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ค ำน ำ 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นกิจกรรมทางวิชาการของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยปีนี้ เป็นครั้งที่ 10         
ซึ่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 8-9 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“Library Transformation in a Disrupted Word” เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่นักวิชาชีพและผู้สนใจ
เกี่ยวกับการจัดการและบริการสารสนเทศเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  สู่การเป็น
ห้องสมุดหรือศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่อย่างเหมาะสม เพ่ือรองรับสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21      
โดยจ าแนกผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม (IT) 2) การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจาก
ประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) และการออกแบบบริการ (Service Design) 3) การบริหารองค์กร
และการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วยผลงานประเภทบรรยายและโปสเตอร์ และในการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 นี้ ซึ่งได้รับความสนใจในการน าเสนอผลงานทั้งจากสถาบัน  
ในข่ายงานฯและสถาบันอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 103 ผลงาน 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดท ารายงานการประชุมฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือประโยชน์ต่อการน าผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ไปประยุกต์ พัฒนา เพ่ือต่อยอด   
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการให้บริการสารสนเทศทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดอ่ืน ๆ      
ทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ   
สารสนเทศศาสตร์อีกด้วย 
 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน เจ้าของผลงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมท าให้การประชุม
วิชาการครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็น        
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องสมุดและสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 
 

                                                                 
                         (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท) 
                ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 10 

The 10th PULINET National Conference – PULINET 2020 
 Library Transformation in a Disrupted World 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดในหลายด้าน
ด้วยกัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรทั่วโลก รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง 
โดยเฉพาะคนยุคใหม่ที่มีความต้องการ พฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากยุคเดิมเป็นอย่างมาก 
ห้องสมุดทั่วโลกต่างก็ได้รับผลการกระทบด้วยเช่นกันจากกระแสโลกาภิวัฒน์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ติดตามและศึกษาความเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัยให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ห้องสมุดให้สามารถรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และในปี พ.ศ. 2563 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
ภายใต้กรอบแนวคิด "Library Transformation in a Disrupted World" เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่
นักวิชาชีพและผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ , การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นห้องสมุดหรือศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เพ่ือรองรับสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากร
ในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจ
ทั่วไป 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่ 
เกี่ยวข้อง จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการ
สารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า การออกแบบ
บริการ ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการน าผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา 
รวมทั้งจัดท าเป็นคลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพ่ือให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้    
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน ประกอบด้วย 

     4.1 ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ 

4.3 คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4.4 ผู้สนใจทั่วไป 

 

5. อัตราค่าลงทะเบียน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 1-20 ธันวาคม 2562 

สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก 

น าเสนอผลงาน 
1,500 2,500 2,500 3,500 

ไม่น าเสนอผลงาน 
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6. วิธีด าเนินการ 

    6.1 การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

6.2 การน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งการน าเสนอโดยวาจาและโปสเตอร์ 
 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) 
 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการ

จากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) 
 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)  

    6.3 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ 
6.4 การมอบรางวัล PULINET AWARD 
6.5 การเผยแพร่ Proceeding ของผลงานวิชาการ/งานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันพุธที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ทัศนศึกษา 
 

8. หัวข้อการประชุม 

8.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)   
8.2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจาก

ประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)  
8.3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) 

 
9. การน าเสนอผลงาน 

9.1 จัดให้มีการน าเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ประเภทน าเสนอ
ด้วยการบรรยาย (Oral Presentation) ผู้น าเสนอผลงานน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 10 
นาที และตอบค าถาม 5 นาท ี 

9.2 การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าโปสเตอร์ไปติดตั้ง ณ 
ต าแหน่งที่เจ้าภาพก าหนด และน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 7 นาท ีและตอบค าถาม 3 นาท ี 

9.3 รูปแบบของผลงานที่น าเสนอ ดูรายละเอียดได้ท่ี http://pulinet2020.tsu.ac.th 
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10. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม  

10.1 ผลงานวิชาการที่จะน าเสนอประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
10.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
10.3 อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
10.4 จัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยก าหนดค่าทัศนศึกษา

แยกจากค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยี
การศึกษา และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจอันดี และมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาต่อยอด
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศชาติต่อไป 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET คร้ังที่ 10 

(The 10th PULINET National Conference - PULINET 2020)  
Library Transformation in a Disrupted World 

วันที่ 8-9 มกรำคม 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

     วันที่ 10 มกรำคม 2563 ทัศนศึกษำ 
จัดโดย ส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลัยทักษิณ ร่วมกับข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) 

------------------------------- 
 

 

 

วันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 

 

14.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
ผู้น าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

 

 

วันพุธที่ 8 มกรำคม 2563 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการน าเสนอประเภทโปสเตอร์ 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน 
- ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงาน 
- กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโกลด์ 
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มอบของที่ระลึกขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน 
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09.15 – 10.00 น.   การบรรยายพิเศษ เรื่อง Library Transformation in a Disrupted World 
โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World 

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร   
     ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.45 – 12.00 น. 
 

การบรรยาย เรื่อง Digital Humanities Isn’t Scary! Transform Research with Text Mining 
Tools.  โดย Masaki Morisawa, Senior Product Manager, Gale Asia 

12.00 – 12.15 น. การบรรยาย เรื่อง “Common Research User Experience (UX) for Library”  
โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina,  
EBSCO Information Service 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 13.30 น. การบรรยายเรื่อง "Innovative, Inclusive and Interconnected Libraries" 

โดย Mark Ritchie, Director libraries of PressReader 
13.30 – 14.45 น. การบรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park  

โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช   
      รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
      ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  (TK Park) 

14.45 – 15.00 น. การบรรยาย EZproxy Analytics เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก 
โดย คุณนงนุช สุขใจเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จ ากัด  
ตัวแทน OCLC ในประเทศไทย 

15.00 – 15.15 น. 
 

การบรรยาย เรื่อง "Not just Content but Insights and Intelligence for your Teaching and 
Research Advancement?” โดย Adrian Tang, Business Development Manager APAC - 
Inspec & Publishing, The Institution of Engineering & Technology (IET) 

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 18.00 น. การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
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วันพฤหัสบดีที ่9 มกรำคม 2563 
 
 

08.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จ าแนกตามกลุ่ม 1-3 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง Scholarly Communication in a Disrupted World  
โดย รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล   
      ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

14.00 – 14.45 น. พิธีมอบรางวัลส าหรับผู้น าเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์  
พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดงาน 

14.45 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

ทัศนศึกษำ         มีเส้นทางให้เลือก โดยช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิม ตามที่ก าหนดแต่ละเส้นทาง ดังนี้ 

 
 
 

วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563 07.30 – 20.45 น. 
โปรแกรมท่ี 1 สะเดา  1,100 บาท/คน 
โปรแกรมท่ี 2 พัทลุง  1,800 บาท/คน 
 
วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563 – วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 07.30 – 19.00 น. 
โปรแกรมท่ี 3 คาเมรอน ไฮแลนด์ มาเลเซีย  4,900 บาท/คน 
โปรแกรมท่ี 4 เกาะหลีเป๊ะ 3,700 บาท/คน 
หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์ หากจ านวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 15 คน 

* ก าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

8



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

  
ค ำกล่ำวรำยงำน 

ในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 10 
(The 10th PULINET National Conference – PULINET 2020) 

“Library Transformation in a Disrupted World” 
ของ อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ 

วันพุธที่ 8 มกรำคม 2563 เวลำ 08:30 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

----------------------------------------------------------- 
 
เรียน อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 
กระผมในนามของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 

ครั้งที่ 10 PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World”  ขอขอบคุณท่าน
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 
ครั้งที่ 10 ในวันนี้ ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา การจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นกิจกรรมทางวิชาการอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการให้บริการห้องสมุด ภายใต้กรอบแนวคิด “Library Transformation in 
a Disrupted World” เป็นการน าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยใน 3 หัวข้อ  ได้แก่ 

1. การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT)   
2. การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจาก

ประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) 
3. การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้  (KM) 
โดยมีผลงานการน าเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์จ านวนรวมทั้งสิ้น 103 ผลงาน 

นอกจากนี้ยังจัดมีการบรรยายพิเศษเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในวิทยาการความก้าวหน้าของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด  
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด รวมทั้งอาจารย์ นักวิจัย ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งในและนอกข่ายงาน    
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหลายท่านให้เกียรติเป็นวิทยากร 
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และคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการในระดับชาติครั้งนี้อีกด้วย การประชุมนี้จัดให้มีการมอบ
รางวัล PULINET AWARD ประจ าปี พุทธศักราช 2562 แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ เ พ่ือเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งแก่ห้องสมุดและต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมอย่างดียิ่ง 
จากบริษัท ส านักพิมพ์และห้างร้านต่าง ๆ จ านวนมาก ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายวัสดุและสื่อสารสนเทศ 
โดยมีผู้สนับสนุนหลักจ านวน 19 ราย 

บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กรุณา
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
และคณะผู้จัดงาน   

ขอเรียนเชิญครับ 
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ค ำกล่ำวเปิด 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 10 
(The 10th PULINET National Conference – PULINET 2020) 

“Library Transformation in a Disrupted World” 
ของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 

วันพุธที่ 8 มกรำคม 2563 เวลำ 08:30 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

----------------------------------------------------------- 
ท่านประธานคณะกรรมการอ านวยการและท่านผู้บริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน

ภูมิภาค ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้บริหารห้องสมุด และท่านผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน 

ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Library Transformation in a Disrupted World” 

ก่อนอ่ืน ผมขอชื่นชมความเข้มแข็งของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มีความ
ร่วมมือกันยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 จวบจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาได้ 34 ปี โดยที่การบริหาร
จัดการและบริบทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 

ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในหลายด้านด้วยกัน 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบเป็น
อย่างมากในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง รวมถึงคนยุคใหม่ที่มีความต้องการ 
พฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากคนยุคเดิมเป็นอย่างมาก ห้องสมุดทั่วโลกก็เช่นเดียวกัน ต่างก็
ได้รับผลการกระทบด้วยเช่นกันจากกระแสโลกาภิวัฒน์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องติดตามและศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือห้องสมุดจะได้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จึงสมควร
อย่างยิ่งที่ทุกสถาบันจะต้องตระหนักและปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป หัวข้อของการประชุมใน
ครั้งนี้ “Library Transformation in a Disrupted World” จึงเป็นหัวข้อที่เหมาะสมและควรได้รับ
การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแข็งแกร่งร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น 
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เพราะในปัจจุบันนี้  เครือข่ายความร่วมมือเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นระดับโลก 
ระดับประเทศหรือท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แสดงศักยภาพของการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้น    
แต่ยังแสดงถึงศักยภาพของวิสัยทัศน์และวิถีแห่งปัญญาชนของสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย  

ผมขอชื่นชมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์และสถาบันบริการสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง จากการที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติในครั้งนี้มากกว่า 300 คน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย อันเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยาวนานของความเข้มแข็งทางวิชาการและการให้บริการของ
ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาแก่บุคลากรของทุกสถาบันในการพัฒนาความรู้และต่อยอดนวัตกรรม
การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และขอชื่นชม
ผู้น าเสนอผลงานทุกท่านที่จะแสดงศักยภาพความสามารถซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วม
การประชุม รวมทั้งจะมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ต่อสาธารณะชนอีกด้วย 

ในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผมขอขอบคุณและขอต้อนรับท่านวิทยากร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่านประธานและคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคท่านผู้บริหาร
ห้องสมุดทุกแห่งและท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ ห้างร้านที่
ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งส าหรับผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ในครั้งนี้ด้วย 
ผมหวังว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่10 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ได้รับ
ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดในยุคปัจจุบันและน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและมีการ
ประสานงานในเครือข่ายห้องสมุดร่วมกันตลอดไปอย่างเข้มแข็งและยั่ งยืน และผมขอให้การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งนี้ จงส าเร็จด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ณ บัดนี้    
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บยคัดย อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมและน าผลการ
วิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ จ านวน 381 ระเบียน ท่ีท ารายการตั้งแต่
ปี 2538 – 2560 โดยการสุ ่มแบบมีระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน 
(Chapman and Massey, 2000) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลวิจัย พบว่า การท า
รายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 ในส่วนของ
การท ารายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 90.42 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 9.58 ซึ่ง
รายการที่ผิดพลาดเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ใหม่ที ่มีการออกแบบโครงสร้างของระบบที่แตกต่างกัน ท าให้รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมใน Cataloging 
Module คลาดเคลื่อน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน จากผลการวิจัยสามารถน าไป
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศส่งผลให้ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ 

 
ค าส าคัญ: ระเบียนบรรณานุกรม, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, MARC21 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study problem of cataloging and use the 
results of bibliographic records analysis to improve cataloging quality control process. A sample 
was selected from 3 8 1  bibliographic records that were created from integrated library system 
during 1995 to 2017, obtained by systematic sampling. The research tool was bibliographic record 
checking form, adapted from Chapman’s CAT-Assess tool. (Chapman and Massey, 2000) The data 
analyzed by using frequency and percentage.  The results were as follows:  the percentage of the 
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accuracy of fixed length field was 81. 99 and the inaccuracy was 18. 01.  The percentage of the 
accuracy of variable length field was 90.42 and the inaccuracy was 9.58. The inaccuracy happened 
from migration process from the old library system to the new system with different structures that 
the result is bibliographic records was incorrect in the catalog module, including staff error recording 
and incomplete. The research result can use to improve the quality control process of cataloging 
to increase the efficiency of access to information resources.  As a result, users can search 
information resources accurately and according to their needs. 

 
Keyword: Bibliographic records, The integrated library system, MARC21 
 
บยน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ          
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ท าหน้าที่จัดหมวดหมู่ จัดระบบ และท ารายการข้อมูล
ทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ส านักนักหอสมุดจึงน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยได้รับมอบโปรแกรม
ส  า เร ็ จร ูป Bibliofile System ในร ูป  CD-ROM จากโครงการ International Development Program of 
Australian Universities and Colleges (IDP) แต่โปรแกรมดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้งาน และไม่สามารถพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมได้ จึงน าโปรแกรมส าเร็จรูป Mini-Micro CDS/ISIS on PC ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) มาใช้ แต่ด้วยจ านวนระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือมีเพิ่มมากขึ้น และ
โปรแกรมดังกล่าวไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในปลายปี พ.ศ.2533 จึงได้ซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติช่ือ 
SEA URICA System จากประเทศสิงคโปร์มาทดแทน ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจาก
ห้องสมุดหลายแห่งในประเทศไทย และใช้งานมาจนถึงปลายปี พ.ศ.2537 จึงได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติใหม่ที่สามารถรองรับรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเป็นระบบที่
สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้น ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นต่องานห้องสมุด 
ได้แก่ Administration System ส าหรับบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Acquisition Module ส าหรับบริหารการ
จัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Cataloging Module ส าหรับการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
Circulation Module ส าหรับการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และ OPAC ส าหรับแสดงผลข้อมูลระเบียน
บรรณานุกรมและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งส านักหอสมุด ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC        
มาจนถึงปัจจุบัน และมีการปรับเวอร์ชันให้เหมาะกับการใช้งานปัจจุบันเป็น Millennium (ส านักหอสมุด, 2554) 
  การท ารายการ (Cataloging) เป็นหน้าที่หลักของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในการสร้าง
ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) และระเบียนฉบับ ( Item records) ใน Cataloging Module 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยใช้เครื่องมือ
ช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เรียกว่าฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
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(Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog:  CMUL OPAC) ในการส ืบค ้นข ้อม ูลจาก
รายการ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ค าส าคัญ หรือหัวเรื่อง  เป็นต้น 
  การแสดงผลข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีการท า
รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ หากมีการท ารายการข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น การสะกดค าไม่ถูกต้อง หรือ
พิมพ์ข้อมูลผิด ท ารายการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ จะท าให้ผู้ใช้บริการ
สืบค้นทรัพยากรได้ช้า ไม่ตรงกับความต้องการ และได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ        
จึงค านึงถึงความถูกต้องของระเบียนบรรณานุกรมเป็นส าคัญซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในการ
สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยังส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม
ระหว่างห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี
ความประสงค์จะวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการท ารายการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรม   
 2. เพื่อน าผลการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนแัะวิธีการด าเนินงาน 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ ่มประชากร คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ (Bibliographic Records) ในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC ที่มีการท ารายการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 495,257 ระเบียน 
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเลขสุ่ม
ของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ขนาดความคลาดเคลื่อน ±0.01% จากประชากรทั้งสิ้น 495,257 ระเบียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 381 ระเบียน โดยการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปีคิดตามสัดส่วนของประชากรและจับฉลาก 
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ภาพที่ 1 การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปโีดยคดิตามสดัส่วนของประชากร 
 

 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
การท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของรายการ  
 3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.1 รวบรวมระเบียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล CMUL OPAC โดยแยกตามปีท่ีสร้าง 
ระเบียน (Date create) ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ปี 1995 – 2017 
 3.2 ตรวจสอบการท ารายการในแต่ละประเด็นที่ศึกษา 
  3.3 บันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดลงในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม เมื่อพบ
ข้อผิดพลาด 1 แห่ง ให้ 1 คะแนน/แห่ง จากนั้นแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของความผิดพลาดในแต่ละเขต
ข้อมูลมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ในการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมมี ดังนี้ 1) เขตข้อมูลความ
ยาวคงที่ แจกแจงความถี่ความถูกต้องและความผิดพลาดของการท ารายการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาและหา
ค่าร้อยละ 2) เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้องและความผิดพลาดของการ
ท ารายการในแต่ละเขตข้อมูล 000-7XX โดยแยกเป็นประเภทของความผิดพลาด ดังนี้ การท ารายการ Indicator 
การท ารายการ Subfield การพิมพ์ตัวสะกดผิด การเว้นระยะ การท ารายการไม่ครบถ้วน และอื่น ๆ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าความถี่และร้อยละ 
 5. น าผลการวจิัยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคณุภาพการท ารายการทรัพยากร 
สารสนเทศ 
 
