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บทคัดย�อ  
           การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือพัฒนาองคRกรสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการ 
ขับเคลื่อนโดยใชEกระบวนการคEนหาปSญหาจากการปฏิบัติงานภายในองคRกรในรูปของโจทยRวิจัยท่ีสนับสนุนใหE
บุคลากรไดEดําเนินการ ใชEกระบวนการดําเนินงานแบบมีสFวนรFวมของบุคลากรภายในองคRกรในการกําหนดประเด็น
ปSญหาและหาทางออกรFวมกัน จากการวิเคราะหRขEอมูล เชิงเน้ือหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพ่ือจัดทํา
โครงการท่ีชFวยยกระดับคุณภาพการใหEบริการ ประกอบดEวย โครงการ Add Line Young บริการเชิงรุกแนะนําการ
ใชE QR Code จาก Line Bot ในการเขEาออกประตู และการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ทําใหEเกิดความสะดวก
รวดเร็วพรEอมท้ังยังไดEรับขEอมูลขFาวสารท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจEงใหEทราบ โครงการระบบ
บริหารจัดการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดซ้ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ควบคูFกับการใหEบริการ
เชิงรุก ในการแจEงผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของข้ันตอนการจัดหาทรัพยากรแกFผูEใชEบริการ ผFาน Line Bot 
ท้ังน้ีก็เพ่ือตอบสนองการใหEบริการกับผูEใชEอยFางมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

 
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 
 ภายใตEความกEาวหนEาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนล้ําไปอยFางกEาวกระโดด การพัฒนาคนเปqนเรื่อง
สําคัญ โดยเฉพาะการสรEางบุคลากรในชFวงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมFทุกวันน้ี ดEวยเหตุวFาการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหมFเปqนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝtามือซ่ึงกFอใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญFท่ีมีอิทธิพลตFอความคิดพ้ืนฐาน 
ความทรงจํา และความเคยชินเกFาๆ รวมท้ังประสบการณRท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ 
จารีต ท่ีสั่งสมกันมายาวนาน การเสริมสรEางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยRจึงเปqนยุทธศาสตรRหน่ึงท่ีถูกกําหนดไวEใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 การพัฒนาคนในโลกยุคใหมF บางสFวนอาจจะตEองพ่ึงพาประสบการณRเกFา ในแงFของศักยภาพ
พ้ืนฐานความเปqนมนุษยRและความสัมพันธRทางสังคม แตFสําหรับการพัฒนาคุณภาพท่ีจะตEองเช่ือมโยงกับโลกอนาคต
และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแลEว ความคาดหวังตFอกระบวนการและผลลัพธRจะตEองคิดใหมFทําใหมF เปลี่ยน
วิธีคิด Mindset ใหมF ท่ีตEองรื้อสรEางแนวปฏิบัติออกจากประสบการณRและภาพจําเดิมๆ ซ่ึงเรื่องเหลFาน้ีเปqนเรื่องท่ียาก
และทEาทายท่ีสุดในกระแสของความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูEเปqนการรวบรวมองคRความรูEท่ีมีอยูFในองคRกร    
ท้ังความรูEโดยนัยซ่ึงกระจัดกระจายอยูFในตัวบุคคลและความรูEท่ีปรากฏชัดเจนในรูปของเอกสารตFาง ๆ มาพัฒนาใหE
เปqนระบบเพ่ือใหEทุกคนในองคRกรสามารถเขEาถึงและนําความรูEไปใชEเพ่ือพัฒนาตนเองใหEเปqนผูEรูEและปฏิบัติงานไดEอยFาง
มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, น. 4) 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดEนําแนว
ทางการจัดการความรูEมาใชEในการพัฒนาบุคลากรดEานการใหEบริการตามพันธกิจของหนFวยงาน ดEวยกระบวนการ
แบFงปSนแลกเปลี่ยน จัดเก็บ และเผยแพรFความรูEในรูปแบบตFาง ๆ มีการจัดอบรม KM ใหEบุคลากรในหนFวยงาน      
การแสดงความคิดเห็นผFานระบบ Line กลุFม เพ่ือสFงเสริมใหEการแลกเปลี่ยนความรูEการใหEบริการอยูFอยFางสม่ําเสมอ 
เพ่ือรองรับสภาวการณRการแขFงขันและตอบสนองตFอผูEใชEบริการมีความตEองการท่ีหลากหลาย ซับซEอน รวมถึงเมื่อ
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บุคลากรลาออก/เกษียณ หรือเปลี่ยนหนEาท่ีไปก็จะไมFสFงผลกระทบตFอการดําเนินงาน เน่ืองจากความรูEจัดเปqน
สินทรัพยRท่ีจับตEองไมFไดEขององคRกร การท่ีบุคลากรลาออก/เกษียณไปพรEอมกับความรูEจึงถือเปqนการสูญเสียของ
องคRกรดEวย ซ่ึงการจัดการความรูEดังกลFาวจะเปqนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชFวยใหEหนFวยงานนําไปใชEประโยชนRในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคRกรใหEเปqนไปในทิศทางเดียวกันตFอไป 
 
