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บทคัดยอ
การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพัฒนาองคRกรสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการ
ขับเคลื่อนโดยใชEก ระบวนการคEนหาปSญหาจากการปฏิ บัติงานภายในองคR กรในรูป ของโจทยRวิจัยที่ส นับสนุนใหE
บุคลากรไดEดําเนินการ ใชEกระบวนการดําเนินงานแบบมีสFวนรFวมของบุคลากรภายในองคRกรในการกําหนดประเด็น
ปSญหาและหาทางออกรFวมกัน จากการวิเคราะหRขEอมูล เชิงเนื้อหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพื่อจัดทํา
โครงการที่ชFวยยกระดับคุณภาพการใหEบริการ ประกอบดEวย โครงการ Add Line Young บริการเชิงรุกแนะนําการ
ใชE QR Code จาก Line Bot ในการเขEาออกประตู และการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ทําใหEเกิดความสะดวก
รวดเร็วพรEอมทั้งยังไดEรับขEอมูลขFาวสารที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจEงใหEทราบ โครงการระบบ
บริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ควบคูFกับการใหEบริการ
เชิงรุก ในการแจEงผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรแกFผูEใชEบริการ ผFาน Line Bot
ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองการใหEบริการกับผูEใชEอยFางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

คําสําคัญ: การจัดการความรูE, การบริการ, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย
ABSTRACT
The knowledge management of the Office of Academic Resources and Information
Technology, Pibulsongkram Rajabhat University proceed to develop the organization, improve
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service quality by finding problems from the operation within the organization best on routine to
research problems that support by the organization and to proceed through the participatory
process within the organization to determine the issues and find the solutions together. The
analysis data of content in terms of knowledge management to create an activity plan that helps
to improve the service of the Office of Academic Resources and Information Technology in the
year 2019. The management has the policy to create “Add Line Young Project”. The proactive
service suggests using QR Code from LINE BOT to access doors and recover resources resulting in
convenience and speed, as well as receiving news and information from the Office of Academic
Resources and Information Technology. The procurement system for information resources along
with proactive services In informing the result of consideration and status of the process of
procuring resources through users of LINE BOT, to provide the most efficient service to users.