สรุปผั อภิปรายผั ข้อเสนอแนะ แัะการน าไปใช้ประโยชน ์
 จากการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1. ผลการตรวจสอบการลงรายการตามเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขต
ข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field)  
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  2. ผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 
(Variable length field) 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนรายการที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมลูความยาวคงที่ (Fixed length field) 

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ ไม่ได้น ามาลงรายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวคงที่                 
LANG ภาษา 355 93.2 - - - - - - - - 5 1.3 21 5.5 23 6.0 
SKIP อักขระที่ไม่

ต้องการ 
359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

LOCATION สถานที่จัดเก็บ 358 94.0 - - - - - - - - 2 0.5 21 5.5 22 5.8 
CAT DATE วันที่วิเคราะห์

เลขหมู่ 
196 51.7 - - - - - - - - 164 42.8 21 5.5 184 48.3 

BIB LVL ระดับ
บรรณานุกรม 

359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

MAT TYPE ประเภทของ
ระเบียน 

197 51.7 - - - - - - - - 163 42.8 21 5.5 184 48.3 

BCODE3 ผู้สร้างระเบียน 359 94.2 - - - - - - - - 3 0.8 19 5.0 22 5.8 
COUNTRY สถานที่พิมพ ์ 357 93.7 - - - - - - - - 3 0.8 21 5.5 24 6.3 
TAG 008 ส่วนข้อมูล 176 46.2 - - - - - - - - 185 48.6 19 5.0 205 53.9 

รวม 2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 754 18.01 
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนรายการทั้งหมดที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field) 

เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่               
TAG 020 เลข ISBN 324 85.0 - - - - 1 0.3 - - 12 3.1 13 3.4 
TAG 082 เลขหมู่ DEWEY 333 87.4 11 2.9 - - 1 0.3 - - 8 2.1 20 5.3 
TAG 100 ผู้แต่งบุคคล 312 81.9 1 0.3 2 0.5 4 1.0 - - 2 0.5 9 2.3 
TAG 110 ผู้แต่งนิติบุคคล 83 21.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 111 การประชุม 48 12.6 2 0.5 - - - - - - 1 0.3 3 0.8 
TAG 130 ชื่อเรื่องแบบฉบบั 59 15.5 - - - - - - - - - - - - 
TAG 245 ชื่อเรื่อง 291 76.4 9 2.4 4 1.0 15 3.9 7 1.8 35 9.2 70 18.3 
TAG 245 ส่วนความรับผิดชอบ 319 83.7 3 0.8 - - 9 2.4 1 0.3 21 5.5 34 9.0 
TAG 246 ชื่อเรื่อที่แตกต่าง 155 40.7 3 0.8 - - 11 2.9 8 2.1 26 6.8 48 12.6 
TAG 250 ครั้งที่พิมพ์ 169 44.4 - - - - 3 0.8 - - 11 2.9 14 3.7 
TAG 260 พิมพ์ลักษณ ์ 317 83.2 12 3.1 8 2.1 3 0.8 5 1.3 20 5.2 48 12.5 
TAG 300 ลักษณะทางกายภาพ 317 83.2 - - 2 0.5 3 0.8 4 1.0 26 6.8 35 9.1 
TAG 500 หมายเหต ุ 99 26.0 - - 3 0.8 3 0.8 - - 4 1.0 10 2.6 
TAG 504 หมายเหตุบรรณานุกรม 211 55.4 - - - - - - - - 3 0.8 3 0.8 
TAG 505 หมายเหตุที่เป็นสารบัญ 8 2.1 3 0.8 19 5.0 6 1.6 - - 4 1.0 32 8.4 
TAG 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล 45 11.8 5 1.3 - - - - - - - - 5 1.3 
TAG 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล 80 21.0 2 0.5 - - - - - - - - 2 0.5 
TAG 630 หัวเรื่องแบบฉบับ 14 3.7 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 650 หัวเรื่องทั่วไป 315 82.7 4 1.0 3 0.8 7 1.8 1 0.3 3 0.8 18 4.7 
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เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
TAG 651 หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ 102 26.8 4 1.0 2 0.5 - - - - 1 0.3 7 1.8 
TAG 700 รายการเพิ่มชือ่บุคคล 118 31.0 2 0.5 2 0.5 - - - - 9 2.4 13 3.4 
TAG 710 รายการเพิ่ม ชื่อนิติบุคคล 121 31.8 11 2.9 - - - - - - 9 2.4 20 5.3 
TAG 740 รายการเพิ่มชือ่เรื่อง 3 0.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 

รวม 3,843 90.42 75 0.86 45 0.52 66 0.75 26 0.30 195 2.23 407 9.58 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที ่

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 

ไม่ได้น าข้อมูลมาลง
รายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาว
คงที่ 

2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 755 18.01 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาวไม่
คงที่ 

3,843 90.42 75 0.86 45 .51 66 0.75 26 0.30 195 2.23 - - 407 9.58 

ผลรวมทั้งสิ้น 6,559 86.23 75 0.89 45 0.53 67 0.79 26 0.31 722 8.57 227 2.69 1,162 13.77 

 
 
 จากตารางดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้ 
  ตารางยี่ 1 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวคงย่ี (Fixed length field) มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้อง/ยอมรับได้มากที่สุด คือ เขตข้อมูลอักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) ซึ่งเท่ากัน 
ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ เขตข้อมูลสถานท่ีจัดเก็บ (LOCATION) ร้อยละ 94.0 และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ร้อยละ 93.7 ตามล าดับ 
  2. การท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อย คือ เขตข้อมูลส่วนข้อมูล (TAG 008) ร้อยละ 53.90 รองลงมา เขตข้อมูลวันที่วิเคราะห์เลขหมู่ (CAT DATE)  
ซึ่งเท่ากันกับเขตข้อมูลประเภทของระเบียน (MAT TYPE) ร้อยละ 48.30 
  ตารางยี่ 2 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวไม คงยี่ (Variable length field) มีความถูกต้องยอมรับได้ในภาพรวม ร้อยละ 90.42 และการท ารายการต าแหน่ง
ผิดพลาด ร้อยละ 9.58 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้องยอมรับได้ มากที่สุด คือ TAG 082 เลขหมู่ DEWEY ร้อยละ 87.40 รองลงมา TAG 020 เลข ISBN ร้อยละ 85.00 และ TAG 245   
ส่วนรับผิดชอบร้อยละ 83.70 ตามล าดับ 
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2. ส่วนการท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อยสุด คือ TAG 245 ระเบียน ร้อยละ 
18.30 รองลงมา TAG 246 ช่ือเรื่องที่แตกต่าง ร้อยละ 12.50 TAG 260 พิมพ์ลักษณ์ ร้อยละ 12.60 และ TAG 300 
ลักษณะทางกายภาพ   ร้อยละ 9.10 ตามล าดับ 
  ตารางย่ี 3 ผัรวมของเขตข้อมูัความยาวคงยี่ (Fixed length field) แัะเขตข้อมูัความ
ยาวไม คงยี่ (Variable length field) ได้ผลรวมถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 86.23 ซึ่งผลรวมรายการผิดพลาด   
ร้อยละ 13.77 จ าแนกได้ ดังนี้ การท ารายการไม่ถูกต้อง ร้อยละ 8.57 รองลงมา ไม่ได้น ามาลงรายการร้อยละ 2.69 
รายการ Indicator ร้อยละ 0.89 รายการพิมพ์ผิด 0.79 รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ รายการเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.31 ตามล าดับ 
  1. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่งผิดพลาด
ของผลรวม ร้อยละ 18.01 ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ การท ารายการผิด ร้อยละ 12.57 และไม่ได้
น ามาลงรายการ ร้อยละ 5.42 
  2. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่ง
ผิดพลาดของผลรวม ร้อยละ 9.58  ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 
รองลงมา รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 รายการพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.75 Subfield ร้อยละ 0.51 การเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

อภิปรายผั 
1. การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้อง/ยอมรับได้ ร้อยละ 81.99 สอดคล้อง

กับ เปรมฤดี หาญปราบ (2546) รายการที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 ปภาดา น้อยค ายาง (2552) ร้อยละ 88.3 และ บุญยืน  
จันทร์สว่าง (2553) ที่พบว่า มีรายการถูกต้อง ถึงร้อยละ 88.7 ข้อมูลที่มีการท ารายการถูกต้องมากสุด คือ เขตข้อมูล
อักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) เขตข้อมูลสถานที่จัดเก็บ 
(LOCATION) และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ซึ่งถือว่าการท ารายการในส่วนของข้อมูลดังกล่าว พบว่า ผู้ลงรายการ
คุ้นเคยและมีการก าหนด code ในลักษณะให้เลือกลงรายการ พร้อมค าอธิบาย ท าให้ง่ายต่อการท ารายการและ
เป็นไปตามกฎการท ารายการ และต าแหน่งข้อผิดพลาดของเขตข้อมูลความยาวคงที่ ร้อยละ 18.01 ในส่วนที่มีอัตรา
ผิดพลาดมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าผู้ลงรายการมีความเข้าใจในระบบการท ารายการรูปแบบ MARC21 โดยการท ารายการที่
ถูกต้องมากกว่าการท ารายการที่ผิดพลาด โดยมีอัตราความถูกต้อง/ยอมรับได้มากกว่าอัตราความผิดพลาดอาจเป็น
เพราะมีการฝึกอบรมของห้องสมุดอย่างสม ่าเสมอให้แก่บุคลากร และบุคลากรท างานเฉพาะด้านท าให้มีความช านาญ
การในการจัดท ารายการ 

2. เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ พบว่า การท ารายการที่มีความถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 90.42 
อัตราความผิดพลาด 9.58 ซึ่งถือได้ว่าในการท ารายการทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
มีการน ามาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 มาใช้เป็นเวลานานพอสมควร จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ช านาญลงรายการได้ถูกต้องยอมรับได้ มากกว่า ซึ่งข้อมูลนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยกับการท ารายการรูปแบบ 
MARC21 ไม่ว่าจะเป็นการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 การพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.79 
รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ การเว้นระยะ ร้อยละ 0.31 ผลลัพธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย เปรมฤดี         
หาญปราบ (2546) ศึกษาเร ื ่อง ความถูกต้องของการท ารายการหนังสือภาษาไทยตามรูปแบบ  MARC21             
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การท ารายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90.00 สรุปคือ การท ารายการสะกดค า 
ผิด ร้อยละ 1.21 และ 0.81 เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบถูกต้องและยอมรับได้ 

3. ผลจากการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
พบว่า การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ ส่วนใหญ่มีความถูกต้องยอมรับได้ 
ซึ่งมากกว่า อัตราความผิดพลาด ในภาพรวม ซึ่งในข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ Indicator Subfield  
การพิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการผิด เป็นสิ่งที่จะต้องน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข และให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ปฏิบัติงานให้สามารถลงรายการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน จึงจะ
ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการระเบยีนข้อมูลบรรณานุกรม และระเบยีนฉบับ  

อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรจัดท าแนวปฏิบัตหิรือคู่มือการท างานท่ีชัดเจน และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเสมอ 
 3. ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติ  เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
        ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
2. ผู้ใช้บริการสามารถน ารายการทางบรรณานุกรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด 
1. ส านักหอสมุดได้ทบทวนแนวปฏิบัติและวิธีการในการท ารายการระเบียนทรัพยากร 

สารสนเทศ 
2. ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่โดยให้มีการควบคุมคุณภาพกระบวนการ 

ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
คงที่ (Fixed length field in bibliographic record) 2) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขต
ข้อมูลไม่คงที่ (Variable length field in bibliographic record) 3) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนฉบับในเขต
ข้อมูลคงที่ (Fixed length field in item records) 4) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
ไม่คงท่ี (Variable length field in item records) 5) บันทึกผลการตรวจสอบในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน 
6) ตรวจสอบค าผิดโดยใช้โปรแกรม Microsoft word พร้อมแก้ไขค าผิด 7) Create list รายการหนังสือที่ต้องการ
ตรวจสอบ และ export เป็น file .out 8) ตรวจสอบการท ารายการด้วยโปรแกรม MARC Analyzer ที่พัฒนาโดย
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9) ปรับปรุงระเบียนให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
 
 

26



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายงานทรัพยากรสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นระบบที่ออกแบบส าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง  และ
แจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมาการ
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หาก
ผู้ปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่ทราบข้อมูล
ในทันที หรือเกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา การท างานของระบบที่
ได้พัฒนาขึ้นจะใช้เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ท าการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนท่ีได้ ส่งผ่านระบบเครือขา่ย
แบบไร้สายไปยังโปรแกรม Blynk บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงผลอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดค่าได้แบบ Real time  
มีการจัดเก็บบันทึกค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถน าข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ในภายหลัง 
และหากพบว่าอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนในทันทีไปยัง Line Notify 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ( Internet of Things) และเซนเซอร์ (Sensor) 
ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดและบันทึกข้อมูล จึงช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ท าให้เกิดความปลอดภัย และลด
ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 

  
ค าส าคัญ: ห้องเซิร์ฟเวอร์, การตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน, อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, เซนเซอร์ 
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ABSTRACT  
 The development of temperature measurement system for the server room of 
Mahidol University Library and Knowledge Center is designed for temperature and humidity 
measurement in the server room. Besides, it is monitoring and notifying temperature which is higher 
than standard level. From the past, temperature monitoring in the server room worked only when 
staff was there.  When the staff was out of the room and temperature was higher than standard 
level, it made staff inconvenient to monitor and delay solving problems later.  From developing 
system, the sensor with DHT11 model will measure temperature and humidity then sent them via 
wireless network system to Blynk mobile application software which will show data in real time 
and record them in each time period. The data recorded can be analyzed later. If the temperature 
in the server room is higher and standard level, notification will immediately be sent to Line Notify. 
As the consequence, internet of things and sensor for temperature and humidity measurement 
which were applied help staff more convenient to detect and solve problems in time.  Moreover, 
safety and risk reduction of tools damage can be in server room.       

 
Keyword: Server room, Temperature and Humidity Measurement System, IOT, Sensor 
 
บทน า 
 ปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีอุปกรณ์ส าคัญ
ต่าง ๆ ที่จัดเก็บและให้บริการภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 12 เครื่อง เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) โดย
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการท างานแบบ 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการดูแลควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เกิดความปลอดภัยต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ านวน 2 เครื่องที่สลับกันท างานแบบ 24 ช่ัวโมง ตลอด 7 วัน แต่จากการที่
เครื่องปรับอากาศต้องท างานตลอดเวลา กับปัญหาระบบไฟฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุขัดข้องในบางครั้ง ท าให้พบ
ปัญหาในหลายครั้งที่เครื่องปรับอากาศท างานผิดพลาด  อุณหภูมิภายในห้องสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท่ีต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาด้านอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ บ่อยครั้งที่ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลอาคารสถานท่ีจะไม่ทราบ
ถึงความผิดปกติของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้อง
อยู่นอกสถานท่ี และเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา   
 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 
2559) เป็นแนวความคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างชนิ ด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่าง ๆ สามารถ
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ติดต่อสื่อสาร และท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุม
อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มด าเนินการศึกษา พัฒนา และทดลอง
ใช้งานระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง  
สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ไม่เกิดความล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา และยังช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) 

 2. เพื่อสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ผ่านโปรแกรม Blynk 
แบบ Real time  

 3. เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ผ่าน Line Notify แบบ Real time  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายตอ่อุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
ที่ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1. การออกแบบการเชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายใน 
ห้องเซิร์ฟเวอร์  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่  

1.1 บอร์ดทดลอง breadboard 400 holes 
1.2 บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 ESP8266 
1.3 DHT11 Sensor  
1.4 ตวัต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K 
1.5 สายไฟ Jump Wire  

 การเ ช่ือมต่อของอุปกรณ์แต่ละประเภทให้สามารถท างานร่วมกันจะใช้บอร์ดทดลอง 
breadboard แบบ 400 holes เป็นตัวหลักในการเช่ือมต่อการท างาน โดยเช่ือมต่อกันผ่านสายไฟ Jump Wire  
และใช้เซนเซอร์แบบ DHT11 ในการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืน ใช้ NodeMCU เป็นตัวจัดเก็บค่าของโปรแกรมที่
เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการรับส่งข้อมูล  
โดยการเช่ือมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะใช้สายไฟ 
Jump Wire เพียง 3 เส้น สายไฟเส้นสีเหลืองเป็นการต่อเข้าด้วยกันระหว่างขา Ground (GND) สายไฟเส้นสีเขียวที่ 
NodeMCU ต่อเข้าที่ขา 3v3 เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 ที่ขา VDD และสายไฟ
เส้นสีส้มเป็นการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลระหว่าง NodeMCU ซึ่งเลือกใช้งานที่ขา D2 และ อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) 
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แบบ DHT11 ที่ขา DATA  โดยจะใช้ตัวต้านทาน (Resistor) ขนาด 4.7K เสียบคั่นระหว่างสายไฟ Jump Wire และ
อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 เพื่อให้ตัวต้านทานช่วยลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์เซนเซอร์ 
(Sensor) แบบ DHT11 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงกว่าระดับที่อุปกรณ์
เซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 จะสามารถรับได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพการเชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับเซนเซอร์ (Sensor) แบบ DHT11 
 