วัตถุประสงคM 
 งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงคRเพ่ือการจัดการองคRความรูEการออกแบบ
การใหEบริการของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ  โดยการเก็บรวมรวมขEอมูลจากการวิจัย ประสบการณRจากการทํางาน 
การฝ}กอบรม ศึกษาดูงานจากหนFวยงานท้ังภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงเปqน
ความรูEท่ีมีอยูFในตัวบุคคล มาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป�าหมายเพ่ือการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจ
ขององคRกร 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปqนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใชEเปqนขEอมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดการความรูEของ         
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป~งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเนEนกระบวนการมีสFวนรFวมของ
บุคลากรภายในองคRกร มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุFมตัวอยFางในการวิจัยน้ี จําแนกเปqน 4 กลุFมงาน ตามโครงสรEางการแบFงสFวน
ภายใน ไดEแกF  

1.1 กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร  
1.2 กลุFมงานเทคนิคสารสนเทศ  
1.3 กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม  
1.4 กลุFมงานบริหารท่ัวไป 

ซ่ึงประกอบดEวย ผูEอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 คน รองผูEอํานวยการสํานักวิทย 
บริการฯ จํานวน 3 คน  หัวหนEาสํานักงานผูEอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนEางาน จํานวน 5 คน เจEาหนEาท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 คน  บรรณารักษR จํานวน 6 คน นักเอกสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผูEปฏิบัติงาน                        
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูEปฏิบัติงานหEองสมุด จํานวน 3 คน  และชFางไฟฟ�า จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชEในการศึกษา การแบFงกลุFมเพ่ือระดมความคิดแบบมีโครงสรEางโดยใชEลักษณะ
ของการป�อนคําถามและแบบสังเกต โดยมีประเด็นคําถามและการสังเกต เก่ียวกับความรูE ปSญหาและอุปสรรคท่ีพบ
จากการใหEบริการ ความสนใจในการออกแบบการใหEบริการ  

3. การเก็บรวบรวมขEอมูล มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ข้ันตอนน้ีเปqนการทําความเขEาใจรFวมกันในประเด็นท่ีเก่ียวขEองกับการจัดการความรูE ประเมิน
สถานการณRปSจจุบันของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือคัดเลือกประเด็นของการนําเขEาสูFกระบวนการจัดการความรูE   
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ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปSญหาท่ัวไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
เก็บรวบรวมขEอมูลจากการวิจัยแบบ R to R ของบุคลากรภายในสํานัก ประสบการณRจากการทํางาน การฝ}กอบรม 
ศึกษาดูงานจากหนFวยงานท้ังภายในและภายนอกในชFวงระหวFางป~งบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงเปqนความรูEท่ีมีอยูFใน
ตัวบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางกัน โดยมีเป�าหมายเพ่ือการยกระดับการใหEบริการตามพันธกิจขององคRกร 

ข้ันตอนท่ี 3 ใชEกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสFวนรFวมในการจัดการความรูEจากงาน
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยมีวิธีการดังน้ี 

1.จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย R to R ของบุคลากรท่ีไดEรับทุนสนับสนุนการวิจัยในป~งบประมาณ 

 2561 จํานวน 5 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 รายช่ือหัวขEองานวิจัย R to R ของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ
ท่ี 

หัวขEองานวิจัย R to R ประเด็นความรูEนําไปตFอยอด 

1. การประเมินตัวบFงช้ีมาตรฐานหEองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางรัตนพา พันธRศรี   

