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บทคัดย่อ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ Google Sheet ในการบริ ห ารจั ด การนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยงานของส านั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานโดยเฉพาะกระบวนงานที่ ใ ช้ระยะ
เวลานานรวมทั้งกระบวนการใช้แบบฟอร์มกระดาษที่ทาให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการปฏิบัติงานและเพื่อให้ให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวโดยใช้
รูปแบบของวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle ) มาใช้ตามขั้นตอน PDCA จึงได้ Google Sheet มาช่วยในการดาเนินการ
และช่วยในการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดกระบวนงานขั้นตอนต่าง ๆ ได้
อย่างดี ได้แก่ การลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมทั้งลดการใช้แ ฟ้มงานที่เ ก็บรวบรวมแบบฟอร์มจากทุ ก ชั้ น
นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช้กับห้องสมุดคณะรวมถึงห้องสมุดที่วิทยาเขตหนองคาย การลดระยะเวลาในการรอ
เจ้าหน้าที่ในการมอบงานให้กับนักศึกษา เพราะสามารถออกแบบให้นักศึกษาเป็นผู้กาหนดช่วงวันเวลาพร้อมเลือก
งานที่จะมาช่วยงานห้องสมุดได้ล่วงหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถวางแผนงานและตรวจสอบงานช่วงเวลาที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ในทันที ทาให้การใช้งาน Google Sheet มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: นักศึกษาจิตอาสา, นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด
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ABSTRACT
The application of using Google Sheet in student management for helping the
library work.The purpose of Khonkaen University is to improve the work process, especially the
procedure that takes a long time,Including the process of using paper forms that cause
complications and delays in operations and for convenience Speedy performance in both staff and
students.The process of improvement is based on the Deming Cycle model used in the PDCA
process, so Google Sheet will be used to help with management students effectively and able to
reduce the steps and procedures well.Including reducing the use of paper forms as well as reducing
the use of files that collect forms from all levels. It can also be used with faculty libraries, including
libraries at Nong Khai Campus. Reducing the waiting period for staff to give jobs to students because
it can be designed for the students to set the date and time and choose the work that will help
the library in advance Which the staff can plan and immediately check the period of their
responsibility Make the use of Google Sheet more efficient

