Desktop เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ให้บริการผู้รับบริการ ณ จุดบริการที่กาหนดไว้
1.6 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดทาป้ายชื่อห้อง/พื้นที่ พร้อม QR
Code ของปฏิทินของห้อง/พื้นทีท่ ั้งหมด และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด
นาไปตั้งไว้บนเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ PBRU Think Café @ Library ตลอดจน
จัดทาป้ายชื่อห้อง/พื้นที่พร้อม QR Code ของปฏิทินห้อง/พื้นที่นั้น ๆ และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ไปติดไว้ที่หน้าห้อง/พื้นที่แต่ละห้อง/พื้นที่
1.7 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัด ส่งข้อมูลเพี่อเชื่อมโยงปฏิทินการ
ใช้ห้องบนระบบออนไลน์ โดยจัดส่งข้อมูลการบริการ QR Code และที่อยู่ URL Address ของปฏิทินของห้อง/พื้นที่
การเรียนรู้ของห้องสมุดทั้งหมดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาเนินการจัดทาข้อมูลการบริการ ระเบียบการใช้ และ
เชื่อมโยงปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง ตลอดจนบริการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในเมนูบริการบนเว็บไซต์ของสานักฯ
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ภาพที่ 5 การจัดทาและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
1.8 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาเนินการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ
ห้องสนับสนุนการเรียนรู้แต่ละห้องบน Facebook
2. การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
2.1 ผู้รับบริการ ตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ URL Address = arit.pbru.ac.th ที่
เมนู บริการห้องสมุด  ห้องอบรม/สัมมนา/พื้นที่การเรียนรู้ หรือที่ QR Code ที่จุดบริการ และที่หน้าห้องแต่ละ
ห้อง
2.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการจองขอใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้ อ งสมุ ด จาก Google Sheet ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ Google From กั บ ตารางการใช้ ข องแต่ ล ะห้อ ง/พื้ น ที่ ใ น Google
Calendar จากนั้นติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ที่จองห้องไว้ตามช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการให้ไว้ เพื่อแจ้งและ
ยืนยันการใช้ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วจึง นาข้อมูลการขอใช้บริการห้อง/พื้นที่ใน Google Sheet ไปบันทึกใน
Google Calendar
2.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศน์ สิ่ง
อานวยความสะดวก และบริการเสริมต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการที่ได้แจ้งเอาไว้ ก่อนวันและเวลาเข้าใช้
บริการ
2.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เปิดให้บริการห้อง ควบคุมดูแล และอานวยความสะดวกใน
การใช้บริการตามวันและเวลาที่ได้แจ้งเอาไว้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทาการประเมินผลการใช้ห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ
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2.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เคลียร์ห้อง/พื้นที่ เตรียมความพร้อมในการบริการครั้งต่อไป หากพบปัญหาและอุปสรรคในการบริการให้บันทึกไว้
เพื่อการประเมินผลและพัฒนาการบริการต่อไป

ภาพที่ 6 แผนผังขั้นตอนการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการ
3. การสรุป ประเมิน และรายงานผลการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ปฏิบัติได้
ดังนี้
3.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง
และแบบบันทึกการขอใช้ห้อง/พื้นที่ จัดทาสรุปสถิติ และผลการใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิรูปภาพ แล้วรายงานผลต่อสานักฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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3.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สารวจและประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทุกครั้งที่
มีการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ด้วยแบบประเมินออนไลน์บน Google From
3.3 บรรณารั ก ษ์ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ส ารวจและประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการห้องสมุดโดยรวม ในประเด็นการใช้บริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก
แล้วรายงานผลต่อสานักฯ ทุกภาคเรียน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบการบริ ก ารห้ อ ง/พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เพื่ อ
ให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้กับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตลอดจนบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามเหมาะสมทางด้านงบประมาณ และมี ค วามทั น สมัย โดยประยุก ต์ใ ช้ Google Calendar
สาหรับการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการของห้อง/การเรียนรู้ของห้องสมุด ใช้ Google From สาหรับ
จัดทาแบบบันทึกการจองขอใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดแบบออนไลน์ และบันทึก ประมวลผล และ
จัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการห้องพื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ในรูปแบบ Google Sheet ใช้เทคโนโลยี QR Code
ในการถ่ายทอดและเชื่อมโยงแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด และข้อมูลการใช้บริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ บน Google Calendar ใช้โปรแกรม Power Point ในการจัดทาสื่อประชาสัมพั นธ์ ที่อ ยู่ บ นจอ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Touch Screen ซึ่งทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีหรือโปรแกรมหรือ Application ที่สามารถใช้งานได้
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รองรับการปฏิบัติงานบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด บนระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์และประเมินผลด้วย Google From จากแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุด ของผู้รับบริการทั้งหมด ที่ใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562
จานวน 139 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจาแนกผู้รับบริการเป็นอาจารย์ร้อยละ 66.19 เป็นนักศึกษาร้อยละ 28.06
เป็นข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร้อยละ 2.88 สรุปผลความพึงพอใจได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด
ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบบริการฯ
1. 1. ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาได้อย่างถูกต้อง มีอัธยาศัยดี
3. QR Code สแกนง่าย สะดวก รวดเร็ว
4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อระบบการบริการห้อง/พื้นที่ของห้องสมุด เพียงใด
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบบริการฯ

ค่าเฉลี่ย
4.94
4.66
4.49
4.60
4.67

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของห้องสมุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67
2. การพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ จากการ
ปฏิบัติงานให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถ
สรุปแนวทางการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ที่
ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การตรวจสอบและ
ยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการบริการ และ 6)
การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการสารวจความพึงพอใจ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของสานัก
วิทยบริการฯ จึงมีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้ Google From จากผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของสานักวิทยบริการฯ จานวน 137 คน เป็นนักศึกษาร้อยละ 85.4 เป็นบุคคลภายนอกทั่วไปร้อยละ 9.5 เป็น
อาจารย์ร้อยละ 2.9 และเป็นข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรีร้อยละ 1.5 สรุปผลได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด
ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริการฯ
2. 1. ด้านสภาพแวดล้อม
1.1 ขนาดของห้องเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
1.2 อากาศและระบบระบายอากาศในห้องมีความเหมาะสม
1.3 ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งมีความเหมาะสม
1.4 แสงสว่างในห้องมีความเหมาะสม
1.5 มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ
1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก
1.7 มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ
1.8 ห้องน้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว
2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมและพอเพียงแก่การใช้งาน
2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเหมาะสม ฟังชัดเจน
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลการใช้บริการห้อง/พื้นที่
3.2 ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
3.3 มีการเตรียมความพร้อมของห้อง/พื้นที่ก่อนการใช้งาน

ค่าเฉลี่ย
4.45
4.50
4.41
4.45
4.51
4.47
4.49
4.35
4.42
4.41
4.42
4.40
4.42
4.45
4.46
4.40
4.45

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ลาดับ
2

3

2
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3.4 ระยะเวลาในการใช้บริการห้องที่กาหนดไว้มีความเหมาะสม
4. ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ
4.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลในการใช้บริการได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
4.2 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการที่ดี
4.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
5. ความพึงพอใจต่อห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดโดยภาพรวม
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.48
4.46
4.49
4.45
4.45
4.58
4.47

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของสานักวิทยบริการฯ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็น
ลาดับที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.46 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการเป็นลาดับที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.45 และมีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นลาดับที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.41
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า สามารถศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
สานักวิทยบริการฯ โดยประยุกต์ใช้ Google application และ QR Code ตลอดจนโปรแกรม Power point ได้ใน
ระดับดีมาก และสามารถนาไปใช้ในการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดเป็น
แนวปฏิบัติ ที่ดีในการให้บริการห้อง/พื้ นที่ การเรียนรู้ และมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ผู้รับบริการ พบว่า อยูใ่ นระดับดีมาก ทั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยได้ทั้ง 3 ข้อ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ QR Code และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
เพิ่มขึ้น อาทิ การจัดทาคู่มือการใช้งานอย่างง่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถี่ขึ้นด้วย
2. ควรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทางด้าน IT ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ทางเทคนิควิธีการทางด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
องค์กร/หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถนาแนวทางจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร และให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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