สํานักมีขEอมูล พ้ืนฐานนําไปใชE เปqน
แนวทางในการพัฒนาการทํางานของ
สํานักใหEสอดคลEองกับองคRประกอบ
และตัวบFงช้ีคุณภาพ 

2. การตรวจสอบคุณภาพของรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานขEอมูลระบบหEองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ 
นางสาวอัจฉราพร แยEมเหม็น  นางจิตราภรณR ไกรฤทธ์ิ 

การล งร ายการบรรณา นุกรม ใน
ฐานขEอมูลระบบหEองสมุดอัตโนมัติ มี
ค วามสํ า คัญ ในการสื บคE นขE อมู ล
สารสนเทศจะสFงผลตFอการเขEาถึง
สารสนเทศของผูEใชEบริการ 

3. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูEใชEบริการตFอการบริการ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นางสาวอมรรัตนR  ศรีลออ 

เปqนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานบริการในดEานตFางๆ ใหE
สอดคลEอง กับความคาดหวังของ
ผูEใชEบริการ 

4. การพัฒนาระบบเฝ�าระวังและแจEงเตือนสภาพแวดลEอม
อัตโนมัติของหEองเครื่องแมFขF ายผFานแอปพลิ เคชันไลนR   
ผูEรับผิดชอบ นายสมภพ  มุสิกร 

ดูแลเครื่องมือในการใหEบริการพรEอมใชE
งานตลอดเวลาโดยไมFติดปSญหาผFาน
แอปพลิเคชัน 

5. บรรยากาศองคRกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ผูEรับผิดชอบ นายมนตRชัย  สุริยามาตร 

บรรยากาศองคR กร ท่ีดี สF งผลและ
ประสิท ธิภาพในการ ทํ างานของ
บุคลากร 
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2. การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใชE 
กระบวนการวิพากษRตามประเด็นคําถามท่ีผูE วิจัยออกแบบไวE อาทิ อะไรคือปSญหาท่ีเกิดจากการใหEบริการ                      
จุดเดFน-จุดดEอยขององคRกรเปรียบเทียบกับองคRกรอ่ืน ๆ ท่ีไปศึกษาดูงาน และความตEองการของบุคลากรท่ีอยากใหE
สํานักฯ พัฒนาไปแบบใด อะไรคือสิ่งท่ีอยากใหEกับผูEมารับเกิดความประทับใจ ฯลฯ เพ่ือเปqนการปูพ้ืนประเด็นสภาพ
ปSญหา และใหEบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เกิดความตEองการท่ีจะมีสFวนรFวมในกระบวนการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การวางแผนแบบมีสFวนรFวมในการออกแบบการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 3. วิเคราะหRขEอมูลเชิงเน้ือหาในประเด็นของการจัดการความรูEเพ่ือจัดทําแผนโครงการท่ีชFวย 

ยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป~งบประมาณถัดไป 
 
สรุป อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชนM 
 สรุป และอภิปรายผล 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการความรู�ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการดําเนินงานการจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลเก่ียวกับการศึกษา
สภาพและแนวทางการจัดการความรูEตามกระบวนการ (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2552, น. 45-64) ดังน้ี 

1.1 กําหนดผูEรับผิดชอบในการดําเนินงาน เพ่ือดําเนินงานจัดการความรูEของสํานักวิทย 
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บริการและในแตFละป~มีการหมุนเวียนการจัดกิจกรรม KM ไปทุกกลุFมงาน ซ่ึงในป~ 2562 กลุFมงานบริการสารสนเทศ
และการจัดการทรัพยากร เปqนผูEดําเนินกิจกรรมและโครงการตFาง ๆ ในการจัดการความรูE  

1.2 การกําหนดความรูE สํานักวิทยบริการฯ จัดโครงการการจัดการเรียนรูE KM ในหัวขEองาน    
วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยใหEบุคลากรท่ีไดEรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย R to R นําเสนอผลงาน ท้ังน้ีผูEบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ แบFงกลุFมรFวมกันวิเคราะหRผลจาก
ผลการวิจัยของบุคลากรท่ีไดEรับสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือหาประเด็นปSญหาของการใหEบริการและ
นําผลท่ีไดEมาออกแบบบริการเพ่ือใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEรับบริการ 