Keyword: Volunteer students, Students help with library work
บทนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการกาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็น 1 ใน 5 ด้านที่นักศึกษา
ต้องมีและเป็นด้านที่จะพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิดจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ สานักหอสมุดเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกลไกการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงด้านจริยธรรมและคุณธรรม ที่ขัดเกลาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ภายใต้
กฎระเบียบและกติกาการทางานร่วมกัน
การรับนักศึกษาช่วยงานของสานักหอสมุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญ เนื่องจากสานักหอสมุด
เป็นหน่วยงานที่นักศึ กษาเลื อกมาช่ วยงานเป็นจ านวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 มีจานวน
นักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาช่วยงานสานักหอสมุดเป็นจานวนมากถึง 4,000 คน จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากมี
การเฉลี่ยนักศึกษาที่ช่วยงานสานักหอสมุดต่อวันอยู่ที่วันละ10-20 คนรวมกับนักศึกษาจากโครงการต่าง ๆ เช่น
นักศึกษาบาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาโครงการจ้างงาน เป็นต้นการบริ หารจัดการนักศึกษาในแต่ละวันจะมี
เจ้าหน้าที่ที่ประจาห้องอ่านหนังสือ หรือเคาน์เตอร์บริการ เมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ ณ จุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูและ
กรอกแบบฟอร์มการช่วยงานในแฟ้ม เพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรอกในระบบหน่วยกิจ กรรมได้ ที่ผ่านมา
สานักหอสมุดประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ประจาห้องอ่าน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของงานบริการ
นั้นมีการเข้างานเป็นระบบเหลื่อมเวลา ซึ่งคล้ายกับการทางานเป็นกะ จะมีรอบงานเวลาปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา
ได้แก่ รอบเวลา 08.30-16.30 น. รอบเวลา 12.30 – 20.30 น.(ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน รวมพัก) ทาให้นักศึกษาไม่
สามารถติดต่อได้ และใช้เวลานานในการรอเจ้าหน้าที่เพื่อมามอบงานที่จะปฏิบัติบางครั้งก็เลยกาหนดช่วงเวลาที่จะ
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ได้ปฏิบัติงาน ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวันนี้จะมีนักศึกษามาช่วยงานจานวนเท่าไหร่ ทาให้ไม่สามารถ
กาหนดงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติได้ อีกปัญหาหนึ่งก็คือการลงหน่วยกิจกรรมของเจ้าหน้าที่มีความล่าช้า เนื่องจาก
การลงแบบฟอร์มกระดาษในแฟ้ม เพื่อรอเจ้าหน้าที่เก็บแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประจาชั้นต่าง ๆลงบันทึกสัปดาห์ละครัง้
ทาให้ศึกษาต้องรอนับหน่วยกิจกรรม และนักศึกษาต้องมาตามเรื่องที่สานักหอสมุด
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้นาขั้นตอนการปฏิบัติมาปรับปรุงโดยใช้วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle)
ตั้งแต่ PDCA ได้พบว่าการนา Google sheet มาช่วยในการแก้ปัญหาในการบริหารงานนักศึกษาช่วยงาน สามารถ
ทาให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จาเป็นได้เป็นอย่างดี google sheet เป็นapplication ของ google drive ทีมี
ลักษณะการทางานคล้ายกับ Excel การทางานบนสเปรดชีต(spreadsheet) ง่ายต่อการปรับแก้ไขข้อมูล การใช้สูตร
มากาหนดและฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ ที่มีในสเปรดชีต และสามารถทางานร่วมกันบนระบบคลาวด์ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาP
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปญ
ั หา ที่เกิดการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเดิมที่ใช้
2. เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้กับนักศึกษาให้สามารถสมัครช่วยงานห้องสมุด
3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงบันทึกหน่วยกิจกรรมและบริหารจัดการงานให้กับนักศึกษา
ช่วยงานได้ในทุกที่ทุกเวลา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. นาขั้นตอนมาศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญจากปัญหาในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธี
ประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ หารือปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน โดยปัญหาที่พบเกิดจากสาเหตุดังนี้
1.1 นักศึกษาที่มาช่วยงานห้องสมุดไม่พบเจ้าหน้าที่ประจาชั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้า
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาบางชั้นเจ้าหน้าที่จะติดให้บริการทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วิส ทาให้นักศึกษามีเวลานับหน่วยกิจกรรม
ไม่พอ( 1 หน่วยกิจกรรมเท่ากับ 3 ชั่วโมง)
1.2 เจ้าหน้าที่ประจาชั้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลจานวน หรือไม่ทราบว่าในวันนั้น ๆ จะมี
นักศึกษามาช่วยงานหรือไม่ จึงไม่สามารถวางแผนกาหนดงานที่จะให้นักศึกษามาช่วยในแต่ละวันได้ เพราะต้องรอให้
นักศึกษามาติดต่อช่วยงานด้วยตนเอง
1.3 เจ้าหน้าที่บันทึกหน่วยกิจกรรมให้กับนักศึกษาบักทึกข้อมูลได้ช้าเนื่องจากจะต้อง
เก็บรวบรวมแบบฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงานประจาวันของนักศึกษาประจาแต่ละชั้น (ชั้น 1-6) และใช้เวลานานใน
การรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพือ่ ลงในระบบ บางครั้งก็เกิดความผิดพลาดในการนับหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา
1.4 เมื่อผู้บันทึกข้อมูลไม่อยู่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจาชั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีที่นักศึกษามาสอบถามจานวนหน่วยกิจกรรมว่ามีการบันทึกในระบบให้หรือยัง
2. พิจารณาหาเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการดาเนินงาน จึงได้ข้อสรุปคือการนาGoogle sheet
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ google sheet มีการทางานบนสเปรดชีต(spreadsheet) และทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้
พร้อมกันได้ทุกที่ทุกเวลา
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3. ออกแบบและกาหนดความต้องการในเขตข้อมูลและการใช้ข้อมูลใน Google sheet เพื่อให้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างแบบฟอร์มการรับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด โดยนาเอา Google from มาใช้ในการ
รับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดและสร้างApplication ที่หน้าweb site ของสานักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
กรอกข้อมูลการสมัครช่วยงานห้องสมุดไว้ล่วงหน้าได้

ภาพที่ 1 ภาพApplication หน้าwe siteและแบบฟอร์มออนไลน์
3.2 กาหนดเขตข้อมูลทีต่ ้องให้แสดงโดยใช้ google sheet ข้อมูลเบื้องต้นตามที่กาหนดใน
แบบฟอร์ม และกาหนดเขตข้อมูลเพิ่มเติมคือ จานวนชั่วโมง และหน่วยกิจกรรม ชื่อเจ้าหน้าที่ประจาชั้นรับรองการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ชื่อเจ้าที่ที่บันทึกระบบกิจกรรม และช่องหมายเหตุ เพื่อใส่ข้อมูลอื่น ๆในการสื่อสารกัน