Keyword: Knowledge Management, Service, Academic Resource and Information Technology
Center, University
บทนํา
ภายใตEความกEาวหนEาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนล้ําไปอยFางกEาวกระโดด การพัฒนาคนเปqนเรื่อง
สําคัญ โดยเฉพาะการสรEางบุคลากรในชFวงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมFทุกวันนี้ ดEวยเหตุวFาการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหมFเปqนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝtามือซึ่งกFอใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญFที่มีอิทธิพลตFอความคิดพื้นฐาน
ความทรงจํา และความเคยชินเกFาๆ รวมทั้งประสบการณRที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
จารีต ที่สั่งสมกันมายาวนาน การเสริมสรEางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยRจึงเปqนยุทธศาสตรRหนึ่งที่ถูกกําหนดไวEใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาคนในโลกยุคใหมF บางสFวนอาจจะตEองพึ่งพาประสบการณRเกFา ในแงFของศักยภาพ
พื้นฐานความเปqนมนุษยRและความสัมพันธRทางสังคม แตFสําหรับการพัฒนาคุณภาพที่จะตEองเชื่อมโยงกับโลกอนาคต
และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแลEว ความคาดหวังตFอกระบวนการและผลลัพธRจะตEองคิดใหมFทําใหมF เปลี่ยน
วิธีคิด Mindset ใหมF ที่ตEองรื้อสรEางแนวปฏิบัติออกจากประสบการณRและภาพจําเดิมๆ ซึ่งเรื่องเหลFานี้เปqนเรื่องที่ยาก
และทEาทายที่สุดในกระแสของความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูEเปqนการรวบรวมองคRความรูEที่มีอยูFในองคRกร
ทั้งความรูEโดยนัยซึ่งกระจัดกระจายอยูFในตัวบุคคลและความรูEที่ปรากฏชัดเจนในรูปของเอกสารตFาง ๆ มาพัฒนาใหE
เปqนระบบเพื่อใหEทุกคนในองคRกรสามารถเขEาถึงและนําความรูEไปใชEเพื่อพัฒนาตนเองใหEเปqนผูEรูEและปฏิบัติงานไดEอยFาง
มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, น. 4)
สํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม ไดE นํา แนว
ทางการจัดการความรูEมาใชEในการพัฒนาบุคลากรดEานการใหEบริการตามพันธกิจของหนFวยงาน ดEวยกระบวนการ
แบFงปSนแลกเปลี่ยน จัดเก็บ และเผยแพรFความรูEในรูปแบบตFาง ๆ มีการจัดอบรม KM ใหEบุคลากรในหนFวยงาน
การแสดงความคิดเห็นผFานระบบ Line กลุFม เพื่อสFงเสริมใหEการแลกเปลี่ยนความรูEการใหEบริการอยูFอยFางสม่ําเสมอ
เพื่อรองรับสภาวการณRการแขFงขันและตอบสนองตFอผูEใชEบริการมีความตEองการที่หลากหลาย ซับซEอน รวมถึงเมื่อ
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บุคลากรลาออก/เกษียณ หรือเปลี่ยนหนEาที่ไ ปก็จะไมFสFงผลกระทบตFอการดําเนินงาน เนื่องจากความรูEจัดเปq น
สินทรัพยRที่จับตEองไมFไดEขององคRกร การที่บุคลากรลาออก/เกษียณไปพรEอมกับความรูEจึงถือเปqนการสูญเสียของ
องคRกรดEวย ซึ่งการจัดการความรูEดังกลFาวจะเปqนเครื่องมือสําคัญที่จะชFวยใหEหนFวยงานนําไปใชEประโยชนRในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคRกรใหEเปqนไปในทิศทางเดียวกันตFอไป
วัตถุประสงคM
งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงคRเพื่อการจัดการองคRความรูEการออกแบบ
การใหEบริการของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ โดยการเก็บรวมรวมขEอมูลจากการวิจัย ประสบการณRจากการทํางาน
การฝ}กอบรม ศึกษาดูงานจากหนFวยงานทั้งภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซึ่งเปqน
ความรูEที่มีอยูFในตัวบุคคล มาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป•าหมายเพื่อการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจ
ขององคRกร
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปqนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใชEเปqนขEอมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรูEของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป~งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เนEนกระบวนการมีสFวนรFวมของ
บุคลากรภายในองคRกร มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุFมตัวอยFางในการวิจัยนี้ จําแนกเปqน 4 กลุFมงาน ตามโครงสรEางการแบFงสFวน
ภายใน ไดEแกF
1.1 กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
1.2 กลุFมงานเทคนิคสารสนเทศ
1.3 กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม
1.4 กลุFมงานบริหารทั่วไป
ซึ่งประกอบดEวย ผูEอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 คน รองผูEอํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ จํานวน 3 คน หัว หนEาสํ านัก งานผูEอํานวยการ จํ านวน 1 คน หัว หนEางาน จํานวน 5 คน เจEา หนEา ที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป จํ า นวน 1 คน บรรณารั ก ษR จํ า นวน 6 คน นั ก เอกสารสนเทศ จํ า นวน 6 คน ผูE ป ฏิ บั ติ ง าน
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูEปฏิบัติงานหEองสมุด จํานวน 3 คน และชFางไฟฟ•า จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน
2. เครื่องมือที่ใชEในการศึกษา การแบFงกลุFมเพื่อระดมความคิดแบบมีโครงสรEางโดยใชEลักษณะ
ของการป•อนคําถามและแบบสังเกต โดยมีประเด็นคําถามและการสังเกต เกี่ยวกับความรูE ปSญหาและอุปสรรคที่พบ
จากการใหEบริการ ความสนใจในการออกแบบการใหEบริการ
3. การเก็บรวบรวมขEอมูล มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้ น ตอนนี้ เ ปq น การทํ า ความเขE า ใจรF ว มกั น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วขE อ งกั บ การจั ด การความรูE ประเมิ น
สถานการณRปSจจุบันของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อคัดเลือกประเด็นของการนําเขEาสูFกระบวนการจัดการความรูE
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปSญหาทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
เก็บรวบรวมขEอมูลจากการวิจัยแบบ R to R ของบุคลากรภายในสํานัก ประสบการณRจากการทํางาน การฝ}กอบรม
ศึกษาดูงานจากหนFวยงานทั้งภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซึ่งเปqนความรูEที่มีอยูFใน
ตัวบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป•าหมายเพื่อการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจขององคRกร
ขั้นตอนที่ 3 ใชEกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสFวนรFวมในการจัดการความรูEจากงาน
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยมีวิธีการดังนี้
1.จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย R to R ของบุคลากรที่ไดEรับทุนสนับสนุนการวิจัยในป~งบประมาณ
2561 จํานวน 5 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อหัวขEองานวิจัย R to R ของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