 2. การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ IoT ด้วยโปรแกรม Arduino  
ในขั้นตอนนีจ้ะเขียนโปรแกรมเพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ NodeMCU เข้ากับอุปกรณ์ Pocket WiFi ซึ่งจะใช้
ส าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อส่งค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดได้
จากอุปกรณ์ sensor แบบ DHT11 แล้วไปแสดงผลยังโปรแกรม Blynk และตั้งค่าของระดับอุณหภูมิที่ต้องการแจ้ง
เตือนไว้ในโปรแกรมเพื่อแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify และท าการ upload code ของโปรแกรมลงบน
อุปกรณ์ NodeMCU 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการเขียนโปรแกรมภาษา C บนโปรแกรม Arduino 
 

3. การติดต้ังอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็นการน าชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ไป 
ติดตั้งทีห่้องเซิร์ฟเวอร์โดยจัดวางไว้ในตู้ Rack แบบเปิด และทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืน ร่วมกับอุปกรณ์ Pocket WiFi เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ NodeMCU ไปยังโปรแกรม Blynk 
และ โปรแกรม Line Notify ได้ ในครั้งแรกที่มีการเช่ือมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนเข้ากับ
อุปกรณ์ Pocket WiFi จะมีข้อความแสดงสถานะการเชื่อมต่อแจ้งมายัง Line Notify ตามที่ตั้งค่าไวใ้นโปรแกรม ดัง
ภาพที่ 3 จะแจ้งข้อความว่าเริ่มการตรวจสอบสถานะอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อการท างานของชุดอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชื้นกับอุปกรณ์ Pocket WiFi 

 
 4. ทดสอบการท างานของระบบในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พร้อมทั้งการแจ้งเตือน  
เมื่อเช่ือมต่อการท างานของชุดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  ได้ท าการทดสอบการส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิและ
ความช้ืนไปยังหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ (สามารถแสดงผลพร้อมกันได้หลายเครื่องโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมดังกล่าว) จากนั้นตรวจสอบการแสดงผลอุณหภูมิภายในห้อง
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เซิร์ฟเวอร์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยระบบมีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time และ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ export ค่าข้อมูลของอุณหภูมิและความช้ืนที่บันทึกแบบย้อนหลังได้ในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
.CSV ผ่านทางโปรแกรม Blynk โดยจะส่งข้อมูลไฟล์ .CSV ไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ผลการด าเนินงาน   
ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ในเวลาปกติ และในช่วงเวลาทีอ่าจมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  มีลักษณะการท างานดังนี ้

1. การท างานของระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   เริ่มต้นจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนแบบ DHT11 Sensor วัดค่าอุณหภูมิที่ได้ 
และมีการส่งค่าไปยังโปรแกรม Blynk ที่ตั้งค่าการเช่ือมต่อไว้แล้ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ผ่านทางโปรแกรม Blynk บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real time และโปรแกรมจะ
ตรวจสอบค่าของอุณหภูมิตามที่ได้ตั้งค่าไว้  โดยห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอก าหนดค่าอุณหภูมิที่
น ามาใช้ตรวจวัดให้เหมาะสมกับประเภทและประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับอากาศคือ 23 องศาเซลเซียส  
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ASHRAE TC 9.9 มีค่าของอุณหภูมิที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง     
18-27 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม 
Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ก าหนดไว้ ด้วยการส่งแจ้งเตือนไปตลอดจนกว่าอุณหภูมิจะต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ
จะหยุดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ  ค่าของอุณหภูมิและความช้ืนที่วัดได้จะมีการจัดเก็บอยู่ในโปรแกรม Blynk ท าให้
สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความช้ืนที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท างานของระบบตรวจวดัอุณหภูมิห้องเซริ์ฟเวอร์ 
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2. ผลการทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น พบว่าจากการทดสอบช่วงเวลา 1 เดือน  
(ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562)  ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ โดยแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Blynk ได้แบบ Real time  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอเแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องเซิร์ฟเวอรผ์่านโปรแกรม Blynk  
           บนโทรศัพท์มือถือแบบ Real time 
 
 3. การรายงานผลการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นสามารถแจง้
เตือนทุกครั้งเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้ค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการทดสอบระบบได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 23 
องศาเซลเซียส อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น หากอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงเกิน 23 องศาเซลเซียส 
จะมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม Line Notify ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่ก าหนดไว้  และจะส่งการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าอุณหภูมิจะต่ าว่า 23 องศาเซลเซียส ถึงจะหยุดการแจ้งเตือน ท าให้สามารถติดตามสถานการณ์ความผิดปกติ
ของอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้นได้แบบ Real time หลังจากผู้เกี่ยวข้องรับทราบการแจ้งเตือน จะรีบเข้า
มาด าเนินการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบค่าของอุณหภูมิที่แสดงผลผ่านหน้าจอ
โปรแกรม Blynk เทียบกับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ พบว่ามีค่าของอุณหภูมิที่
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลอุณหภูมภิายในห้องเซริ์ฟเวอร์ที่มคี่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
           และแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Notify แบบ Real time 

 

 4. การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลค่าอุณหภูมิและความชืน้ที่วัดได้ ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมีการ
จัดเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้อยู่ในโปรแกรม Blynk ซึ่งสามารถ export ข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบ
ไฟล์นามสกุล .CSV ท าให้สามารถดูค่าของอุณหภูมิและความชื้นที่จัดเก็บแบบย้อนหลังได้ ดังภาพที่ 7 และแสดงผล
ค่าสถิติของอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบ
แบบย้อนหลังได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าปกติเท่าใด ทราบได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ดังภาพที่ 8 
และค่าความช้ืนสูงกว่าค่าที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ในมาตรฐานของ ASHRAE Technical Committee 9.9 
(2016) ค่าความช้ืนท่ีรับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80%)  ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 7 หน้าจอเแสดงการ export ค่าของอุณหภูมิที่บันทึกไว้ ผ่านโปรแกรม Blynk 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมลูอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา  
           และค่าของอุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงตัวอย่างข้อมลูความช้ืนโดยเฉลี่ยภายในห้องเซิรฟ์เวอร์ที่วัดได้แบบ Real time ตามช่วงเวลา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลและการอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นระบบที่น าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ DHT11 
Sensor และอุปกรณ์ NodeMCU V2 ESP8266 มาเช่ือมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย (Pocket 
WiFi) เพื่อการรับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Blynk ซึ่งน าเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลข้อมูลของอุณหภูมิและ
ความช้ืนที่วัดได้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดูผลการวัดค่าของอุณหภูมิและ
ความชื้นได้แบบ Real time และในกรณีที่อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) วัดค่าของอุณหภูมิ แล้วพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ไปยัง Line Notify ที่ก าหนดไว้ในทันที และ
จะมีการส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติมาโดยตลอดหากพบว่าค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในที่นี้
ได้ก าหนดไว้ว่า อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรสูงกว่า 23 องศาเซลเซียส และจะหยุดการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อ
เซนเซอร์ (Sensor)  วัดอุณหภูมิได้ต่ ากว่า 23 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในการเขียนโปรแกรมการ
ท างาน  โดยก่อนจะพัฒนาระบบนี้ การตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะท าได้ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
บริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์เท่าน้ัน  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการตรวจสอบเมื่อต้องอยู่นอกสถานท่ี  และเกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทุกประเภทภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท่ี
ต้องการความเย็นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลาท าให้การออกแบบรูปลักษณ์ของอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน

การศึกษาพัฒนาระบบยังขาดความสวยงาม คงทนถาวร จึงควรมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ให้มีความ
เหมาะสม คงทน แข็งแรง และน่าใช้งานยิ่งขึ้นต่อไป  

2. จากการท างานของอุปกรณ์ส าคัญต่าง ๆ ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์นั้นค่อนข้างจะร้อนมาก เมื่อ
ความร้อนดังกล่าวมาเจอกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศท่ีช่วยระบายความร้อน จะท าให้เกิดไอน้ า หรือความชื้น
ขึ้นในอากาศ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นห้องเซิร์ฟเวอร์จึงควรมี
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เครื่องควบคุมความช้ืนเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริม เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ ASHRAE (2016)  โดยค่าความช้ืน
ที่รับได้อยู่ที่ระหว่าง 20-80% 
 การน าไปใช้ประโยชน ์
 1 .  การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้ อง เซิ ร์ ฟ เ วอร์ ของหอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ร่วมกับการใช้งานโปรแกรม Blynk เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุณหภูมิและความช้ืนได้ตลอดเวลา โดยผู้ปฏิบัติงานไม่
จ าเป็นต้องอยู่ท่ีห้องเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง 

 2. การส่งข้อมูลรายงานผลอุณหภูมิและความช้ืนไปยังหน้าจอโปรแกรม Blynk ที่ติดตั้งบน
โทรศัพท์มือถือ  สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบปัญหาได้ทันทีที่เกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ท าให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในล าดับถัดไป   เพื่อเป็น
การดูแล ควบคุม ให้อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกิดความปลอดภัยต่อการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ 

 3. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชุดนี้ เป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนไม่สูงมาก  ทั้งยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อเพื่อใช้ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิหรือแจ้งเตือนในจุดอื่น ๆ ภายในอาคาร เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้
น าไปวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการใช้งานต่อไป 
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การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให ้บริการร่วมกับ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM 

 

Development of a LINE BOT NU Library to provide services with 

 KMUTT-LM  Library Automated System   

 
ชัยพร ค  าเจริญค ุณ  

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  

chaiyapornk@nu .ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อพ ัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพ ื่อสนับสนุนการให้บริการ

ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการประยุกต์ใช ้บริการ LINE Messaging API พ ัฒ นาร่วมกับระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด ประกอบไปด้วยระบบย่อย ๆ ดังนี้ ระบบ

ลงทะเบียนเชื่อมโยง LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบส่งข ้อความแจ้งเตือนจากระบบห้องสมุดอัต โน มัติ 

ระบบยืมหนังส ือต่อด้วยตนเอง ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง  ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการ

เรียนรู้สารสนเทศ ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความ ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพบว่า LINE BOT NU 

Library เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดจ านวนผู้ร ับบริการที่ส ่งหนังส ือคืนช้ากว่า

ก าหนดลงอย่างชัดเจน การประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบจากผู้ร ับบริการในอยู่ในระดับ มาก

ที่ส ุด 

 

ค าส าคัญ: ไลน์บอท, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, ส  านักหอสมุด 

 

ABSTRACT   
  The research aimed to analysis and design the LINE BOT NU Library is developed 

to support the service of Naresuan University Library which was developed by using the LINE 

Messaging API service together with the KMUTT -LM automated library system and library 

information system . This proposed system which cons ists  of Registration system linking LINE ID with 

the automated library system, system sends notifica tion mess ages from the automated library 

system, Online Renewal system, Information learning training registration system and Messaging 

statistics collection system . When officially opened, LINE BOT NU Library is a convenient and 
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effic ient way to communicate  and reduces the num ber of recipients who return books late . 

Evaluation of system performance and satisfaction from users at the highest level . 

 

Keyword: LINE BOT, Library Automated System , NU Library  

 

 

บทน า 
 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM มาใช้อย ่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ผ ู้ด ูแลระบบห้องสมุดสามารถก าหน ดสิทธิ์

การเข ้าถ ึงข ้อมูลในส่วนต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ท า ให้สามารถพัฒนาระบบหรือบริการใหม่ ๆ  มา

เช ื่อมต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้ ท าให้เพ ิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ใช ้บริการมากยิ่ งข ึ้น  

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 ผู้ใช ้งานเชื่อมโยงทุกอย่างเข ้ากับระบบสื่อส ังคมออนไลน์  (เจนจิรา แจ่มศิริ, 2018) ดังเช ่น  

ระบบ LINE Application เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน

ประเทศไทย สามารถติดตั้งและใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์เช ่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  

นอกจากนี้ผ ู้ให้บริการ LINE Application ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถพัฒ นาระบบต่าง ๆ ผ่านบริการของ LINE 

เรียกว่าบริการ LINE Developer  ซึ่ง เป็นชุดค าส ั่งส  าหรับพัฒ นาระบบ เช ่น  LINE Login, LINE Pay และ LINE 

Messaging API ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบ LINE Messaging API สามารถน ามาพัฒนาเป็น LINE BOT เช ื่อมโยง

ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศอื่น  ๆ เพ ื่อน าข ้อมูลที่ต ้องการมาส่งเป็นข้อความให้กับผู้ร ับบริการผ่าน LINE 

Application ได้ 

 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีแนวคิดน า LINE Messaging API (จักรินทร  

สันติรัตนภักดี, 2561) มาพัฒนาร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

เพ ิ่มช ่องทางติดต่อสื่อสาร ส่งข ้อความประชาสัมพันธ์ ส ่งข ้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ และให้บริการย ืมต่อด้วยตนเอง  

ผ่านบริการ LINE Messaging API ให้แก่ผ ู้ร ับบริการ 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ LINE BOT NU Library ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

KMUTT-LM เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส านักหอสมุด ผ่าน LINE Application 

 2. เพ ื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ  ต่อ LINE BOT NU Library ที่

พ ัฒนาขึ้น 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

 ก า รป ระยุก ต์ ใ ช ้  LINE Application ร่วมกับ ร ะบบห้อ งส มุ ด อัต โน มัติ  KMUTT-LM ข อ ง

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีข ั้นตอนการพัฒนา  (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ดังนี้ 
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 1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม จากการศึกษาพบว่าบริการแจ้งเตือนของ

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย บริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง 2 วัน และบริการ

แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง โดยแจ้งเตือนผ่านจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์เพ ียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่สะดวกต่อ

การใช้งานและอาจเกิดข ้อผิดพลาดท าให้ผ ู้ร ับบริการไม่ได้รับจดหมายอิ เล ็กทรอนิกส์ และในขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ร ับบริการจะต้องมาติดต่อที่เคานเ์ตอร์บริการเพื่อลงทะเบียนขอรับการบริการแจ้งเตือนได้เพ ียงจุด เดียวเท่านั้น  

 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม ท า

ให้ทราบว่าควรเพิ่มช ่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อบริการส่งข ้อความแจ้งเตือนให้แก่ผ ู้ร ับบริการ จากการศึกษาค้นคว้า

ของผู้พ ัฒนาพบว่า LINE Application ซึ่งเป็นสื่อส ังคมออนไลน์ (Social Media ) ที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานและ

เป็นที่น ิยมใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย  และมีบริการ LINE Messaging API (Seo-yeon Lee, 2018) ที่สามารถ

น ามาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อติดต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุดได้ โดยระบบที่พ ัฒ นาจะ

ประกอบไปด้วยบริการต่าง ๆ ตามค าร้องขอจากเจ้าหน้าที่ และผู้ใช ้บริการ ดังนี้ 

 2 .1  ร ะบบล งทะ เบีย น ผูก  LINE ID เข ้ า กับ ร ะบบห้อ งส มุด อัต โน มัติ  โด ย ผ่า น  LINE 

Application   

 2.2 ระบบบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง แจ้ง

เตือนหนังสือเกินก าหนดส่ง และแจ้งเตือนหนังสือจองพร้อมให้บริการ 

 2.3 ระบบบริการแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  

 2.4 ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง  

 2.5 ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง 

 2.6 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ  

 2.7 ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application 

 3. การพัฒ นา LINE BOT NU Library เพ ื่อการให้บริการ ร่วมกับ ระบบห้อ งส มุด อัต โ น มั ติ  

KMUTT-LM มีข ั้นตอนดังนี้ 

 3.1 ล งทะ เบีย น ส มัค ร ส มา ชิก เพ ื่อ ข อ ใ ช้บ ริก า ร  LINE Messaging API ผ่า น เว็บ ไ ซ ต์  

https://developers.line .biz/en/  

 3.2 ระบบ Web Application ส าหรับส่วนติดต่อกับผู้ใช ้ ถ ูก พัฒ นาขึ้นด้วยภาษา PHP, 

ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL และโปรแกรมบริหารจัดการ  Apache Web Server ประกอบไปด้วย  ระบบ

ลงทะเบียนผูก LINE ID เข ้ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสถิติการส่งข ้อความไปยัง LINE Application 

 3.3 ระบบ Web Hook คือ เว็บไซต์ส  าหรับท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

LINE Application กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ถ ูกพัฒนาด้วยชุดโปรแกรม LINE Messaging API SDK  

for PHP และจ าเป็นต้องใช้โปรโตคอลการสื่อสารบนเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตแบบ HTTPS เท่านั้น ประกอบไปด้วย  

ระบบบริการแจ้งเตือนจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง ระบบบริการ

ตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง 

 4. กระบวนการท างานของระบบ LINE BOT NU Library 

 4.1 ผู้ร ับบริการเพิ่มเพ ื่อน LINE BOT NU. Library จาก LINE ID หรือ QR code 
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 4.2 ผู้ร ับบริการลงทะเบียนผูก LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยการพิส ูจน์ตัวตนจาก  

ชื่อบัญชีผ ู้ใช ้และรหัสผ่านส าหรับเข ้าใช ้งานเครือข ่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นให้น ารหัสตัวเลขที่

ได้รับมาพิมพ์เป็นข ้อความส่งให้แก่ LINE BOT NU. Library หลังจากได้รับข ้อความแล้ว LINE BOT จะตอบกลับมา

ยัง LINE Application ของผู้ร ับบริการเป็น  ช ื่อ  นามสกุล  และรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการ เพ ื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ดังแสดงตามภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอ LINE BOT NU Library 
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ภาพที่ 2 ข ั้นตอนการลงทะเบียนผูก LINE ID กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