ภาพที่ 2 รูปแบบของGoogle sheet
3.3 เมื่อได้ตามต้องการแล้ว ทาการกาหนดสูตรและใช้คาสั่ง Vlookup และIF ในการกาหนด
เงื่อนไขที่ต้องการในโปรแกรม ดังนี้
3.3.1 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาแก้ไขในช่องต่าง ๆได้ที่ไม่อนุญาตให้เข้าแก้ไข
3.3.2 ให้โปรแกรมแสดงผลจานวนชั่วโมงและรวมหน่วยกิจกรรมของ
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นักศึกษา โดยผูกเงื่อนไขกับรหัสนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาลงชื่อทางานได้ตามวันที่ต้องการ แต่โปรแกรมจะคานวณ
จานวนชั่วโมงและหน่วยกิจกรรมรวมไว้ให้

ภาพที่ 3 แสดงการนับจานวนหน่วยกิจ
3.3.3 กาหนดการลงชื่อเจ้าหน้าทีท่ ี่รับรองการปฏิบตั ิงานให้แสดง drop-down list เป็น
คลิกเลือกชื่อ เพื่อสะดวกในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
3.3.4 กาหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกหน่วยกิจกรรมลงชื่อในช่องผู้บันทึก
3.3.5 กาหนดการแชร์ในการทางานร่วมกันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาในระบบได้
และมีการทางานร่วมกันได้ แก้ไข หรือบันทึกข้อมูลได้ใน
3.3.6 กาหนดการรายงานได้ตามที่ต้องการ
4. นามาใช้งานแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ทดสอบการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือนและ
ประเมินผลการทดสอบ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 2 ใช้งานจริง โดยจัดอบรมแนะนาการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประเมินผลการใช้งานจากผู้เกี่ยวข้อง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการนา google sheet มาประยุกต์ใช้งาน ทาให้สรุปได้ดังนี้
1. สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไม่พบเจ้าหน้าที่ประจาชั้น
เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลและจานวนการสมัครช่วยงานห้องสมุดของนั กศึกษาในแต่ละวันและล่วงหน้าได้ จึงทาให้
สามารถวางแผนการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาได้เนื่องจาก google sheet สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ลดขั้นตอนเดิมที่ใช้แบบฟอร์มกระดาษและแฟ้มจัดเก็บในแต่ละชั้นทั้งหมด 5 แฟ้ม (ชั้น 3 - 6
อาคาร 2 และชั้น 3 อาคารศูนย์)
3. ลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเดินขึ้นลงในแต่ละชั้นห้องอ่านเพื่อ เก็บแฟ้มแบบฟอร์ม
การลงหน่วยกิจกรรมช่วยงานห้องสมุด
4. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสมัครมาช่วยงานห้องสมุด เพียงแค่ scan QR
code และกรอกแบบฟอร์ม google form โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดก็สามารถสมัครได้ทุกที่ทุกเวลา
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5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลหน่วยกิจกรรมของนักศึกษามีความสะดวก รวดเร็ว
ในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละชั้นลงชื่อรับรองการปฏิบัติงานของนักศึกษาผ่าน google sheet
แล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถลงข้อมูลหน่วยกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
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เริ่ มต้น

ขั้นตอนเดิม
ขั้นตอนใหม่

เริ่ มต้น
นักศึกษารอติดต่อช่วยงาน
ห้องสมุดด้วยตนเอง

พบ
เจ้าหน้าที่

นักศึกษาสมัครผ่านออนไลน์
ไม่พบ
พบเจ้าหน้าที่ประจาชั้นตาม
วัน เวลา ที่สมัครไว้

พบ
ลงแบบฟอร์มการช่วยงาน
ประจาชั้น

เจ้าหน้าที่มอบหมายงาน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูล

ลงนามรับรองในGoogle Sheet

มอบหมายงานตามเวลา
ที่แจ้งไว้

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึก
หน่วยกิจกรรมได้ทนั ที

เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองใน
แบบฟอร์มช่วยงาน

จบ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึก
หน่วยกิจกรรมเก็บรวบรวม
แบบฟอร์ม ประจาชั้นต่างๆ
ตรวจสอบและบันทึกหน่วย
กิจกรรม/ลงสถิติ

จบ

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบขั้นตอนเดิมและขั้นตอนใหม่

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

ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาระบบในอนาคต
ควรมีการพัฒนาการใช้ google sheet ให้เชื่อมโยงกับระบบการออกใบรับรองการช่วยงานของ
สานักหอสมุด
การนาไปใช้ประโยชน์
ได้มีการนาไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของสานักหอสมุดที่มีนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดของห้องสมุดคณะ
จานวน 12 แห่ง รวมวิทยาเขตหนองคาย ทาให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
รายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์. (2557). ประกาศ มข.ที่ 1668/2557 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์.
โรงเรียนสตรีนนทบุรี. (ม.ป.ป.). Google Sheet. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://www.satrinon.ac.th/ga/doc/sheet.pdf