หัวขEองานวิจัย R to R
ประเด็นความรูEนาํ ไปตFอยอด
ที่
1. การประเมินตัวบFงชี้มาตรฐานหEองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ สํ า นั ก มี ขE อ มู ล พื้ น ฐานนํ า ไปใชE เ ปq น
สํา นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย แนวทางในการพัฒนาการทํางานของ
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางรัตนพา พันธRศรี
สํ า นั ก ใหE ส อดคลE อ งกั บ องคR ป ระกอบ
และตัวบFงชี้คุณภาพ
2. การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศใน การลงรายการบรรณานุ ก รมใน
ฐานขEอมูลระบบหEองสมุด สํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยี ฐานขEอมูลระบบหEองสมุดอัตโนมัติ มี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ ความสํ าคั ญ ใน การสื บ คE น ขE อ มู ล
นางสาวอัจฉราพร แยEมเหม็น นางจิตราภรณR ไกรฤทธิ์
สารสนเทศจะสF ง ผลตF อ การเขE า ถึ ง
สารสนเทศของผูEใชEบริการ
3. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูEใชEบริการตFอการบริการ เปqนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ดํ า เนิ น งานบริ ก ารในดE า นตF า งๆ ใหE
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางสาวอมรรัตนR ศรีลออ สอดคลE อ งกั บ ความคาดหวั ง ของ
ผูEใชEบริการ
4. การพั ฒ นาระบบเฝ• า ระวั ง และแจE ง เตื อ นสภาพแวดลE อ ม ดูแลเครื่องมือในการใหEบริการพรEอมใชE
อั ต โนมั ติ ข องหE อ งเครื่ อ งแมF ขF า ยผF า นแอปพลิ เ คชั น ไลนR งานตลอดเวลาโดยไมFติ ด ปSญ หาผF า น
ผูEรับผิดชอบ นายสมภพ มุสิกร
แอปพลิเคชัน
5. บรรยากาศองคRกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร บรรยากาศองคR ก รที่ ดี สF ง ผลและ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของ
ภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นายมนตRชัย สุริยามาตร
บุคลากร
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2. การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใชE
กระบวนการวิ พ ากษR ต ามประเด็ น คํ า ถามที่ ผูE วิ จั ย ออกแบบไวE อาทิ อะไรคื อ ปS ญ หาที่ เ กิ ด จากการใหE บ ริ ก าร
จุดเดFน-จุดดEอยขององคRกรเปรียบเทียบกับองคRกรอื่น ๆ ที่ไปศึกษาดูงาน และความตEองการของบุคลากรที่อยากใหE
สํานักฯ พัฒนาไปแบบใด อะไรคือสิ่งที่อยากใหEกับผูEมารับเกิดความประทับใจ ฯลฯ เพื่อเปqนการปูพื้นประเด็นสภาพ
ปSญหา และใหEบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เกิดความตEองการที่จะมีสFวนรFวมในกระบวนการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิเคราะหRขEอมูลเชิงเนื้อหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพื่อจัดทําแผนโครงการที่ชFวย
ยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป~งบประมาณถัดไป
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชนM
สรุป และอภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรูของสํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากการดําเนินงานการจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลเกี่ยวกับการศึกษา
สภาพและแนวทางการจัดการความรูEตามกระบวนการ (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2552, น. 45-64) ดังนี้
1.1 กําหนดผูEรับผิดชอบในการดําเนินงาน เพื่อดําเนินงานจัดการความรูEของสํานักวิทย
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บริการและในแตFละป~มีการหมุนเวียนการจัดกิจกรรม KM ไปทุกกลุFมงาน ซึ่งในป~ 2562 กลุFมงานบริการสารสนเทศ
และการจัดการทรัพยากร เปqนผูEดําเนินกิจกรรมและโครงการตFาง ๆ ในการจัดการความรูE
1.2 การกําหนดความรูE สํานักวิทยบริการฯ จัดโครงการการจัดการเรียนรูE KM ในหัวขEองาน
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใหEบุคลากรที่ไดEรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย R to R นําเสนอผลงาน ทั้งนี้ผูEบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ แบFงกลุFมรFวมกันวิเคราะหRผลจาก
ผลการวิจัยของบุคลากรที่ไดEรับสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อหาประเด็นปSญหาของการใหEบริการและ
นําผลที่ไดEมาออกแบบบริการเพื่อใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEรับบริการ
1.3 สรEางและแสวงหาความรูE สํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการคEนหารวบรวมความรูEและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่มีแลEวในตัวบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จากการฝ}กอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรูE/ การศึกษา
ดูงาน นําองคRความรูEที่ไดEมาตFอยอดเพื่อจัดโครงการ KM ของสํานักวิทยบริการฯ โดยบุคลากร รFวมกันออกแบบการ
บริการ/พัฒนาแนวทางการใหEบริการที่สอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการโดยแบFงออกเปqน 2 กลุFมไดEแกF
กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร/กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม กลุFมงาน
เทคนิคสารสนเทศ
1.4 การจัดเก็บความรูE สํานักวิทยบริการฯ ไดEนําเอาองคRความรูEที่ไ ดEจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูEประสบการณR วิธีการทํางาน เกี่ยวกับการออกแบบการใหEบริการโดยมีขEอมูลที่ไดEจากการวิจัยเปqนฐานชFวย
สFงเสริมการทํางานของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ นําไปสูFการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหEตรงตFอ
ความตEองการของผูEใชEบริการจัดทําในรูปแบบคูFมือ แผFนพับ เว็บไซตR
1.5 การเขEาถึงความรูE สํานักวิทยบริการฯ ทราบกระบวนการคEนหาประเด็นปSญหาจากการ
ทํางานที่นําไปสูFการแกEปSญหาโดยมีงานวิจัยเปqนพื้นฐานการใชEผลงานวิชาการที่นําไปสูFการยกระดับคุณภาพการ
ใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ สรEางโอกาสและชFองทางเพื่อใหEเกิดการแบFงปSนแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางบุคลากร
ภายในองคRกรบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯเรียนรูEการออกแบบการใหEบริการจากขEอเสนอแนะงานวิจัย
1.6 การใชEความรูE สํานักวิทยบริการฯนําความรูEไดEรFวมกันระดมสมองกําหนดองคRความรูEที่
จําเปqนสําหรับ การดําเนินงานที่ไ ดEจากการจัดการความรูE โดยนําไปตF อยอดเปqนโครงการ กิจกรรมตFางๆในการ
แกEปSญหาใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการ
โดยระบบกลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถอธิบายไดEดังภาพที่ 2
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เริ่มตEน