1.3 สรEางและแสวงหาความรูE  สํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการคEนหารวบรวมความรูEและ 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีแลEวในตัวบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จากการฝ}กอบรม/ การแลกเปลี่ยนเรียนรูE/ การศึกษา     
ดูงาน นําองคRความรูEท่ีไดEมาตFอยอดเพ่ือจัดโครงการ KM ของสํานักวิทยบริการฯ โดยบุคลากร รFวมกันออกแบบการ
บริการ/พัฒนาแนวทางการใหEบริการท่ีสอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการโดยแบFงออกเปqน 2 กลุFมไดEแกF 
กลุFมงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร/กลุFมงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม กลุFมงาน
เทคนิคสารสนเทศ 

                1.4 การจัดเก็บความรูE สํานักวิทยบริการฯ ไดEนําเอาองคRความรูEท่ีไดEจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูEประสบการณR วิธีการทํางาน เก่ียวกับการออกแบบการใหEบริการโดยมีขEอมูลท่ีไดEจากการวิจัยเปqนฐานชFวย
สFงเสริมการทํางานของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ นําไปสูFการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหEตรงตFอ
ความตEองการของผูEใชEบริการจัดทําในรูปแบบคูFมือ แผFนพับ เว็บไซตR 

1.5 การเขEาถึงความรูE  สํานักวิทยบริการฯ ทราบกระบวนการคEนหาประเด็นปSญหาจากการ 
ทํางานท่ีนําไปสูFการแกEปSญหาโดยมีงานวิจัยเปqนพ้ืนฐานการใชEผลงานวิชาการท่ีนําไปสูFการยกระดับคุณภาพการ
ใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ สรEางโอกาสและชFองทางเพ่ือใหEเกิดการแบFงปSนแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหวFางบุคลากร
ภายในองคRกรบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯเรียนรูEการออกแบบการใหEบริการจากขEอเสนอแนะงานวิจัย 
                            1.6 การใชEความรูE สํานักวิทยบริการฯนําความรูEไดEรFวมกันระดมสมองกําหนดองคRความรูEท่ี
จําเปqนสําหรับการดําเนินงานท่ีไดEจากการจัดการความรูE โดยนําไปตFอยอดเปqนโครงการ กิจกรรมตFางๆในการ
แกEปSญหาใหEสอดคลEองกับความตEองการของผูEใชEบริการ 

โดยระบบกลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถอธิบายไดEดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กลไกการจัดการความรูEของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

2. การศึกษาสภาพป\ญหาท่ัวไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูEและการเผยแพรFขEอมูลการจัดกิจกรรมงาน

วิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยแบFงกระบวนการจัดการความรูE เปqน 2 กลุFม  

กํากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรยีนรูEของแตFละกลุFมงาน 

ติดตามผลนําไปใชE 

เริ่มตEน 

ทบทวนการจัดการความรูEท่ีผFานมา 

วิเคราะหRแผนกลยุทธRของสํานักวิทยบริการฯตามพัธกิจท่ีรับผดิชอบ

เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีตEองการจัดการเรยีนรูE 

จัดทําแผนจัดการความรูE 

ผูEอํานวยการพิจารณา

อนุมัติแผนจัดการความรูE 

ดําเนินการจัดการความรูEตามกระบวนการ 6 ข้ันตอน 

รวบรวมขEอคEนพบทีไดEจากการจัดการความรูEของแตFละกลุFมงานเพ่ือ

ประเมินผลและปรับปรุงสนับสนุนการจัดการเรยีนรูE 

สิ้นสุด 
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 กลุFมท่ี1งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรและงานเครือขFายบริการวิชาการและ
หEองประชุม              

 กลุFมท่ี 2 งานเทคนิคสารสนเทศ (รัตนพา พันธRศรี. 2562, น. 28-29) รายละเอียดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูE แสดงในตารางท่ี 2 และ 3 

 
ตารางท่ี 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพ่ือการออกแบบการใหEบริการของงานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร 
             และงานเครือขFายบริการวิชาการและหEองประชุม 

 

ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยน จุดปะทะ/ป\ญหา แนวทางแก�ไข(บริการใหม�) 
1. บริการจุดตEอนรับ ผูEใชEบริการไมFมีบัตรสมาชิกมาในการ