   

 4.3 ระบบบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง แจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่ง แจ้ง

เตือนหนังสือเกินก าหนดส่ง และแจ้งเตือนหนังสือจองพร้อมให้บริการ  เมื่อถ ึงเวลาที่ก  าหนดระบบ LINE BOT NU 

Library จะส่งรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการที่ลงทะเบียนผูก LINE ID แล้ว ไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจะได้รับ

ข ้อมูลการย ืมหนังส ือของผู้ร ับบริการแต่ละท่านกลับมา จัดส่งเป็นข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE Application ของ

ผู้ร ับบริการโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลา 06.00 น. – 07.00 น. ของทุกวัน การส่งข ้อความแจ้งเตือนหนังสือใก ล้ค รบ

ก าหนดส่ง ระบบจะส่งข ้อความแจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนวันครบก าหนดส่ง 2 วัน ไม่รวมวันครบก าหนดส่ง และบริการ

การแจ้งเตือนหนังสือเกินก าหนดส่งจะส่งข ้อความแจ้งเตือนทุกวัน ดังแสดงตามภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่งและหนังสือเกินก าหนดส่ง  
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 4.4 ระบบบริการแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  เมื่อผ ู้ร ับบริการท ารายการย ืม

หรือคืนหนังส ือ ทั้งจากเคาน์เตอร์บริการย ืม-คืน หรือจากเครื่องรับคืนหนังส ืออัตโนมัติ LINE BOT NU Library จะ

ส่งข ้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE Application ของผู้ร ับบริการ ภายใน 2 นาที การพัฒ นาในส่วนนี้ ระบบถูก

ออกแบบให้ท างานโดยการตรวจสอบข้อมูลการย ืมและคืนหนังส ือจาก LOG File ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดย

เปรียบเทียบจากรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการ  และน าข ้อมูลการย ืมหรือคืนหนังส ือมาจัดท าข ้อความส่งไปยัง LINE 

Application ของผู้ร ับบริการ โดยอัตโนมัติ ดังแสดงตามภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแจ้งเตือนเมื่อท ารายการย ืมหรือคืนหนังส ือ  

 

 4.5 ระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Online Renewal หรือพิมพ์

ข ้อความว่า renew ส่งให้แก่ LINE BOT NU Library หลังจากที่ LINE BOT ได้รับข ้อความแล้วจะด าเนินการส่งรหัส

บาร์โค้ดของผู้ร ับบริการไปยังระบบ Web service ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ ื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจัดท า

รายการย ืมต่อหนังส ือทุกเล ่มของผู้ร ับบริการที่ตรงตามเงื่อนไขการย ืมต่อ  จากนั้นน าสถานะการท ารายการย ืมต่อ   

ช ื่อหนังส ือ ก าหนดส่งหนังส ือ มาจัดรูปแบบข้อความและด าเนินการจัดส่งให้แก่ LINE Application ของผู้ร ับบริการ  

ดังแสดงตามภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอระบบบริการย ืมต่อด้วยตนเอง  
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 4.6 ระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Your 

Checked Out Item หรือพิมพ์ข ้อความว่า borrow ส่งให้แก่ LINE BOT NU Library หลังจากที่ LINE BOT ได้รับ

ข ้อความแล้วจะด าเนินการส่งรหัสบาร์โค้ดของผู้ร ับบริการไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ ื่อค้นหารายการยืม หนังส ือ  

มาจัดรูปแบบข้อความและด าเนินการจัดส่งให้แก่ LINE Application ของผู้ร ับบริการ ดังแสดงตามภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบบริการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยตนเอง  

 

 4.7 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ พัฒนาโดยใช้ความสามารถของ LINE 

Messaging API เมื่อผ ู้ร ับบริการคลิกที่เมนู Library Training หรือพิมพ์ข ้อความว่า  training ส่งให้แก่ LINE BOT 

NU library ระบบจะดึงข ้อมูล โปรแกรมฝึกอบรมมาแสดงให้กับผู้ร ับบริการเลือกลงทะเบียน โปรแกรมฝึกอบรม

สารสนเทศผ่าน LINE Application จากนั้นระบบจะส่งต่อข ้อมูลไปยังเว็บไซต์ลงทะเบียนฝึกอบรมสารสนเทศของ

ส านักหอสมุดและท าการลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช ้สามารถยกเลิกการลงทะเบียน

ฝึกอบรมได้ด้วยตนเองผ่าน LINE Application เช ่นเดียวกัน ดังแสดงตามภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอระบบลงทะเบียนฝึกอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ  
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 4.8 ระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application คือเว็บไซต์ส  าหรับจัดเก็บ

รวบรวมสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE BOT NU. Library ส ิ่งที่จัดเก็บประกอบด้วย ชื่อผ ู้ร ับบริการ ชื่อหนังส ือ วันที่

จัดส่งข ้อความ สถานการจัดส่งความ สามารถก าหนดช่วงวันที่ต ้องเพ ื่อสร้างรายงานได้  ดังแสดงตามภาพที่ 8  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอระบบจัดเก็บสถิติการส่งข ้อความผ่าน LINE Application  

สรุปผลและอภิปรายผล  

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ LINE BOT NU library เพ ื่อการให้บริการร่วมกับ ร ะ บบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ  KMUTT-LM ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พ ัฒ นาขึ้นมาเพื่อ เพ ิ่มช ่องทางการ

ติดต่อสื่อสารและอ านวยความสะดวกให้แก่ผ ู้ร ับบริการของส านักหอสมุด ในการประชาสัมพันธ์  การส่งข ้อความแจ้ง

เตือนก าหนดส่งคืนของหนังสือที่ผ ู้ร ับบริการย ืมออกไป การท ารายการย ืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบรา ยกา รยืม

หนังส ือด้วยตนเองและลงทะเบียนฝึกอบรมสารสนเทศ โดยใช้บริการ LINE Messaging API ผ ่าน Line Application  

พบว่าการใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sikharin 

(Sikharin Suwannatee, 2019) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง “Reading Chatbot” ซึ่งได้น  ามาใช้งานในหอสมุดและ

คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ ื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช ้งานและเพิ่มช ่องทางในการติดต่อกับผู้ร ับบริการ 

46



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 

 

ร่วมถึง ส อ ดคล้อ งกับ ง าน วิจัยข อง  Miri Heo (Miri Heo, 2018 )  ไ ด้ เส น อ วิจัย  Chatbot as a new Business 

Communication Tool เพ ื่อน าเสนอระบบ TalkTalk ในการให้บริการแก่ล ูกค้า ท าให้ล ูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว

และพึงพอใจแก่บริษ ัทมากยิ่งข ึ้น  

 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อระบบ LINE BOT 

NU Library ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผ ู้ร ับบริการตอบแบบ ประเมินออนไลน์ จ านวน 466 คน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบจากผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 466 คน มีผ ู้ ได้รับ

การแจ้งเตือนจากระบบ จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และไม่ได้รับการแจ้งเตือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.7  

 2. ด้านความถูกต้องของการแจ้งเตือนที่ได้รับ จากผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 463 คน มีผ ู้มีความ

คิดเห็นว่าการแจ้งเตือนที่ได้รับถ ูกต้อง จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 และการแจ้งเตือนที่ได้รับไม่ถ ูกต้อง 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ดังที่แสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ  

 

รายการ  จ านวน  ร้อยละ  

ได ้รับการแจ้งเต ือนจากระบบหรือไม่ 466 100 

 ได้รับ 458  98.3  

 ไม่ได้รับ 8 1.7  

การแจ้งเต ือนท ี่ได ้รับถูกต ้องหรือไม่ 463 100 

 ถูกต้อง 458  98.9  

 ไม่ถ ูกต้อง 5 1.1  
 

 3. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ เป็นลักษณะของค าถามเป็น มาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale ) ชนิด 3 ระดับ จ านวน 1 ข ้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกค าตอบดังนี้  

  3 หมายถึง   พงึพอใจมาก 

 2  หมายถึง   พงึพอใจปานกลาง 

 1  หมายถึง   พึงพอใจน้อย 

  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช ้เกณฑ์การแปลความหายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการมาก  

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง พ ึงพอใจต่อการให้บริการน้อย  

 จา ก ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 466 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 2.77 ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

 

รายการ  X  S.D. ระด ับ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2.77 0.43 มาก 

รวมเฉลี่ย  2.77 0.43 มาก  

 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. การปรับปรุงรูปแบบของข้อความโดย เพิ่มส ัญลักษณ์ ที่มีล ักษณะเป็นสีต่าง ๆ เพ ื่อให้เห็นได้

ช ัดเจนว่าถ ึงสถานะของหนังสือที่แตกต่างกัน เช ่น การแจ้งเตือนหนังสือครบก าหนดส่งควรใช้ส ัญลักษณ์ที่แตกต่างกับ

หนังส ือใกล้ครบก าหนดส่ง , สถานะการยืมหนังส ือต่อด้วยตนเองว่าส  าเร็จหรือไม่ส  าเร็จ  

 2. พ ัฒนาบริการอื่น ๆ เพ ิ่มเติม เช ่น ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า กลุ่ม, บริการแนะน าหนังส ือ

ใหม่เข ้าส ู่ส  านักหอสมุด , บริการแจ้งเตือนหรือส่งรายชื่อหนังส ือใหม่ เมื่อมีหนังส ือใหม่เข ้าส ู่ส  านักหอสมุด  

 การน าไปใช้ประโยชน์ 

  1. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะดวกจากบริการแจ้งเตือนหนังสือใกล้ครบก าหนดส่ง ท าให้ส ่งหนังส ือ

คืนทันก าหนด ซึ่งหากผู้ร ับบริการส่งหนังส ือคืนไม่ทันก าหนดจ าเป็นต้องช าระค่าปรับ  

 2. ผ ู้ร ับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการท ารายการย ืมและคืนหนังส ือจากเคาร์เตอร์ย ืม -คืน  

และอุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ ของส านักหอสมุดได้ 

 3. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายการยืมหนังส ือด้วยและยืมต่อ

ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE Application 

 4. ผ ู้ร ับบริการได้รับความสะด วกและร วด เร็วในการล งทะ เบีย นฝึกอ บรมสารสน เท ศข อ ง

ส านักหอสมุด 

 5. ส  านักหอสมุดสามารถดูสถ ิติและข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช ่น สถิติจ านวนผู้ค้างส่งหนังส ือ 
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บทคัดย่อ  
 “ระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน” (Inter Campus Loan: ICL) คือ บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประสานมิตร ห้องสมุด
องครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส าหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
พัฒนาขึ้นจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB ผนวกด้วยการดึงข้อมูล
ผ่าน API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) และระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data 
Warehouse) โดยระบบเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และจากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76) นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มปริมาณ
การใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานได้ถึงร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 

 
ค าส าคัญ: การยืมระหว่างหน่วยงาน, การใช้ทรัพยากรร่วมกัน, การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ABSTRACT  
 " Inter Campus Loan (ICL)" is the service system for borrowing library resources 
between 4 libraries in Srinakharinwirot university, including Central Library (Prasanmitr), Ongkharak 
Library, Medicine Library, Ongkharak and Panyanantaphikkhu Chonprathan Medical Center Library. 
This service will be convenient for professors, students and staff in any campus who need to 
borrow library resources between each libraries. The ICL system is developed through HTML and 
PHP programming with MariaDB database, combining with data retrieval via the API of the 
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automated library system (Aleph) and Central Library Data Warehouse (CLDW). This service is 
launched on 1st August 2019, and gains the highest level (4.76 mean) of user satisfaction with the 
system usage. Moreover, this service increases the amount of inter - campus lone’s use  about 65 
percentages. 

 
Keyword: Inter Campus Loan, Resources Sharing, Library Resources Borrowing 

 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องสมุดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ตามสาขาที่มีการเรียนการสอน 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร) ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน บริการส าคัญบริการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดให้แก่
ผู้ใช้บริการ คือบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างห้องสมุดทุกแห่ง นับว่าเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรระหว่างกัน และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากร ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งการให้บริการในรูปแบบเดิมนั้นใช้วิธีการเขียน
แบบฟอร์มเพื่อขอยืมหนังสือ และปรับเปลี่ยนเป็นการส่งค าขอทางอีเมลหรือไลน์ จนถึงการสร้างค าขอ ( Hold 
request) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องเข้ามาติดต่อใช้บริการที่
ห้องสมุด และไม่สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ว่า ก าลังด าเนินการอยู่ในสถานะใด ทั้งยัง
เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในด้านการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันระหว่างแต่ละห้องสมุด และปัญหาด้านการส่งต่อ
กระบวนการท างาน หรือกระบวนการสื่อสารระหว่างกัน จึงท าให้เกิดแนวความคิดในการสร้างระบบส าหรับบริการ
ยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อ ให้
เหมาะสมและสะดวกกับผู้ใช้บริการ และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ รวมถึงสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่งที่มีผู้ให้บริการแตกต่างกันด้วย 
 จากความต้องการของฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผนวกกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
ท าให้ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาระบบยืม
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Inter Campus Loan: ICL) ซึ่งพัฒนาระบบจากการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML 
และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB และน ามาบูรณาการเข้ากับ API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านัก
หอสมุดกลาง (Aleph) และระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานของทุกห้องสมุดสาขา 

ใหม้ีมาตรฐานการท างานเป็นรูปแบบเดียวกัน 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การพัฒนาระบบระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา  
 จากการศึกษาปัญหาที่พบ โดยการตรวจสอบการท างานในกระบวนการยืมทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งจากห้องสมุดประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการให้บริการ พบว่าการ
ให้บริการอยู่ในรูปแบบของการให้ผู้ใช้บริการเขียนแบบฟอร์มขอใช้บริการ และน าส่งที่เคาน์เตอร์บริการ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะสแกนแบบฟอร์มส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสาขาที่ เป็นเจ้าของทรัพยากร เมื่อเจ้าหน้าที่รับ
อีเมลแล้วก็จะด าเนินการน าหนังสือมายืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดส่งมาที่ห้องสมุดผู้ขอยืม โดยใช้บริการ
ผ่านทางรถตู้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อจ ากัดในการส่งเพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น 
 ปัญหาที่พบคือ เกิดข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบกระดาษ เช่น การกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน การระบุข้อมูลของทรัพยากรที่ต้องการไม่ถูกต้อง ท าให้หาทรัพยากรที่ต้องการไม่พบ รวมถึงปัญหาด้าน
เจ้าหน้าที่ท่ีต้องก าหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อให้ตรงกับรอบเวลาของรถส่งเอกสาร ซึ่งหากผู้ใช้บริการมา
หลังจากเวลาที่ด าเนินการส่งหนังสือไปแล้ว จะต้องรอระยะเวลาด าเนินการล่าช้าไปอีก 1 วัน รวมถึงปัญหาที่ว่าหาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ไม่มาท างานหรือติดราชการอื่น เจ้าหน้าที่อื่นจะไม่สามารถเปิดอีเมลแทนได้ และ
ปัญหาส าคัญที่สุดคือ ความไม่สะดวกของผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการต้องเข้ามาติดต่อท่ีห้องสมุดในวัน 
และเวลาที่ห้องสมุดเปิดท าการเท่านั้น 
 ระยะที่ 2 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนวิธีการให้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานจากการเขียน
แบบฟอร์ม เป็นการรับค าขอใช้บริการทางอีเมลหรือทางไลน์ของห้องสมุด แล้วผู้ให้บริการจึงน า ข้อมูลมาเขียน
แบบฟอร์ม และสแกนส่งทางอีเมล ซึ่งมีข้อดีที่แตกต่างจากรูปแบบการให้บริการในระยะที่ 1 คือ สะดวกส าหรับ
ผู้ใช้บริการ เพราะสามารถส่งค าขอใช้บริการในเวลาใดก็ได้ แต่ก็ยังคงพบปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่สามารถ
ติดตามได้ว่า ใครเป็นผู้อ่านอีเมลหรือไลน์ และได้ด าเนินการให้กับผู้ใช้บริการแล้วหรือยัง หากเจ้าหน้าที่ท่านนั้นไม่
ตอบกลับ รวมถึงปัญหาด้านการท างานซ ้าซ้อน เพราะต้องน าค าขอจากผู้ใช้มาเขียนลงในแบบฟอร์มและสแกนส่ง
ทางอีเมลด้วยตนเอง     
 ส าหรับระยะที่ 3 ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ฟังก์ชันการท างานของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ในส่วนของการท ารายการจองหนังสือ (Hold request) โดยผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นรายการหนังสือท่ีต้องการ จากนั้นถ่ายรูปหรือแคปเจอร์หน้าจอ และส่งค าขอมาทางอีเมล ไลน์ หรือน ารายการ
มาให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการโดยตรง เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้สร้างรายการ Hold request ในระบบ และในแต่ละวัน ระบบ
จะรันเซอร์วิสในรูปแบบรายงานค าขอที่สร้างขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าหนังสือมาให้บริการยืม 
ซึ่งในด้านของผู้ใช้บริการ พบว่าเป็นรูปแบบที่สะดวกที่สุดจากทั้ง 3 รูปแบบเพราะไม่มีการจ ากัดรูปแบบการขอใช้
บริการและไม่จ ากัดเวลา แต่ก็ยังพบปัญหาในส่วนของเจ้าหน้าที่คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางท่านไม่สามารถสร้าง
รายการ Hold request ในระบบ Aleph ได้ จึงอาจเกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
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   ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ในข้ันตอนนี้ จะท าการวางแผนและ
ด าเนินการ และพัฒนาระบบ โดยบุคลากรฝ่ายงานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ขั้นตอนการวางแผน: ส านักหอสมุดกลางมีการประชุมกลุ่มบรรณารักษ์ของห้องสมุดทั้ง 
4 แห ่ง ได ้แก ่  ห ้องสม ุดประสานม ิตร ห ้องสม ุดองคร ักษ ์ ห ้องสม ุดคณะแพทยศาสตร ์  และห ้องสม ุด  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อหาแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมในการท าระบบยืมทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงาน ในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาในแต่ละรูปแบบ 
  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ: หลังจากการจัดการความรู้ในกลุ่มบรรณารักษ์ และได้รับ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานแล้ว บุคลากร
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดจึงน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบส าหรับการยืมทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงาน 
  2.3 ขั้นตอนการน าระบบไปใช้: เมื่อสร้างระบบการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ( ICL) 
แล้ว ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดได้จัดท าแนวปฏิบัติและขั้นตอนการใช้งานระบบ จากนั้นจึงน าไปให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้ 
และน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากผู้ปฏิบัติงานไปท าการปรับปรุงระบบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ระบบมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จริง 
 ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ในส่วนของการออกแบบระบบนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการ โดย
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
หรือแทบเล็ต จึงเลือกออกแบบระบบให้ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากน้ัน ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลหรือสถิติ
การใช้งานเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด ทั้งยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่าน
ทางอีเมลเมื่อมีผู ้ใช้บริการท ารายการยืม รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้บริการและทรัพยากรที่
ผู้ใช้บริการต้องการยืมได้ โดยในข้ันตอนการออกแบบพัฒนาระบบ มีดังนี้ 
  3.1 การออกแบบกระบวนการการท างานของระบบ 
     การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาขั้นตอนการท างานในรูป
แบบเดิมและรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประสานมิตร 
ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
เพื่อหารูปแบบของขั้นตอนการท างานท่ีเหมาะสมดังภาพ 
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการการท างานของระบบยมืระหว่างหน่วยงาน 
  