ทบทวนการจัดการความรูEทผี่ Fานมา
วิเคราะหRแผนกลยุทธRของสํานักวิทยบริการฯตามพัธกิจทีร่ ับผิดชอบ
เพื่อกําหนดประเด็นที่ตEองการจัดการเรียนรูE
จัดทําแผนจัดการความรูE

ผูEอํานวยการพิจารณา
อนุมัติแผนจัดการความรูE

ดําเนินการจัดการความรูตE ามกระบวนการ 6 ขั้นตอน
กํากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนรูEของแตFละกลุมF งาน
รวบรวมขEอคEนพบทีไดEจากการจัดการความรูEของแตFละกลุFมงานเพื่อ
ติดตามผลนําไปใชE
ประเมินผลและปรับปรุงสนับสนุนการจัดการเรียนรูE
สิ้นสุด

ภาพที่ 2 กลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. การศึกษาสภาพป\ญหาทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูEและการเผยแพรFขEอมูลการจัดกิจกรรมงาน
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยแบFงกระบวนการจัดการความรูE เปqน 2 กลุFม
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กลุFมที่1งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรและงานเครือขFายบริการวิชาการและ
หEองประชุม
กลุFมที่ 2 งานเทคนิคสารสนเทศ (รัตนพา พันธRศรี. 2562, น. 28-29) รายละเอียดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูE แสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพื่อการออกแบบการใหEบริการของงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
และงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม
ประเด็นที่แลกเปลี่ยน
1. บริการจุดตEอนรับ