เขEาใชEบริการ 
ใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือใชE QR Code ในการเขEาใชEหEองสมุด 
(ดังภาพท่ี 3) 

2. บริการคEนหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผูEใชEบริการไมFสามารถสืบคEนหนังสือ
ดEวยตัวเองไดEบางครั้งไมFพบหนังสือ
อยูFบนช้ัน 

ใหEบริการแนะนําการสืบคEนหนังสือ 
คEนหาหนังสือ ช่ือ เรื่ องใกลE เ คียงใหE กับ
ผูEใชEบริการ 

3. บริการหEองระดมสมอง ผูE ใชEบริการไมFทราบกฎระเบียบ
เง่ือนไขการใชEทําใหEถูกตัดสิทธิการใชE
บริการ 

อธิบายกฎระเบียบการเขEาใชEหEองระดม
สมองใหEผูEใชEบริการทราบและปฏิบัติ 

4. บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ  

ไมFสามารถยืมไดE 
 (บัตรหมดอายุ ไมFไดEเปqนสมาชิก) 

แนะนําผูE ใชEตFออายุสมาชิก แนะนําผูE ใชE
สมัครสมาชิกสมทบ 

5. บริการสื่อโสตทัศนR อุปกรณRไมFเพียงพอ  ซ้ืออุปกรณRเพ่ิมและแนะนําผูEใชEบริการเขEา
ใชEบริการหEองมินิเธียเตอรRซ่ึงมีบริการทุกวัน 
วันละ2รอบ 

6. ทางออกประตู หนังสือยืมไมFสําเร็จ  แนะนําผูEใชEติดตFอบริการยืม-คืนและเพ่ิมจุด
ยืม-คืนท่ีจุดตEอนรับ 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการลงทะเบียน รับ QR Code ในการเขEาใชEบริการหEองสมุด 
 
ตารางท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูEเพ่ือการออกแบบการใหEบริการของงานเทคนิคสารสนเทศ 
 

ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยน จุดปะทะ/ป\ญหา แนวทางแก�ไข(บริการใหม�) 
1. กระบวนการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการฯ 

อาจารยRไมFสนใจมาคัดเลือกหนังสือ 
และการคัดเลือกจากแค็ตตาล็อก
ไมFไดEเห็นตัวเลFมเน้ือหาขEางใน 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธRระบบเสนอซ้ือ
หนังสือประชุมช้ีแจงหลักเกณฑRรEานคEา 
พรEอมท้ังรับสมัครรEานคEาออนไลนRสรEาง
เว็บไซตR  (ดังภาพท่ี 4) 

2. นําเขEาขEอมูลรายช่ือ
หนังสือในระบบจัดซ้ือ
ออนไลนR 

รE านคE า/สํา นักพิมพRผูEดูแลระบบ
จัดซ้ือ 

พัฒนาระบบเสนอซ้ือหนังสือ 
สรEางความเขEาใจเก่ียวกับระบบ 

3. สั่งซ้ือหนังสือ จัดหาหนังสือไมFไดEเน่ืองจากหนังสือ
ไมFมีในสต็อกท่ีสํานักพิมพR รEานคEาสFง
หนังสือไมFตรง edition กับท่ีสั่งไวE 
สํานักพิมพRไมFมีตัวแทนขายในไทย 

สั่งซ้ือหนังสือทุกรายการท่ีเสนอ 

4. ตรวจรับ รEานคEา/สํานักพิมพR การรับสินคEา/หนังสือทุกรายการท่ีจัดสFง
และตรวจสอบความถูกตEอง 

5. ดําเนินการทางเทคนิค  ผูEเสนอแนะหนังสือ (ผูEใชEบริการ) 
 

แจEงสถานะกระบวนการจัดซ้ือผFาน Line 
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ภาพท่ี 4 ระบบบริการเสนอซ้ือหนังสือออนไลนR 

 
  3. การวิเคราะหMข�อมูลเชิงเนื้อหาในประเด็นของการจัดการความรู�เพ่ือจัดทําแผนโครงการท่ี
ช�วยยกระดับการให�บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปdงบประมาณถัดไป 

   ข�อเสนอแนะ 
   1. ควรใชEกระบวนการการจัดการความรูE (KM) ในบุคลากรใหEมากข้ึนโดยมีการฝ}กปฏิบัติบุคลากร
ในสํานักวิทยบริการฯ ใหEมีความรูEในดEานการจัดการความรูEอยFางตFอเน่ือง เปqนประจํา จนเกิดเปqนวัฒนธรรมองคRกร 
   2. สํานักวิทยบริการฯ ควรกําหนดใหEการจัดการความรูE (KM) เปqนนโยบายของหนFวยงาน โดย
ตEองกําหนดเป�าหมายและระยะเวลาท่ีชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอยFางเปqนรูปธรรมและจริงจัง 
   3. ควรเพ่ิมชFองทางการจัดการความรูEและการเผยแพรFใหEกับบุคลากรสํานักวิทยบริการฯและผูEท่ี
สนใจใหEเขEาถึงไดEงFาย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนจัดกิจกรรมตFางๆ รวมไปถึงการอบรม สัมมนาท้ังบุคลากรภายใน
และภายนอกเพ่ือไดEมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูEท่ีหลากหลายข้ึนและสามารถ นํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรูEของตัวเอง และเกิดเปqนเครือขFายของการจัดการความรูE  
  การนําไปใช�ประโยชนM 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูEงานวิชาการสูFการยกระดับคุณภาพการใหEบริการของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  สามารถนําไปใชEประโยชนR ดังน้ี 

1. ประโยชนRตFอผูEใชEบริการหEองสมุด 
    บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความรูEความเขEาใจตFอการดําเนินงานดEานการจัดการความรูE 

โดยความกEาวหนEาของการดําเนินงานดEานการจัดการความรูEสามารถวิเคราะหRขEอมูลเชิงเน้ือหานํามาประกอบการ
วางแผนกิจกรรมท่ีชFวยยกระดับการใหEบริการของสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงนําไปสูFการปรับปรุงกระบวนการใหEบริการ
แบบเชิงรุกท่ีตรงกับความตEองการของผูEใชEบริการ เกิดโครงการบริการตFางๆเชFน 

1.1 โครงการ Add Line Young ออกใหEบริการ Add Line ของสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือใชE  
QR Code ในการเขEาใชEบริการสําหรับนักศึกษาป~ท่ี 1 ท่ียังไมFไดEรับบัตรนักศึกษา และแนะนําใหEนักศึกษาป~อ่ืนๆ 
รวมท้ัง อาจารยR บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Add Line ของสํานักวิทยบริการฯเพ่ือ ใชE QR Code 
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แทนการใชEบัตรประจําตัว ในการเขEาออกประตูและการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สะดวกรวดเร็วพรEอมท้ังยัง
ไดEรับขEอมูลขFาวสารท่ีสํานักวิทยบริการฯ  

1.2 บริการฝ}กอบรมการสืบคEนทรัพยากรสารสนเทศใหEกับนักศึกษาทุกช้ันป~ท่ีสนใจ  
1.3 บริการตอบคําถามชFวยคEนควEาหาขEอมูลบริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3  
1.4 บริการอธิบายกฎระเบียบการเขEาใชEหEองระดมสมองใหEผูEใชEบริการเขEาใจพรEอมติดป�าย

เตือนท่ีหEองระดมสมองใหEเขEาใจถึงกฎระเบียบ  
1.5 เพ่ิมหEองคาราโอเกะ อีก 1 หEอง จากเดิม 2 หEองเปqน 3 หEอง เพ่ือรองรับผูEใชEบริการพรEอม

ท้ังซFอมแซมอุปกรณRท่ีชํารุดและจัดหาอุปกรณRเพ่ิมในการใหEบริการสื่อโสตทัศนR 
1.6 บริการระบบบริการเสนอซ้ือหนังสือออนไลนRไดEรับความสะดวก สามารถเสนอซ้ือ

ทรัพยากรสารสนเทศไดEทุกสถานท่ีทุกเวลาผFานระบบออนไลนRและสามารถติดตามกระบวนการทํางานตFางๆไดE
ทุกข้ันตอนดEวยตนเอง แจEงผลการพิจารณาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศแบบเชิงรุกผFาน Line Bot ไดEสะดวก
รวดเร็วทันตFอความตEองการ 

2. ประโยชนRตFอหEองสมุด 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดEคูFมือการจัดการความรูEเพ่ือใชEเปqนแนวทางรFวมกัน 

ในการปฏิบัติงาน ชFวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหEรวดเร็ว และดีข้ึน 
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