 3.2 การพัฒนาระบบ  
     จากการศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ รวมถึงศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จึงพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML และ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB โดยตัวระบบนั้นออกแบบมา
เพื่อให้อาจารย์ นิสติ และบคุลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย 
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แอคเคานท์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ส าหรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น
การดึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 การตรวจสอบและดึงข้อมูลของผู้ใช้  
          การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้จะเกิดขึ้นในช่วงการ Login เข้าสู่ระบบด้วยรหัส Buasri ID ซึ่ง
เป็นรหัสที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระบบจะท าการตรวจสอบความเป็นสมาชิกผ่าน
ระบบ LDAP ของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ใช้บริการท าการ Login เข้าสู่ระบบ และระบบตรวจสอบแล้วว่า ผู้ใช้บริการมี
สถานะเป็นนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจริง ระบบจึงจะท าการดึงข้อมูลของผู้ใช้ผ่านระบบ
คลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) และใช้ API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Aleph) ในการการตรวจสอบข้อมูลค่าปรับค้างช าระหรือค่าปรับหนังสือเกินก าหนด 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้า Login เพื่อเข้าสูร่ะบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 การแสดงผลค่าปรับค้างช าระหรือค่าปรับหนังสือเกินก าหนด  
เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไมส่ามารถให้บริการได้ จนกว่าผู้ใช้จะจัดการภาระหนี้สินที่มีกับห้องสมดุ 

 
 3.2.2 การตรวจสอบข้อมูลหนังสือ  
     การตรวจสอบข้อมูลหนังสือจะเกิดขึ้นในช่วงของการตรวจสอบรายการยืมหนังสือโดยใช้ API 
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ในการตรวจสอบคอลเลคชั่นและสถานะของทรัพยากรผ่านเลขบาร์โค้ด 
(Barcode) ไอเท็มของทรัพยากร (Item) ว่าเป็นทรัพยากรที่อยู่ในคอลเลคชั่นที่ห้องสมุดให้ยืมได้หรือไม่ และเป็น
ทรัพยากรที่มีสถานะอยู่บนช้ัน (Available) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถหยิบมายืมในระบบและจัดส่งให้ได้หรือไม่ 

เคาน์เตอร ์
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะหนังสือท่ีท ารายการยืมระหว่างหน่วยงาน 
 
 3.2.3 การสร้างรายการจองทรัพยากร (Hold request) ในระบบ Aleph 
     ในขณะที่ผู้ใช้บริการท ารายการยืมทรัพยากรด้วยระบบ ICL ระบบจะท าการสร้างรายการ 
Hold Request ของทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการยืมด้วย API ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) เพื่อไม่ให้เกิดการท า
รายการยืมระหว่างหน่วยงานซ ้าซ้อนระหว่างผู้ใช้บริการแต่ละคน  
 

 
 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงระบบห้องสมุดอัตโนมตัิที่ระบบยืมระหว่างหน่วยงานท าการ Hold Request 
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 ระยะที่ 4 การทดสอบการใช้งาน และการปรับปรุงแก้ไข 
 หลังจากที่สร้างระบบการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเสร็จสิ้น จึงมีการทดลองเปิดใช้งาน
ระบบ ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการใช้งาน โดยแบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 4.1 ปัญหาจากระบบ ได้แก่ 
 4.1.1 ปัญหาการเขียนอักขระพิเศษต่าง ๆ ที่พบในชื่อหนังสือ เช่น เครื ่องหมาย ', 
เครื่องหมาย : ลงในฐานข้อมูลไม่ได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้ค าสั่ง php 
  4.1.2 ปัญหาการท า Hold Request ไม่ตรงกับรายการที่ท ารายการ ซึ่งเป็นปัญหาจาก
ความผิดพลาดของข้อมูลรายการบรรณานุกรมในระบบ เนื่องจากเลขหมายประจ ารายการระเบยีนของ Bib และ 
Item ไม่ตรงกัน เกิดจากช่วงแรก ๆ ในการใช้งานระบบ Aleph ที่ผูป้ฏิบัติงานไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเลข Bib 
และ Item ที่ปรากฏในระบบ และลบข้อมูลผิด ซึ่งเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเลขระเบียนของ Bib และ 
Item จะมีการรันไปเรื่อย ๆ  ตามการปฏิบัติงานท่ีเกดิขึ้นทุกวัน ท าให้การแสดงผลของข้อมูลหนังสือท่ีท าการยืมไม่ตรง
กับรายการทีต่้องการ ซึ่งปัญหานีจ้ะพบในส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาดไปแล้วบางส่วน และแกไ้ขโดยการท า Mapping 
รายการทีไ่ม่ตรงกันใน Data warehouse 
  4.1.3 ปัญหาที่ระบบไม่สามารถแสดงข้อมูลช่ือผู้ใช้บางรายการได ้ เนื่องจาก Data 
warehouse ไม่อัปเดท แก้ไขโดยการปรับปรุงข้อมูลใน Data warehouse ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปัญหาจากการใช้งาน ได้แก ่
  4.2.1 ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น การไม่อัปเดทสถานะของการ
ด าเนินการ ท าให้หน่วยงานผู้ยืมหนังสือไม่ทราบว่า หนังสือก าลังอยูใ่นระหว่างจัดส่งหรือก าลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเลม่ 
เนื่องจากท้ังสองสถานะนี้มีระยะเวลารอคอยแตกต่างกัน หากแสดงสถานะว่า ก าลังจดัส่ง หมายความว่าผู้ใช้จะได้รับ
หนังสือภายในวันนี้ ช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป แต่หากแสดงสถานะว่า ก าลังด าเนินการ หมายความว่าผู้ใช้
อาจจะได้รับหนังสือในวันรุ่งขึ้น หรือวันถัดไป 
  4.2.2 ปัญหาด้านการจัดส่ง จะเป็นปัญหาที่เกิดจากห้องสมุดที่สังกัดใน มศว องครักษ์ 
สองแห่ง คือห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จะมีวิธี การจัดส่งเอกสารที่แตกต่างกันอยู่แล้ว 
กล่าวคือห้องสมุดองครักษ์ ใช้บริการรถตู้สวัสดิการของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ใช้บริการ
รถตู้สวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์เอง ท าให้เมื่อมีการยืมจากห้องสมุดประสานมิตร เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกัน เพราะรถตู้ส่งมาคนละช่วงเวลา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการพัฒนาระบบยืมระหว่างหน่วยงาน ( Inter Campus Loan: ICL) เพื ่อเป็นเครื ่องมือ
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน พบว่า สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นทั้ง 
2 ข้อ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการให้บริการ ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สร้างเป็นระบบส าหรับการใช้งานทั้งใน
ส่วนของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน 

 ในด้านการพัฒนารูปแบบการบริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานของทุกห้องสมุดสาขาให้มี
มาตรฐานการท างานเป็นรูปแบบเดียวกัน นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์เช่นกัน เนื่องจากระบบนี้ท าให้ห้องสมุดทั้ง 4 
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สาขา มีแนวทางการปฏิบัติงานและรูปแบบการให้บริการไปในมาตรฐานเดียวกัน แตกต่างจากก่อนหน้าการใช้ระบบ 
ที่แต่ละห้องสมุดจะมีวิธีการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิงรายบุคคล และเชิงระดับห้องสมุด โดยพิจารณา
จากความสะดวกของผู้ให้บริการเป็นหลัก และประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 หลังจากระบบเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 20 
กันยายน 2562) มีจ านวนการใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนสถติิการใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน 

 

ปี 

ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมดุองครักษ์ 

จ านวนค าขอยมื  จ านวนเลม่/บทความ 

หนังสือ 
เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ หนังสือ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

2560 81 -- 1 -- 124  1  

2561 98 20.99 0 -100 160 29.03 0 -100 

2562 117 19.39 4 400 126 -21.25 3 300 
         
         

ปี 

ห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุดประสานมิตร 

จ านวนค าขอยมื  จ านวนเลม่/บทความ 

หนังสือ 
เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ หนังสือ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ บทความ 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

2560 93 -- 1 -- 136 -- 1 -- 

2561 52 -44.09 0 -100 85 -37.50 0 -100 

2562 86 65.38 2 200 97 14.12 2 200 
   
  จากตารางที่ 1 จะพบว่า เมื่อพิจารณาสถิติการใช้บริการยืมหนังสือระหว่างหน่วยงานระหว่าง
ห้องสมุดประสานมิตรและองครักษ์ ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี (1 สิงหาคม-20 กันยายน) มีสถิติการยืมหนังสือ
เพิ่มขึ้น จ าแนกตามห้องสมุดคือ ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมุดองครักษ์เพิ่มขึ้น 28 ครั้ง (จาก 98 ครั้ง เป็น 117 
ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 19.39 ส าหรับสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุดประสานมิตร เพิ่มขึ้น 34 ครั้ง 
(จาก 52 ครั้ง เป็น 86 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 65.38  
  เมื่อพิจารณาเป็นจ านวนเล่ม พบว่า ห้องสมุดประสานมิตรยืมห้องสมุดองครักษ์ลดลง 34 เล่ม 
(จาก 160 เล่ม เป็น 126 เล่ม) ลดลงร้อยละ 21.25 ส าหรับสถิติการยืมระหว่างห้องสมุดองครักษ์ยืมห้องสมุด
ประสานมิตร เพิ่มขึ้น 12 เล่ม (จาก 85 เล่ม เป็น 97 เล่ม) คิดเป็นร้อยละ 14.12  

58



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

  ส าหรับบทความวารสาร ยังมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากช่วงที่เริ่มเปิดใช้บริการเป็นช่วง
ปิดภาคการศึกษา จนถึงช่วงต้นของการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งยังไม่ใช่ช่วงที่นิสิตจะใช้บทความวารสารประกอบ  
การเรียนมากเหมือนช่วงกลางภาคการศึกษา 
  ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.76) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
 

ผู้ท าแบบประเมิน (คน) จ านวนการตอบ (คร้ัง) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

76 98 4.76 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการที่ท าแบบประเมินจ านวน 76 คน ได้ท าการประเมินการใช้งาน
ระบบจ านวน 98 ครั ้ง คิดเป็นค่าเฉลี ่ย 4.76 แสดงว่าผู ้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที ่ ส ุด (แบบประเมิน 
ความพึงพอใจจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อ login เข้าใช้บริการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง แต่หากผู้ใช้บริการคนเดียวกันนี้ 
เข้าใช้งานระบบครั้งต่อไปในวันเดียวกัน แบบประเมินจะไม่แสดงข้ึนมาให้ตอบซ ้าอีก) 
 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยระบบยืมทรัพยากรระหว่างหน่วยงานมีเบื้องหลังของการท างานของระบบ โดยการดึง
ข้อมูลผู ้ ใช ้ผ ่านระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด (CLDW : Central Library Data Warehouse) ท าให้ปัญหาหลัก 
ประการหนึ่งที่อาจพบได้คือ หากข้อมูลของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของระบบคลังข้อมูลห้องสมุดยังไม่ได้รับ  
การปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะท าให้ไม่มีข้อมูลของอาจารย์ นิสิตและบุคลากร
คนดังกล่าวแสดงขึ้นในระบบ แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถ login เข้ามาใช้งานได้เนื่องจากการตรวจสอบตัวตนของ
ผู้ใช้บริการจะท าการตรวจสอบกับ LDAP ของมหาวิทยาลัยโดยตรง แต่ก็อาจท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนในการ
ใช้บริการได้เช่นกัน ดังนั้น ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องปรับข้อมูลผู้ใช้ให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักล่าวขึ้น 
 
รายการอ้างอิง 
บัญชา ปะสีละเตสัง.  (2557).  พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery.  กรุงเทพฯ:  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Exlibris.  (2019).  Aleph X-Services. สืบค้น 15 กันยายน 2562, จาก   
           https://developers.exlibrisgroup.com/aleph/apis/aleph-x-services/ 
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Central Library Data Warehouse and Utilization  :  

A Case Study of 370 DDC Classification 
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บทคัดย่อ  

 ร ะบบคลัง ข ้อ มูล ห้อ งส มุด  (Central Library Data Warehouse) เป็น ร ะบบที่พ ัฒ น า ด้วย

ซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic Platform โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) และระบบ

บริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) มาบูรณาการร่วมกัน จากผลของการพัฒนาระบบท าให้ได้

ข ้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ เช ่น การใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

หรือประเภททรัพยากร เป็นต้น รวมถึงสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ Collection หนังสือหมวด 370 (การศึกษา) 

ในส่วนของจ านวนหนังสือที่มีให้บริการ จ านวนการใช้หนังส ือของหมวด 370 ทั้งหมด และหมวดย่อยของหมวด 370 

อีกด้วย ซึ่งข ้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาจัดหา หรืออนุรักษ ์หนังส ือในหมวดดังกล่าว เพ ื่อให้บริการ

ตามความต้องการของผู้ใช ้ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด ,  การวิเคราะห์คอลเล็คชัน , การใช้หนังส ือ 

 

ABSTRACT  
 Central Library Data Warehouse is initiated with Pentaho Business Analytics  

Platform through data integration from the library system, student register, and human resource 

system. The program brings significant data used for administration such as book usage in any range 

times, resource type, etc. This data are used as collection analysis in 370 DDC classification as well 

as is sub-classification through several books and usage that can be further described collection 

development as to users need. 
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บทน า 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้พ ัฒนาระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด (CLDW : 

Central Library Data Warehouse) โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (ALEPH) และระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019 ) มาบูรณาการร่วมกัน ด้วยซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic 

Platform เพ ื่อสร้าง Data Warehouse ได้เป็นระบบคลังข ้อมูลห้องสมุดที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลลงไปใน

มิติต่าง ๆ ที่สนใจ เช ่น จ านวนหนังสือในห้องสมุดจ าแนกตามคณะ /หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนการใช้ประโยชน์ของ

หนังสือแยกตามคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา เป็นต้น อีกทั้งระบบดังกล่าวย ังเปิดโอกาสให้คณะ/สาขาวิชา สามารถน าข ้อมูลไป

วิเคราะห์ น าเสนอ ก าหนดตัวชี้วัด และใช้ในการบริหารจัดการ  

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เกิดแนวความคิดในการน ามาใช้วิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) 

ของห้องสมุด เนื่องจากสถิติการย ืมหนังส ือในหมวด 370  ที่ผ ่านมาพบว่ามีจ านวนการยืมมากที่ส ุด ประกอบกับการที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ก่อตั้งข ึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ดังนั้นผล

การวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) ที่มีให้บริการในส านักหอสมุดกลาง จะท าให้ทราบถึงคุณภาพและปริมาณของ

หนังสือ ซึ่งสามารถน าผลมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรหรือปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย ่างเหมาะสม  

 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ ื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

                       ในบทความนี้ จะอธิบายถึงข ั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบ

คลังข ้อมูลห้องสมุด และการพัฒนาคลังข ้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศึกษา)  

                       ขั้นตอนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลห ้องสมุด  (CLDW : Central Library Data Warehouse) 

มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล จ านวนหนังสือแยกตามประเภทวัสดุ สถานที่จัดเก็บ คณะ/ภาควิชา  

รวมถึงจ านวนการใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ  

   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและออกแบบระบบ มีข ั้นตอนดังนี้ 

                  1. ศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์  

 - ซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค  

(SQL Power Architect)    

                                    - ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin)   

                                    - ซอฟต์แวร์แม่ข ่ายเพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server)  

                                    - ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนตาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration)  
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                                    - ซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูลเเพนทาโฮสคีมมาเวิร์คเบ้นช์ (Pentaho Schema 

Workbench)  

                                    - ซอฟต์แวร์สร้างรายงานสรุปข้อมูลเพนทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์   