จุดปะทะ/ป\ญหา
แนวทางแกไข(บริการใหม)
ผูEใชEบริการไมFมีบัตรสมาชิกมาในการ ใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการ
เขEาใชEบริการ
เพื่อใชE QR Code ในการเขEาใชEหEองสมุด
(ดังภาพที่ 3)
2. บริการคEนหาทรัพยากร ผูEใชEบริการไมFสามารถสืบคEนหนังสือ ใหEบริการแนะนําการสืบคEนหนังสือ
สารสนเทศ
ดEวยตัวเองไดEบางครั้งไมFพบหนังสือ คE น หาหนั ง สื อ ชื่ อ เรื่ อ งใกลE เ คี ย งใหE กั บ
อยูFบนชั้น
ผูEใชEบริการ
3. บริการหEองระดมสมอง ผูE ใ ชE บ ริ ก ารไมF ท ราบกฎระเบี ย บ อธิ บ ายกฎระเบี ย บการเขE า ใชE หE อ งระดม
เงื่อนไขการใชEทําใหEถูกตัดสิทธิการใชE สมองใหEผูEใชEบริการทราบและปฏิบัติ
บริการ
4. บริการยืม-คืน
ไมFสามารถยืมไดE
แนะนํ า ผูE ใ ชE ตF อ อายุ ส มาชิ ก แนะนํ า ผูE ใ ชE
ทรัพยากรสารสนเทศ
(บัตรหมดอายุ ไมFไดEเปqนสมาชิก)
สมัครสมาชิกสมทบ
5. บริการสื่อโสตทัศนR
อุปกรณRไมFเพียงพอ
ซื้ออุปกรณRเพิ่มและแนะนําผูEใชEบริการเขEา
ใชEบริการหEองมินิเธียเตอรRซึ่งมีบริการทุกวัน
วันละ2รอบ
6. ทางออกประตู
หนังสือยืมไมFสําเร็จ
แนะนําผูEใชEติดตFอบริการยืม-คืนและเพิ่มจุด
ยืม-คืนที่จุดตEอนรับ

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

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการลงทะเบียน รับ QR Code ในการเขEาใชEบริการหEองสมุด
ตารางที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพื่อการออกแบบการใหEบริการของงานเทคนิคสารสนเทศ
ประเด็นที่แลกเปลี่ยน
1. กระบวนการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการฯ
2. นําเขEาขEอมูลรายชื่อ
หนังสือในระบบจัดซื้อ
ออนไลนR
3. สั่งซื้อหนังสือ

4. ตรวจรับ
5. ดําเนินการทางเทคนิค

จุดปะทะ/ป\ญหา
แนวทางแกไข(บริการใหม)
อาจารยRไมFสนใจมาคัดเลือกหนังสือ จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธR ร ะบบเสนอซื้ อ
และการคั ด เลื อ กจากแค็ ต ตาล็ อ ก หนังสือประชุมชี้แจงหลักเกณฑRรEานคEา
ไมFไดEเห็นตัวเลFมเนื้อหาขEางใน
พรE อ มทั้ ง รั บ สมั ค รรE า นคE า ออนไลนR ส รE า ง
เว็บไซตR (ดังภาพที่ 4)
รE า นคE า /สํ า นั ก พิ ม พR ผูE ดู แ ลระบบ พัฒนาระบบเสนอซื้อหนังสือ
จัดซื้อ
สรEางความเขEาใจเกี่ยวกับระบบ
จัดหาหนังสือไมFไดEเนื่องจากหนังสือ สั่งซื้อหนังสือทุกรายการที่เสนอ
ไมFมีในสต็อกที่สํานักพิมพR รEานคEาสFง
หนั ง สื อ ไมF ต รง edition กั บ ที่ สั่ ง ไวE
สํานักพิมพRไมFมีตัวแทนขายในไทย
รEานคEา/สํานักพิมพR
การรั บ สิ น คE า /หนั ง สื อ ทุ ก รายการที่ จั ด สF ง
และตรวจสอบความถูกตEอง
ผูEเสนอแนะหนังสือ (ผูEใชEบริการ)
แจEงสถานะกระบวนการจัดซื้อผFาน Line
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ภาพที่ 4 ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือออนไลนR
3. การวิเคราะหMขอมูลเชิงเนื้อหาในประเด็นของการจัดการความรูเพื่อจัดทําแผนโครงการที่
ชวยยกระดับการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปdงบประมาณถัดไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรใชEกระบวนการการจัดการความรูE (KM) ในบุคลากรใหEมากขึ้นโดยมีการฝ}กปฏิบัติบุคลากร
ในสํานักวิทยบริการฯ ใหEมีความรูEในดEานการจัดการความรูEอยFางตFอเนื่อง เปqนประจํา จนเกิดเปqนวัฒนธรรมองคRกร
2. สํานักวิทยบริการฯ ควรกําหนดใหEการจัดการความรูE (KM) เปqนนโยบายของหนFวยงาน โดย
ตEองกําหนดเป•าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอยFางเปqนรูปธรรมและจริงจัง
3. ควรเพิ่มชFองทางการจัดการความรูEและการเผยแพรFใหEกับบุคลากรสํานักวิทยบริการฯและผูEที่
สนใจใหEเขEาถึงไดEงFาย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนจัดกิจกรรมตFางๆ รวมไปถึงการอบรม สัมมนาทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกเพื่อไดEมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูEที่หลากหลายขึ้นและสามารถ นํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรูEของตัวเอง และเกิดเปqนเครือขFายของการจัดการความรูE
การนําไปใชประโยชนM
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEงานวิชาการสูกF ารยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” สามารถนําไปใชEประโยชนR ดังนี้
1. ประโยชนRตFอผูEใชEบริการหEองสมุด
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความรูEความเขEาใจตFอการดําเนินงานดEานการจัดการความรูE
โดยความกEาวหนEาของการดําเนินงานดEานการจัดการความรูEสามารถวิเคราะหRขEอมูลเชิงเนื้อหานํามาประกอบการ
วางแผนกิจกรรมที่ชFวยยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ ซึ่งนําไปสูFการปรับปรุงกระบวนการใหEบริการ
แบบเชิงรุกที่ตรงกับความตEองการของผูEใชEบริการ เกิดโครงการบริการตFางๆเชFน
1.1 โครงการ Add Line Young ออกใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อใชE
QR Code ในการเขEาใชEบริการสําหรับนักศึกษาป~ที่ 1 ที่ยังไมFไดEรับบัตรนักศึกษา และแนะนําใหEนักศึกษาป~อื่นๆ
รวมทั้ง อาจารยR บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Add Line ของสํานักวิทยบริการฯเพื่อ ใชE QR Code
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แทนการใชEบัตรประจําตัว ในการเขEาออกประตูและการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สะดวกรวดเร็วพรEอมทั้งยัง
ไดEรับขEอมูลขFาวสารที่สํานักวิทยบริการฯ
1.2 บริการฝ}กอบรมการสืบคEนทรัพยากรสารสนเทศใหEกับนักศึกษาทุกชั้นป~ที่สนใจ
1.3 บริการตอบคําถามชFวยคEนควEาหาขEอมูลบริเวณชั้น 2 และชั้น 3
1.4 บริการอธิบายกฎระเบียบการเขEาใชEหEองระดมสมองใหEผูEใชEบริการเขEาใจพรEอมติดป•าย
เตือนที่หEองระดมสมองใหEเขEาใจถึงกฎระเบียบ
1.5 เพิ่มหEองคาราโอเกะ อีก 1 หEอง จากเดิม 2 หEองเปqน 3 หEอง เพื่อรองรับผูEใชEบริการพรEอม
ทั้งซFอมแซมอุปกรณRที่ชํารุดและจัดหาอุปกรณRเพิ่มในการใหEบริการสื่อโสตทัศนR
1.6 บริก ารระบบบริ การเสนอซื้อ หนั งสื อออนไลนR ไ ดE รับ ความสะดวก สามารถเสนอซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศไดEทุกสถานที่ทุกเวลาผFานระบบออนไลนRและสามารถติดตามกระบวนการทํางานตFางๆไดE
ทุกขั้นตอนดEวยตนเอง แจEงผลการพิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบเชิงรุกผFาน Line Bot ไดEสะดวก
รวดเร็วทันตFอความตEองการ
2. ประโยชนRตFอหEองสมุด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดEคูFมือการจัดการความรูEเพื่อใชEเปqนแนวทางรFวมกัน
ในการปฏิบัติงาน ชFวยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหEรวดเร็ว และดีขึ้น
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