(Pentaho Report Designer) 

   2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์เอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค   

(SQLPower Architect) และส่งออกในรูปแบบชุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) เพ ื่อน าไปสร้างเป็นฐานข้อมูล  

    3. การสร้างฐานข้อมูลและการเพิ่มข ้อมูลลงบนระบบคลังข ้อมูลด า เนินการสร้าง 

ฐานข้อมูล โดยใช้ช ุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) บนซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) 

                                    - น า เข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัต โน มัติ โดย ใช้

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง

ข้อมูล จากหลายแหล่งข ้อมูล นอกจากนี้ย ังสามารถจัดการข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ บน

ฐานข้อมูลของโพสทเกรสคิวแอล (PostgreSQL) เนื่องจากฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) มีการ

จดัเก็บข้อมูลแบบหลายตารางที่มีความสัมพันธ์ก ัน  

      4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ที่เพ ิ่มลงในฐานข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์จัด ก า ร

ฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) และแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล เพน

ทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

  5. สร้างระบบแม่ข ่ายส าหรับน าเสนอข้อมูลด้วยการลงซอฟต์แวร์เพนทาโฮ  

เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server) บนเครื่องแม่ข ่าย โดยก าหนด URL:  http://www.cldw.lib.swu.ac.th:8080 

  6. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วย 

ซอฟต์แวร์เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์ (Pentaho Schema Workbench) 

  7. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์เพน  

ทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์ (Pentaho Report Designer) 

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงการแสดงผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

มีความถูกต้องมากที่ส ุด  

    ข ั้นตอนที่ 4 น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบแก่ผ ู้บริหารห้องสมุดและ 

บรรณารักษ ์ โดยแสดงผลข้อมูล ที่สามารถระบุช ่วงปี ภาคการศึกษา ภาษา หรือระบุสถานที่จัดเก็บได้ สามารถ

จ าแนกตามคณะ หรือประเภทของวัสดุที่มีให้บริการ รวมถึงจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาพที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลภาพรวมรายการหนังสือที่มีการใช้งาน  

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิภาพแสดงแนวโน้มการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดทั้งหมด  
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ภาพที่ 3  การแสดงผลรายชื่อหนังส ือ 10 รายการที่ถ ูกย ืมมากที่ส ุด 

 

ขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศ ึกษา) มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) โดยใช้ข ้อมูลจ านวนหนังสือของหมวด 370 

ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ านวนหนังสือแยกตามหมวดย่อยของหมวด 370  

จ านวนหนังสือที่มีการใช้งานและไม่มีการใช้งาน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. ต้องการให้ระบบแสดงผลภาพรวมของหมวด 370 และหมวดย่อยของหนังสือหมวด 

370 ซึ่งแบ่งออกเป็น  9 หมวดย่อย ดังนี้      

          เลขหมู่  เนื้อหาวิชา  

370 – 370.9 การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย

ทางการศึกษา ประวัติการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  

371 - 371.8974 โรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน  

371.9 - 371.99 การศึกษาพิเศษ  

372 – 372.99 การประถมศึกษา 

373 – 373.99 การมัธยมศึกษา 

374 – 374.99 การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ 

375 – 375.99 หลักสูตร 

378 – 378.99 การอุดมศึกษา 

379 – 379.99 นโยบายทางการศึกษา 

              2. ต้องการให้ระบบแสดงผลปีพ ิมพ์ของหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

    2.1 หนังส ือใหม่ มีปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป 
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 2.2 หนังส ือเก่าปานกลาง มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ  

ค.ศ. 1997-2007 

                              2.3 หนังส ือ เก่า  มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมาทั้งนี้ ข ้อมูลที่

น  าเสนอเป็นข้อมูลถ ึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบย่อยหมวด 370 ภายใต้ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด  

(CLDW : Central Library Data Warehouse) มีข ั้นตอนดังนี้ 

  1. น าเข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล สร้างคลังทรัพยากรหมวดย่อย 370 ให้ตรงตามที่ได้ก  าหนดไว้ ด้วยซอฟต์แวร์เพนทาโฮดาต้า

อินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

                 2. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วยซอฟต์แวร์ 

เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์  (Pentaho Schema Workbench) โดย เลือกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขตามเงื่อน ไ ข ที่

ก  าหนดไว้ และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์  (Pentaho Server) 

    3. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูล ด้วย ซอฟต์แวร์เพนทาโฮ

รี-พอทดีไซ เนอร์ (Pentaho Report Designer) และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮ เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho 

Server)  

                     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล ความสมบูรณ ์ของระบบ และปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้การแสดงผลมีความถูกต้องมากที่ส ุด  

                    ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอระบบแก่บรรณารักษ ์เพ ื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรหมวดย่อย 370  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

     สรุปผล 

 1. รายงานผลเกี่ยวกับหนังสือหมวด 370 (การศ ึกษา) และหมวดย่อย สามารถจ าแนกได้ว่า  

ห้องสมุดมีหนังส ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหมวดดังกล่าว และในหมวดย่อยเป็นจ านวนเท่าใด และเมื่อ จ าแนก

ตามปีพ ิมพ์ที่ก  าหนด ท าให้ทราบถึงสถานะของหนังสือในหมวดนี้ว่า มีหนังส ือเก่า เก่าปานกลางหรือใหม่เป็นจ าน วน

เท่าใด รวมถึงแสดงผลที่เก ี่ยวกับหนังส ือที่มีการใช้และไม่มีการใช้ จึงขอน าเสนอเป็นตัวอย ่าง ดังนี้ 

  1.1 จ านวนและการใช้หนังสือหมวด 370  

 1.1.1 หนังสือในหมวด  370 ทั้งหมด  มีจ านวนทั้งส ิ้น  20,132 ชื่อ เรื่อง 31,443 เล ่ม 

จ าแนกเป็นหนังส ือภาษาไทย จ านวน 13,511 ชื่อเรื่อง 23,425 เล ่ม และหนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 6,621 

ชื่อเรื่อง 8,018 เล ่ม  

 ผลการใช้หนังส ือหมวด 370 พบว่า มีการใช้จ านวน 8,766 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

44  ของหนังสือทั้งหมด และมีการใช้ทั้งหมด 100,775 ครั้ง  และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน  11,366  ชื่อเรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 56  ของหนังสือทั้งหมด  
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                                 เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า มีการใช้ จ านวน 6,369 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

32 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 7,142 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของหนังสือทั้งหมด  

                                 ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้ จ านวน  2,397 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 

12 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 4,224 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 ของหนังสือทั้งหมด 

  

 
 

ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือหมวด 370 แยกตามภาษาและการใช  ้

 

 1.1.2 หนังสือหมวด 370 จ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือ 

 1) หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน 4,268 

ชื่อเรื่อง 6,706 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 3,532 ชื่อเรื่อง  5,862 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 736 

ชื่อเรื่อง 844 เล ่ม                                                                       

                                      ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน  3,013  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 1,255 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ29 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                      เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,488 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 58 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 1,044 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวน

หนังสือใหม่  

                                      ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  525 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 211 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ5 ของจ านวนหนังสือ

ใหม่                  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาไทย  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาต ่างประเทศ 
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 2) หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ า น วน  5,931 ชื่อ เรื่ อง  9,666 เล ่ม  แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ า ษ า ไ ทย  4,366 ชื่อ เ รื่ อ ง  7,901 เล ่ม  เป็น หนัง ส ือ

ภาษาต่างประเทศ 1,565 ชื่อเรื่อง 1,765 เล ่ม 

                                   ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  3,119  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 53 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  2,812  ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ 47  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                 เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,341 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 39  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 2,025 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง 

                                     ส า ห รั บ ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น  778 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ  13 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  787 ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ  13  ของ

จ านวนหนังสือ    

                 

                                       3) หนังสือเก่า  (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมา ) มีจ าน วน  

9,933 ชื่อเรื่อง  15,071 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  5,613 ชื่อเรื่อง 9,662 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  

4,320 ชื่อเรื่อง 5,409 เล ่ม 

                                        ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน 2,634 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 27 ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 7,299  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 73 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                        เมื่ อ แ ย ก เป็น หนั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น ว น  1,540 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 16  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 4,073 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41  ของจ านวน

หนังสือเก่า 

                                        ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่า งป ร ะ เทศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  1,094 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนหนังสือ เก่า   และไม่มีการใช้จ านวน 3226 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32 ของจ านวน

หนังสือเก่า                                      

 1.2 จ านวนและการใช้หนังสือในหมวดย่อย 370 ตามที่ได้ก  าหนดหมวดย่อยของ  

370  ออกเป็น 9 หมวดย่อยนั้น แต่เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดมาก จึงขอน าเสนอตัวอย ่างที่น ่าสนใจ เฉพาะหมวด 

370 – 370.9  (การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ประวัติการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา) ดังนี้คือ 

 หนังสือในหมวด 370 – 370.9  มีจ านวนทั้งส ิ้น 3,495  ชื่อเรื่อง 6,097 เล ่ม คิดเป็นร้อย

ละ 19 ของหนังสือหมวด 370 ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  จ านวน  2,154  ชื่อ เรื่อง 4,409 เล ่ม  และเป็น

หนังส ือภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,341 ชื่อเรื่อง 1,688 เล ่ม  

                                ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน 1,762   ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวน

หนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้จ านวน 1,733  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 50  ของจ านวนหนังสือในหมวด 

                         เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า  มีการใช้จ านวน  1,221 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ  

35  ของหนังสือในหมวด และไม่มีการใช้งานจ านวน  933  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27  
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                        ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้งาน จ านวน  541 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15 

ของหนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้งานจ านวน  800  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23 

                       เมื่อจ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือในหมวดย่อย 370-370.9 จะพบว่า 

                                1.2.1 หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน  720  ชื่อ

เรื่อง 1,239 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 575 ชื่อเรื่อง  1,068 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 145 ชื่อ

เรื่อง 171 เล ่ม                                                                       

 ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  562  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 78  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 158 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  448 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

62  ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน  127  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  18  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้จ านวน 114 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

16 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 31 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                               1.2.2 หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ านวน 875 ชื่อเรื่อง 1,595 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 601 ชื่อเรื่อง 1,282 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 

274 ชื่อเรื่อง 313 เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  592  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 68  ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  283  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 32  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  429 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

49  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 172  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหนังสือ

เก่าปานกลาง 

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 163 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  

19 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  111 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  13  ของจ านวนหนังสือ     

                                1.2.3 หนังสือเก่า (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2539 หรือ ค.ศ. 1996 ลงมา) มีจ านวน  1,900  

ชื่อเรื่อง  3,263  เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  978  ชื่อเรื่อง 2,059 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  922  ชื่อ

เรื่อง 1,204  เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  608  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32  ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 1,292  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                      เมื่ อ แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ าษาไทย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ าน วน  344 ชื่อ เ รื่ อ ง  คิด เป็น 

ร้อยละ 18  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 634  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33  ของจ านวนหนังสือเก่า  

                                      ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 264 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 14  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 658  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนหนังสือเก่า 

 2. การด  าเนินงานขั้นต ่อไป  จากรายงานผลที่ได้รับจากระบบน าไปสู่การจัดการดังนี้   

 2.1 กรณีที่เป็นหนังส ือใหม่ (พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข ึ้นไป)  ควรน าเสนอให้บรรณา รักษ ์

งานพัฒนาทรัพยากรพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมส าหรับรายการที่มีการใช้มาก   
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  2.2 กรณีที่เป็นหนังส ือ เก่าปานกลาง (พ ิมพ์ระหว่างปี พ .ศ . 2540-2550) หรือหนังส ือ เก่า 

(พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ลงมา) ห้องสมุดควรติดต่อกับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้พ ิจารณารายชื่อหนังส ือที่ไม่มี

การใช้งานหรือใช้งานน้อย เพ ื่อจ าหน่ายออกจากห้องสมุด หรือพิจารณาจัดเก็บ ในรูปแบบอื่น 

  2.3 รายงานผลจากระบบจะพบว่า ห้องสมุดมีหนังส ือให้บริการในบางสาขาวิชาน้อย  เช ่น 

สาขาหลักสูตร จึงควรแจ้งให้บรรณารักษ ์งานพัฒนาทรัพยากรให้จัดหาหนังสือในสาขานี้เพ ิ่มเติม หรือติดต่อให้

อาจารย ์ในสาขาดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข ้าห้องสมุดเพ ิ่มเติม  

                         2.4 หนังส ือที่มีการใช้น้อยไม่ว่าจะเป็นหนังส ือใหม่ หนังส ือเก่าปานกลา งหรือหนังส ือเก่า ควร

มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ  เพ ื่อส ่งเสริมให้มีการใช้เพ ิ่มข ึ้น  ได้แก่ การแนะน าหนังส ือและเผยแพร่ในหน้า

เว็บไซต์ห้องสมุด เฟซบุ๊ก หรือรูปแบบอื่น ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรายชื่อหนังส ือที่ถ ูกใช ้งาน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านทรัพยากรของระบบ เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก จึงท าให้การ  

ประมวลผลของระบบใช้เวลานาน ดังนั้น  ควรมีการเพิ่มทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายที่ใช ้ในงานนี้ ซ ึ่ง

ทรัพยากรของระบบในปัจจุบันที่ใช ้ คือ  หน่วยประมวลผล (CPU) 8 Core หน่วยความจ าหลัก  (Hard Disk) 1 TB 

หน่วยความจ า เข ้าถ ึงโดยสุ่ม  (Ram) 16 GB  ดังนั้น  เพ ื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ควรเพิ่ม

ทรัพยากรดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล (CPU) 16 Core หน่วยความจ าหลัก (Hard Disk) 2 TB และหน่วยความจ า

เข ้าถ ึงโดยสุ่ม (Ram) 32 GB 

2. ด้านการพัฒนาระบบการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล โดยผู้พ ัฒนาควรเพิ่มข ้อมูลรวมถึงปรับปรุง 

ข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง เช ่น ช ื่อเรื่องหนังส ือ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น เพ ื่อเพ ิ่มความสามารถในการแส ดง

ข้อมูลของระบบให้ดีข ึ้น 

3. เนื่องจากระบบมีการใช้งานที่ซ ับซ้อน ดังนั้นผู้พ ัฒนาควรจัดท าคู่มือการใช้ เพ ื่อให้ผ ู้ใช ้งาน 

สามารถใช้งานได้อย ่างถ ูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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4. ควรมีการพัฒนาให้ระบบมีความสามารถในการแปลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช ่น มี 

ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินหนังส ือที่ควรน าออกจากชั้นหนังส ือ หรือหนังส ือที่ควรจัดหาเพิ่มเติม เพ ื่อ

ช ่วยให้บรรณารักษ ์สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในห้องสมุดได้อย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากบทความนี้ น าเสนอผลการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 (การศึกษา)  เท่านั้น  

หากต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวดหมู่อ ื่นเพ ิ่ม จะต้อง  เพ ิ่มข ้อมูลหนังส ือในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ เลขหมวดหนังสือหลัก  

เลขหมวดหนังสือย ่อย และข้อมูลอื่นตามระบบการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 หรือข ้อมูลที่ต ้องเพ ิ่มเติม จาก

ระบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น ั้น บรรณารักษ ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน ดังนี้ 

                       1. บรรณารักษ ์ฝ ่ายจัดหา สามารถใช้เป็นข ้อมูลในการตัดสินใจซื้อหนังส ือที่ถ ูกใช ้มากเข ้าห้องสมุด

เพ ิ่มเติม เพ ื่อให้บริการแก่ผ ู้ใช ้ 

         2. บรรณารักษ ์อาจน าหนังส ือที่ไม่มีการใช้หรือมีการใช้น้อย ควรน ามาจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมให้

มีการใช้เพ ิ่มมากขึ้น 

 3. บรรณารักษ ์สามารถใช้เป็นแหล่งข ้อมูลในการพิจารณาจัดเก็บตัวเล ่มหนังส ือที่ไม่มีการใช้ หรือ

มีการใช้น้อยไว้ในคลังหนังส ือ หรือพิจารณาจ าหน่ายออกจากห้องสมุด  

 

 

70



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให ้บริการในรูปแบบหอ้งสมุดไร้เง ินสด 

 

The Development of Cashless Library Centralized Platform  

for Library Services 

 
ปราชญ ์ สงวนศ ักด ิ์ 

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

pratchaya.s@cmu.ac.th  

 

บทคัดย่อ  

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  มีวัตถ ุประสงค์ เพ ื่อ

สร้างแพลตฟอร์มส่วนกลางส าหรับเช ื่อมโยงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้องกับการช าระเงินของส านักหอสมุดเข ้ากับ

ระบบการช าระเงินของธนาคารพาณิชย ์และระบบบัญชีการเงิน -การคลังของส านักหอสมุด เพ ิ่มช ่องทางการช าระเงิน

ให้ก ับผู้ใช ้บริการให้สามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย ์ทุกแห่งช  าระเงินกับส านักหอสมุดได้ แพลตฟอร์มที่

พ ัฒนามีการท างานในรูปแบบ Web Service API ถูกพัฒนาโดย Node.JS และระบบจัดการฐานข้อมูล MongoDB 

หลังจากพัฒ นาเสร็จสิ้นส านักหอสมุดได้น า ไป ทดสอบโดยการท างานร่วมกับระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืน

ทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าด้วยตนเอง จากการส ารวจความพึงพอใจพบว่า  ผ ู้ใช ้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.4)  

 

ค าส าคัญ: ธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส์, การช าระเงินออนไลน์, การพัฒนาระบบ, สังคมไร้เงินสด  

 

ABSTRACT  

 The development of cashless library centralized platform for library services aims 

to create a central platform for linking different payment applications of Chiang Mai University 

Library to banking system and agency's financial system.  This platform provides payment methods 

for users to be able to use all commercial bank applications to pay with the library  services. The 

developed platform runs in the form of the web service API developed by Node.JS and MongoDB 

database management system. After the development was completed, the platform was tested 

by working together with the self-payment fines system for the return of library resources. The 

satisfaction survey after tested found that users are satisfied with the high level (average 4.4).  

 

Keyword: Electronic transactions, Online payments, System development, Cashless Society  
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บทน า 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเช ีย งใหม่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนย ุทธศาสตร์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อ มและ

พลังงาน มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนที่มีการกินดีอย ู่ด ี มีความสุขและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างย ั่งย ืนภายใต้ช ื่อ โครงการ 

CMU Smart City-Clean Energy ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อพ ัฒนามหาวิทยาลัยสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงาน

สะอาด โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการเมืองต้นแบบอัจฉริยะนั้นคือการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเข ้าส ู่การ

เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยการน าเทคโนโลยีการช าระเงินด้วยระบบ อิเล ็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

มาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย  

 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ในฐานะของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ และ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้จัดการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข ้าส ู่การเป็นสังคม

ไร้เงินสด โดยการวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการที่เก ี่ย วข ้องกับการช าระเงินแบบอิเล ็กทรอนิกส์

สามารถเชื่อมโยงในการท ารายการช าระเงินได้โดยไม่ต้องด า เนินการผ่านธนาคารพาณิชย ์โดยตรง ซึ่งครอบคลุมการ

ช าระเงินทั้งหมดภายในส านักหอสมุด เช ่น  การช าระค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า  การช าระ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด การช าระค่าธรรมเนียมการพิมพ์เอกสาร และการช าระค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 

เป็นต้น  โดยแพลตฟอร์มที่พ ัฒนามีการท างานในรูปแบบ Web Service API มีหน้าที่ต ิดต่อประสานงานกับระบบ  

Backend ข อ งธน า ค าร พ าณิช ย ์ใน กา รช าร ะเงิน ซึ่ง สา มาร ถบูรณ าก าร ให้แอ ปพลิเค ชั่ นห รือร ะบบ ต่าง  ๆ  ที่

ส  านักหอสมุดพัฒนาขึ้นมาสามารถใช้การช าระเงินจากแอปพลิเคชันช าระเงินของธนาคารพาณิชย ์ได้ทุกธนาคาร 

 แพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดสามารถแยกการท างานออก เป็น  

2 เอนด์พอยต์ (Endpoints)  ได้แก่ 1) API ส าหรับสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยการรับข้อมูลรายการหนี้ส ิน จาก

แอปพลิเคชันปลายทางและค านวณข้อมูลการช าระเงินตามมาตรฐาน  Thai QR Code for Payment Transactions 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2562) ก่อนส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเป็น QR Code ส าหรับการช าระเงิน โดย

เมื่อมีการช าระเงินจ ากผู้ใช ้ งานร ะบบจะท ากา รส่ง การแ จ้ง เตือน  (Notification) ไปยัง URL ที่แอปพลิเค ชัน

ลงทะเบียนไว้เพ ื่อแจ้งให้แอปพลิเคชันปลายทางทราบ 2) API ส าหรับตรวจสอบข้อมูล โดยเป็นเอนพอยต์ส  าหรับให้

แอปพลิเคชันตรวจสอบการช าระเงินจากใบแจ้งหนี้ที่ล งทะเบียนไว้  โดยทั้ง  2 เอนด์พอยต์รวมเป็นแพลตฟอร์มที่

ส  านักหอสมุดจะใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการช าระเงินในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ส  าหรับการให้บริการทั้งหมดของ

ส านักหอสมุด 
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ภาพที่ 1 การท างานของ Cashless Library Centralized Platform  
 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ ื่อพ ัฒนาแพลตฟอร์มส่วนกลางส าหรับ เช ื่อมโยงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้องกับการช าระ

เงินของส านักหอส มุด เข ้ากับร ะบบก ารช า ระ เงินขอ งธนาค าร พา ณิชย ์และ ระบบบัญชีกา รเงิน - การคลัง ข อ ง

ส านักหอสมุด 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดใช้มาตรฐาน วัฏ จักร

การพัฒ นาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) (Everett & McLeod,Jr . , 2007) โดยแบ่ง

ข ั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 5 ข ั้นตอนดังนี้ 

 1. วางแผนการพัฒนา (Planning) 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดจ า เป็นต้องบูรณาการ

ความร่วมมือกันหลายหน่วยงานและต้องมีการวางแผนการพัฒนาร่วมกันในแต่ละภาคส่วน ได้แก่ ส  านักหอสมุด กอง

คลังส  านักงานมหาวิทยาลัย  และธนาคารพานิชย ์ ก่อนเริ่มลงมือพัฒ นา ระบบ โดย เริ่มจากกองคลังส  านักงาน

มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ขอเปิดใช้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล ็กทรอนิกส์ก ับธนาคารพานิชย ์และก าหนด

หมายเลข Suffix ID เพ ื่อใช ้อ ้างอิงในการช าระเงินให้ก ับส านักหอสมุด จากนั้นส านักหอสมุดมีหน้าที่ก  าหนดผังบัญชี

รายรับทั้งหมดที่จะให้บริการผ่านการช าระเงินด้วยอิเล ็กทรอนิกส์พร้อมกับย ื่นขอใช้ลาย เซ็นอิเล ็กทรอนิกส์ใน การ

ออกใบเสร็จรับเงินให้ก ับกองคลังส  านักงานมหาวิทยาลัย เพ ื่อให้ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบมีผลตามกฎหมาย  เมื่อ

ส  านักหอสมุดได้รับ Suffix ID และการเห็นชอบการใช้ผ ังบัญชีจากมหาวิทยาลัยแล้วจึงด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม

ต่อไป 

ส  าน ักหอสม ุด  

ธนาคารพ าณ ิชย ์ 

App  1  

App  2  

App  3  

Platfo rm  
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ภาพที่ 2 การวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  

 

 2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 

 ในการวิเคราะห์ระบบผู้พ ัฒนาได้ก  าหนดโมดูล  (Module) การท างานของแพลตฟอร์มกลาง

ส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส ่วนสร้างใบแจ้งหนี้ ส ่วนแจ้งการช าระเงิน และ

ส่วนตรวจสอบการช าระเงิน โดยเพลตฟอร์ที่พ ัฒนามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่องโยงข้อ มูลระหว่างแอปพลิเคชัน

ของส านักหอสมุดกับระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารพาณิชย ์ 

 ส่วนสร้างใบแจ้งหนี้มีหน้าที่ร ับข ้อมูลใบแจ้งหนี้จากแอปพลิเคชัน เพื่อบันทึกข ้อมูลหนี้ส ินล งใน

แพลตฟอร์ม  ในขั้นตอนนี้ผ ู้พ ัฒ นาแอปพลิเคชันสามารถร ะบุ Callback URL และข้อมูลตอบกลับส าห รั บ ใ ห้

แพลตฟอร์มส่งข ้อมูลกลับไปยังแอปพลิเคชันเมื่อมีการช าระเงิน โดยข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จะถูก

น าไปประมวลผลเป็นชุดรหัสและส่งกลับไปให้แอปพลิเคชันเพื่อสร้าง  QR Code ส าหรับช าระเงินต่อไป 

 ส่วนแจ้งการช าระเงิน (Notification) จะเป็นส่วนที่ท างานโดยอัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องมีการ

ร้องขอ (Request) จากแอปพลิเคชัน แต่จะท างานด้วยตนเองเมื่อมีการช าระเงินในใบแจ้งหนี้ตามที่แอปพลิ เคชัน

สร้างไว้ในส่วนสร้างใบแจ้งหนี้ โดยจะส่งข ้อมูลการช าระเงินและข้อมูล  (Payload) ไปยัง Callback URL ที่ถ ูกระบุ

โดยแอปพลิเคชัน แต่หากไม่มีการะบุ Callback URL จากแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มจะข้ามการท างานในส่วนนี้ไป 

 ส่วนตรวจสอบการช าระเงินเป็น  API Endpoint ส าหรับให้แอปพลิเคชันสามารถเรียกตรวจสอบ

การช าระเงินตามรายการใบแจ้งหนี้ที่แอปพลิเคชันสร้างไว้ โดยการตรวจสอบการช าระเงินสามารถ เรียกดูข ้อ มูล ได้

เป็นรายใบแจ้งหนี้และแสดงรายงานทั้งหมด  

ธนาคารพาณิ ชย์

เปิดบริกา รกา รช า ระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิ กส์

กองคลังส า นักงานมหาวิทยาลัย

1. ขอใช้บร ิกา รการช าระ
เงินแบบอิเล็ก ทรอนิกส์

2. ออกหมาย เลข Suffix ID

ส านักหอ สม ุด

1. ก าหนดผังบัญ ชี

2. พ ัฒนาเพ ลตฟ อร์ม การ
ช าระเงิน
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ภาพที่ 3 การรับ-ส่งข ้อมูลระหว่างเอนด์พอยต์ของแต่ละส่วนด าเนินการ  
 

 3. ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) 

 เมื่อก าหนดรูปแบบการรับส่งข ้อมูลระหว่างเอนด์พอยต์ได้แล้วเพ ื่อด าเนินการต่อไปจึงจ าเป็นต้อง

ออกแบบแพ็ก เกจข้อมูล  (Data Package) เพ ื่อ เป็นข้อก าหนดกลางส าหรับสื่อสารกันระหว่างเอนด์พอยต์ จาก

รูปแบบการสื่อสารข้อมูลจากรูปที่ 3 สามารถออกแบบแพ็กเกจข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1 PUT Create Invoice 

ส าหรับสั่งให้แพลตฟอร์มสร้างใบแจ้งหนี้ 

{ 

 app_id : หมายเลขแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนไว้ก ับแพลตฟอร์ม, 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Unique Key), 

 amount : จ านวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้, 

 callback_url : url ส าหรับส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการช าระเงิน (Optional), 

 payload : { ข ้อมูลที่ต ้องการให้แนบไปพร้อมการแจ้งเตือน (Optional) } 

} 

1.2 POST QR Payment 

ส าหรับตอบรับการสร้างใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 ref1 : Refference Code 1, 

ส่วน
สร้า

งใบ
แจ้

งห
นี้

 
ส่วน

แจ้
งก

ารช
 าระ

เงิน
 

ส่วน
ตร

วจส
อบ

กา
รช า

ระเ
งิน

 

แอปพล ิเคช ัน  แพลตฟอร ์ม  ธนาคาร

1 .1  PUT C reate  Invo ice  

1 .2  PO ST Q R Paym en t  

2 .1  PO ST  Paym ent N o tificatio n  

2 .2  PO ST  Ackno w led ge  2 .3  PO ST Paym en t N o tificatio n +  Invo ice  

 

3 .1  GET Invo ice  Sta tus  

3 .2  PO ST Invo ice  Status  
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 ref2 : Refference Code 2, 

 qr_code : ข้อมูลการสร้าง QR Code 

} 

2.3 POST Payment Notification + Invoice Data  

ส าหรับส่งข ้อมูลแจ้งเตือนเมื่อมีการช าระใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 bill_no : เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, 

 book_no : เล ่มที่, 

 transaction_time : เวลาที่ท ารายการ,  

 amount : จ านวนเงินที่ช  าระ, 

 status : สถานการณ์ช  าระเงิน,  

 payload : { ข้อมูลที่แอปพลิเคชันแนบตอนสร้างใบแจ้งหนี้ } 

} 

3.1 GET Invoice Status 

ส าหรับเรียกดูสถานะใบแจ้งหนี้ 

invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้ 

3.2 POST Invoice Status 

ส าหรับส่งข ้อมูลสถานะใบแจ้งหนี้ 

{ 

 invoice_id : หมายเลขใบแจ้งหนี้,  

 status : สถานะการช าระเงิน,  

 bill : [{ 

  bill_no : เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, 

  book_no : เล ่มที่, 

  transaction_time : เวลาที่ท ารายการ,  

  amount : จ านวนเงินที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน  

 }] 

} 

  

 เมื่อก าหนดรูปแบบและข้อก าหนดในการ รับส่งข ้อมูล ระห ว่าง เอน ด์พอยต์แล้วการพัฒ น า

แพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดผู้พ ัฒนาเลือกใช้ Node.JS ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

และระบบจัดการข้อมูล MongoDB ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจาก MongoDB เป็นระบบจัดการข้อมูล (Database 

Management System: DBMS) ในประเภท No-SQL (Grolinger, Higashino, Tiwari, และ Capretz, 2013) ซึ่ง

76



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 

มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลในการรองรับการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของ Payload จากแต่

ละแอปพลิเคชันซึ่งมีความแตกต่างกัน 

 4. การน าไปใช้งาน (Implementation) 

 หลังจากพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด  ส านักหอสมุดได้

มีการน าระบบไปทดลองใช้งานกับ ระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าด้วยตนเองโดย การ

พัฒ นาแอปพลิเคชันขึ้นมา 1 แอปพลิเคชันและท าการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอล

มาตรฐาน SIP2 (3M, 2006) เพ ื่อ เรียกดูข ้อมูลค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจากระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ เมื่อผ ู้ใช ้งานน าบัตรสมาชิกห้องสมุดมาอ่านที่จุดให้บริการ ระบบจะแจ้งยอดค้างช าระขึ้นมาที่จอแส ดงผล

พร้อมกับ QR Code ส าหรับช าระเงิน เมื่อผ ู้ใช ้ท าการช าระเงินผ่าน  QR Code ธนาคารพาณิชย ์จะแจ้งข ้อมูลการ

ช าระเงินมาที่แพลตฟอร์ม จากนั้นแพลตฟอร์มจะท าการแจ้งต่อไปยัง ระบบช าระเงินค่าปรับเพื่อด า เนินการปลด

หนี้ส ินและส่งใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมลของผู้ใช ้บริการตามล าดับ 

 5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 เนื่องจากแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด เป็นแพลตฟอร์มที่มี

ความเกี่ยวข ้องกับระบบการเงินซึ่งถ ือ เป็นระบบงานส าคัญของส านักหอสมุด ดังนั้นการท างานของแพลตฟอร์ม จึง

จ า เป็นต้องมีความแม่นย  าและปลอดภัยสูง หากแพลตฟอร์มมีการท างานที่ผ ิดพลาดอาจเกิดผลกระทบร้ายแรง

ตามมา ดังนั้นผู้พ ัฒนาจึงมีการบ ารุงรักษาและบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้  

 ในกรณีการเข ้าถ ึงแพลตฟอร์มจากผู้ไม่ประสงค์ดี ส  านักหอสมุดได้ท าระบบบัญชีขาว (Whitelist) 

(Brooks, 2008) เพ ื่อเก็บข้อมูล IP Address และ Host Name ของเครื่องแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถ เข ้าใช ้งาน

ระบบได้ ดังนั้นหากมีการเช ื่อมต่อ (Connect) แพลตฟอร์มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อย ู่นอก เหนือจากที่มีใน บัญชี

ขาวแพลตฟอร์มจะท าการส่งสถานะกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานว่าไม่มีส ิทธิในการใช้งานระบบ (HTTP 

response status codes 401 Unauthorized) (IETF, 2017) 

 ในกรณีที่เครื่องแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้

เงินสดหรือระบบเครือข ่ายของส านักหอสมุดขัดข ้องไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่มีการช าระเงินจากผู้ใช ้งาน จากรูป

ที่ 3 จะเห็นว่าหากระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารพาณิชย ์ไม่ได้รับ สถานะตอบกลับตามข้อ  2.2 ธนาคาร

พาณิชย ์จะทราบว่าระบบแม่ข ่ายคอมพิวเตอร์ของส านักหอสมุดมีปัญหา และจะส่งจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ไปย ัง

ผ ู้ร ับผิดชอบจ านวน 3 คนได้แก่ หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการ

เรียนรู้ และหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ ื่อให้ทราบรายละเอียดการช าระเงินเพ ื่อด าเนินการต่อไป 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 

 หลังจากส านักหอสมุดพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด

เสร็จสิ้น ส  านักหอสมุดได้พ ัฒนาระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า โดยระบบจะเชื่อม โยง

ข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอลมาตรฐาน SIP2 ในการเรียกดูข ้อมูลยอดหนี้ส ินคงค้างในระบบของ

ผู้ใช ้บริการเพื่อน ามาสร้าง QR Code ส าหรับให้ผ ู้ใช ้บริการช าระเงินค่าปรับด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย ์ โดยระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจะเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มกลางส า หรับ
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ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดซึ่ง เป็นตัวกลางในการด าเนิน ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย ์  เมื่อ

ผ ู้ใช ้บริการท าการช าระเงินแพลตฟอร์มจะท าส่ง การแจ้งเตือนไปยังระบบช าระเงินค่าปรับเพื่อล ้างหนี้ส ินที่มีอย ู่ใน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ ่านโปรโตคอลมาตรฐาน SIP2 และแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ไปยังผ ู้ใช ้งานผ่านจดหมาย

อิเล ็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ 4 การท างานของระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า  
 

 นอกจากระบบช าระเงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้า แล้ว ส  านักหอสมุดได้

วางแผนน าแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสดมาใช้งานกับระบบจองบูธขายหนังสือใน

กิจกรรมสัปดาห์หนังส ือ  มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ (CMU Book Fair) และระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้

บริการห้องสมุดด้วยตนเอง โดยระบบดังกล่าวคาดว่าจะมีการใช้งานในปีงบประมาณ 2563 

 อภิปรายผล  

 หลังจากพัฒนาระบบผู้พ ัฒนาได้น ามาเผยแพร่ภายในกิจกรรมวันนวัตกรรมส านักหอสมุด 2019 

โดยมีผ ู้สนใจเข ้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ผ ู้ปฏิบัติงานห้องสมุดต่างหน่วยงาน 

และอาจารย ์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ โดยจาการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข ้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับระบบช าระ

เงินค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช ้าจ านวน 45 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.4 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5) 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มกลางส าหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด 

ผู้พ ัฒนาพบข้อจ ากัดของระบบบางประการจึงมีข ้อเสนอแนะในการน าแพลตฟอร์มไปใช้งานและในการน าไปพัฒ นา

เพิ่มเติมดังนี้ 

 1. การช าระเงินด้วย QR Code นั้น ผ ู้ใช ้บริการสามารถช าระได้หลายครั้ง โดยแพลตฟอร์มไม่

สามารถปิดกั้นการช าระเงินหลังจากผู้ใช ้งาน เคยช าระไปแล้วได้ ดังนั้นหากผู้ใช ้งานมีการช าระเงินซ้ าซ ้อนจึงเป็น

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการด้านการเงินในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและคืนเงินให้ก ับผู้ใช ้งานต่อไป 

App  Bank 
Platfo rm  

ILS  

SIP2  
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 2. การช าระเงินด้วย QR Code ในอนาคต ธนาคารพาณิชย ์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช าระ

เงิน ดังนั้นส่วนงานจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินไว้รองรับในกรณีที่มีการช าระค่าธรรมเนียม 

 3. ควรมีการน าแพลตฟอร์มนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช ้ผ ู้ใช ้งานสามารถช าระเงินผ่านบัตรเครดิต

ได้ 
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การวิเคราะห ์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตร

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่  

  

Analysis of the Relevance of Electronic Resources to Support Graduate 

Study Programs Faculty of Medicine, Chiang Mai University 

  
เพ ียงขอบฟ้า ป ัญญาเพ็ชร  

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

peangkobfah.p@cmu.ac.th  

  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อวิเคราะห์ควา มสอดคล้องขอ งทรัพยากรสารสนเทศ ทุกป ระ เภ ทที่

ห้องสมุดมีให้บริการต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ และท าการเปรียบเทียบ

กับรายการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3 หรือ มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  จ านวน 615 กระบวนวิชา โดยท าการวิเคราะห์รายการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 และท าการเปรียบเทียบกับรายชื่อทรัพยากรสารสน เทศที่

ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 

ผลการวิจัยพบว่า จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้ งหมด 3,470 รายการ มีรายการหนังสือ

อิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรจ านวน 1,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 เมื่อน ารายชื่อมาเปรียบเทียบกับ

รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อตรงกัน

จ านวน 400 รายชื่อ  คิด เป็นร้อยละ 27.10 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 2 ,900 รายการ มีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับหลักสูตร จ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 เมื่อท าการเปรียบเทียบรายชื่อกับรายการวารสา รที่

ปรากฎใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อที่ตรงกัน 21 ชื่ อ คิดเป็นร้อยละ 1.74 

และ ฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ 13 ฐานข้อมูล มีความสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิด

เป็นร้อยละ 100.00 มีรายชื่อฐานข้อมูลที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคอลเล็กชั่นทรัพยากร

สารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563  
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ค าส าคัญ : ทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์, หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ,  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze the relevance of electronic resources in the 

library to Graduated program of Faculty of Medicine, Chiang Mai University and compare library 

resources with titles of 615 Courses in Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course 

Specification) Class 5 : Teaching Resources  by analyzing the list of information resources purchased by 

the library in the budget year 2018 and comparing it with the list of inform ation resources that appear 

in Course Specification Class 5 : Teaching Resources  

 The research found that from the total of 3,470 electronic books, th ere are 1,457 

items are support curriculum equal to 41.99 percent. When comparing names to Thai Qualificat ions 

Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources section found that 

there are 400 names matching list, amounts to 27.10 percent. For electronic journals, from the total 

of 2,900 of electronic journals, there are 288 titles are support curriculum equal to 8.30 percent. When 

comparing to Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in 

Teaching Resources Section found that there are 21 Journals matching list, amounts to 1.74 percent. 

And 13 electronic databases are support curriculum equal to 100.00 percent. When comparing to Thai 

Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources 

Section found that there are 9 Databases matching list, amounts to 69.23 percent. 

  From research results, the Faculty of Medicine library is used as a guideline in 

developing the information resource collection to cover all Courses and all levels of education in the 

budget year 2020 

 

Keyword: Electronic Resources, Graduate Study Programs, Information Resources Development 

 

บทน า 

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นภารกิจส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ไปสู่

ความเป็นเลิศที่ย ั่งย ืน โดยเฉพาะพันธกิจด้านการวิจัย เพ ื่อความเป็น เลิศและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายเชิงย ุทธศาสตร์ เป็น

การผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง จนสามารถน ามาพัฒ นาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จาก

ความส าคัญของงานที่กล ่าวมาข้างต้น ท าให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ต้องปรับกลยุทธ์ในการ
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จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมอยู่ เสมอ เช ่น  เพ ิ่มการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังส ือ วารสาร และ

ฐานข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ การด าเนินการยกเลิกการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์ และการลดจ านวนเล่ม

หนังส ือรวมถึงการพิจารณาการบอกรับวารสารและการสั่งซ ื้อหนังส ือในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ห้องสมุดมี ทรัพยากร

สารสนเทศที่ให้บริการได้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่ส ุด แต่กระนั้นย ังพบว่าการจัดหาทรัพยากรยังไม่ตรงต่อ

ความต้องการของภาควิชาและหน่วยงาน มีค าขอให้ห้องสมุดท าการจัดซื้อทรัพยากรอิเล ็กทรอนิกส์ที่ต ้องใช ้สอนใน

หลักสูตรการศึกษาเป็นงบประมาณที่เพ ิ่มข ึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ีย งใหม่ ได้เปิด

หลักสูตรการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้ นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต ทั้งหมด 41 หลักสูตร รวม 615  

กระบวนวิชา ซึ่งในแต่ละกระบวนวิชามีความจ า เป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ ที่

สนับสนุนการเรียนกา รสอ นแล ะกา รวิจัย  เพ ื่อ ให้ห้องสมุดไ ด้ทรา บแน วทา งในก ารพัฒ นาทรัพยา กรส ารส น เ ทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ เพ ื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้นสูง และ ดุษฎีบัณฑิต และ

มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล ็กทรอนิกส์เพ ียงพอที่จะให้บริการในทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) เป็นข้อมูลการเตรียมสอนรายกระบวน

วิชา ในหมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ห้องสมุด

สามารถน ารายการเหล่านั้น มาวิเคราะห์เพ ื่อท าการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการได้ตรงกับแ ต่ละ

กระบวนวิชาได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 

 2. เพ ื่อทราบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล ็กทรอนิกส์ที่ตรงกับรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ใน

การเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ที่ห้องสมุดมีให้บริการ 

                

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

 1. ก าหนดกลุ่มประชากร และขอบเขตงานวิจัย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทอิเล ็กทรอนิกส์ ได้แก่ ที่ห้องสมุดจัดซื้อและบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาถึงความสอดคล้องของ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดยห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นสูง ที่

เปิดรับสมัครโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 2. การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช ้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกรายการ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 615 กระบวนวิชา ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือ

ในการวิจัยโดยเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ( Master of Science Program in 

Anatomy) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จ านวน 15 กระบวนวิชา มาบันทึกข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้

82



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 
 

ประกอบการเรียนการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) หมวดที่ 5 หัวข ้อ ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน พบว่าสามารถใช้รวบรวมข้อมูลได้ครบทุกประเด็นที่ใช ้ในการวิจัย จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวม มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

จากกระบวนวิชาจากที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

และ 2562 จากหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา และ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา รวมทั้งส ิ้นจ านวน 615 กระบวนวิชา จากนั้นได้ รวบรวม

รายชื่อหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ ได้จัดหา และ บอกรับในปี พ.ศ. 2561  จากนั้นท าการวิเคราะห์และ

จัดกลุ่มทรัพยาก รสา รส นเทศอิ เล ็กท รอ นิก ส์ที่ สนับส นุน การ เรียนก ารส อน ขอ งหลักสูตรแ ละกร ะบวน วิช า คณ ะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เช ียงใหม่ ตามค าอธิบายหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบัณฑิต

วิทยาลัย และ มคอ. 3 ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา และท าการเปรียบเทียบจ านวนรายชื่อทรัพยากรสารส นเทศ

อิเล ็กทรอนิกส์ ที่ตรงกับรายชื่อหนังส ือที่ปรากฏใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 4. การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิติที่ใช ้ในการวิจัย  จากแบบบันทึกข ้อมูล  ผ ู้วิจัย ได้น าข ้อมูลจากแบบ

บันทึกที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรุปผล และอภิปรายผล  

 1. ข ้อมูลทั่วไปข อ งหลัก สูต รแล ะก ระบวน วิชา ในปีการศึกษา พ .ศ.2561 และ 2562 คณะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาบัณฑิต 

ระดับดุษฎีบัณฑิต และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง รวมทั้งส ิ้น  41 หลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย  2562 ) แบ่ง

ออกเป็นระดับมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.32 ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 34.15 

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 39.02  จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 41 

หลักสูตร มีจ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2561 และ 2562 จ านวน 615 กระบวนวิชา แบ่งออกเป็น

ระดับมหาบัณฑิต 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.18 ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.78  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 45.04 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของหลักสูตรและกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 -2562  

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวน

หลักสูตร 
ร้อยละ  

จ านวนกระบวน

วิชา 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 11  26.83 161 26.18 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 14 34.15 177 28.78 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  16 39.02 277 45.04 

รวม 41 100.00 615 100.00 

  

 2. จ านวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  จากการรวบรวมกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการส อน

ทั้งหมด 615 กระบวนวิชา มีกระบวนวิชาที่มีข ้อมูล 512 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 83.25 แบ่งออกเป็น ระดับมหาบัณฑิต

จ านวน 137 กระบวนวิชา จาก 161 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.09 ระดับดุษฎีบัณฑิต 119 กระบวนวิชา จาก 177  

กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 67.23 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 256 กระบวนวิชา จาก 277 กระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละ 

92.42 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพยากร  

              ประกอบการเรียนการสอนที่มีข ้อมูล  

 

ระด ับการศ ึกษา 
จ านวน  

มคอ.3 ท ั้งหมด 

จ านวน  มคอ.3 

ที่ม ีข ้อมูล 
ร้อยละ 

ระดับมหาบัณฑิต 161 137 85.09 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 177 119 67.23 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 277 256 92.42 

รวม 615 512 83.25 

 

 3. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์  

 3.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ 3 ,470 ชื่อ เมื่อน ารายการทรัพยากรสารสนเทศ

วิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า มีหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตจ านวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 

561 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.17 และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1, 650 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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47.55 เมื่อตัดรายการที่ซ ้ ากันออกจะมีหนังส ือจ านวน 1 ,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 ของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับแยกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอน  

 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 8.30 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 16.17 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650 47.55 

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทุกระดับ 1,457  41.99 

 

 3.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏในมคอ.3 

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ าน วน 

3,470 รายการ ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1,4 57 รายการ มี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 400 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.10 ในระดับมหาบัณฑิตมี

จ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 43.14 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มี

จ านวนหนังสือที่ต รงกับร ายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 127 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.74 และในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

16.12 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือที่ปรากฏใน มคอ.3  

                หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ระด ับการศ ึกษา  
จ านวนหนังสือท ี่ม ี

ให ้บริการ  

จ านวนหนังสือ  

ที่ม ีใน มคอ. 3 หมวด 5 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 288 66 43.14 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 561 127 17.74 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,650  207 16.12 

รวม (ตัดรายการที่ซ ้ าออก ) 1,476 400 27.10 

 

 3.2.1 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอ นิกส์ที่
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สอดคล้องกับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จ านวน 288 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3 

หมวดที่ 5 จ านวน 66 รายการคิดเป็นร้อยละ 43.14 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรวิทยาศา สตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 27 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

61.36 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 21 รายการ จากรายการ

หนังสือที่เก ี่ย วข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.60 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยา จ านวน 8 รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.81  

 3.2.2 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จากจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจ านวน 716 รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน 

มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 127 รายการคิดเป็นร้อยละ 17.74 สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุดคือ หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 30 

รายการ จากรายการหนังสือที่เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 74 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาได้แก่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จ านวน 26 รายการ จากรายการหนังสือที่เ ก ี่ย วข ้องทั้งหมด 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

59.09 และ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จ านวน 25 รายการ จากรายการหนังสือที่

เก ี่ยวข ้องทั้งหมด 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.49  

 3.2.3 จ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่ตรงกับรายการหนังสือในหลักสูตร

และกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  การเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทั้งหมด 16 หลักสูตร มีจ านวน 12 หลักสูตรที่มีข ้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ ใน 

มคอ. 3 หมวด 5 คิดเป็นร้อยละ 75 ของหลักสูตรทั้งหมด มีจ านวนหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนกา รสอน

ทั้งหมด 1,284 รายการ เป็นหนังส ือที่ตรงกับรายการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน  207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.12 

สาขาวิชาที่มีรายการหนังสือมากที่ส ุด  คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จ านวน 

156 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.55 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ ื้นฟู จ านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.50 ส่วนหลักสูตรที่ไ ม่มี

รายการหนังสือที่ตรงกับรายการที่ปรากฏใน มคอ.3     หมวดที่ 5 มีจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพ ทย์คลินิกสาขา วิชาจิตเวชศา สตร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น สู ง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาจักษ ุวิทยา  

 4. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ 
 4.1 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯ บอกรับที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวน วิชา

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ผลการรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดบอกรับมี จ านวนวารสาร

อิเล ็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ให้บริการจ านวน 2,900 ชื่อ  ปรากฏว่า เป็นวารสารที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน

ระดับบัณทิตศึกษาจ านวน 1,476 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของทั้งหมด แยกออกเป็นวารสารที่สนับสนุนการเรียนการ
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สอนระดับมหาบัณฑิตจ านวน 599 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.28 วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.86 และวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 1,155 รายก าร คิด

เป็นร้อยละ 39.83 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 
จ านวนวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 19.28 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 26.86 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 39.83 

จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมด  1,476  50.90  

 

 4.2 จ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดฯบอกรับที่ตรงกับรายการวารสารใน มคอ.3 หมวด

ที่ 5 ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จากจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ทั้งหมดจ านวน 2,900 รายการ ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อตัดรายชื่อที่ซ ้ าออกแล้วมีจ านวน 1, 204 ช ื่อ  คิดเป็นร้อยละ 41.51 เป็นวารสารที่

สนับสนุนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตจ านวน 559 ชื่อ  มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 

6 ชื่อ  คิดเป็นร้อยละ 1.07 จ านวนวา รสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 779 

รายการ มีจ านวนหนังสือที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ส่วนการศึกษาใน

ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีจ านวนวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการศึกษาจ า นวน 1,155 ชื่อ มี

จ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.04  

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ก ับรายการ วารสารที่ปรากฏใน มคอ.3   

               หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หลักสูตร 

จ านวน  

วารสาร  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนวารสารใน มคอ . 

3 หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 559 6 1.07 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 779 3 0.39 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 1,155 12 1.04 

รวม (ตัดรายการท ี่ซ้ าออก) 1,204 21 1.74 
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 5. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์  

                       จากจ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่บอกรับ ทั้งหมดจ านวน 13 ฐานข้อมูล พบว่าเป็นฐานข้อมูลที่

สอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีฐานข้อมูลที่ตรงกับ

รายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จ านวน 5 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 38.46 จ านวนฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 13 ฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ตรงกับใน มคอ .3 หมวด 5 จ านวน 6 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 46.15 ส่วนการศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงมีฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ

การศึกษา 13 ฐานข้อมูล มีจ านวนวารสารที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23  

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลอิเล ็กทรอนิกส์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากับรายการ  

            หนังส ือที่ปรากฏใน  มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

หลักสูตร 
จ านวนฐานข้อมูล  

ที่ม ีให ้บริการ  

จ านวนฐานข้อมูลใน มคอ . 3 

หมวด 5  ที่ม ีให ้บริการ 
ร้อยละ  

ระดับมหาบัณฑิต 13  5 38.46  

ระดับดุษฎีบัณฑิต 13  6 46.15 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 13  9 69.23 

 

  ข้อเสนอแนะ  

 การวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและฐานข้อมูล อิเล ็กทรอกนิกส์ ควรศึกษา

ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ ประกอบ เนื่องจากใน มคอ. 3 ข ้อ 5 หมวดทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน มีข ้อมูลหลักที่ใช ้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศคือ รายการหนังสือและต ารา ซึ่งไม่

ครอบคลุมต่อการตัดสินใจบอกรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร หรือ  ฐานข้อมูล ทั้งนี้เน ื่ องจากในการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษามีการใช้วารสารและฐานข้อมูลที่หลากหลายไปตามหัวข ้อที่น ักศึกษาสนใจท าวิทยานิพนธ์ หรือ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข ้าด้วยกัน  

 การน าไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต ่อภาควิชา / หน่วยงาน  

 ภาควิชา / หน่วยงานมีทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรและ

กระบวนวิชาที่เปิดสอนครบทุกหลักสูตร โดยที่ไม่ต้องเสนอรายชื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อ  

ประโยชน์ต ่อห ้องสมุด  

 1. จากผลการวิจัย ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาคอลเล็กชั่น

ทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับก ารศึกษาใน ปีงบประมาณ   

2563  
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  2. ห้องสมุดสามารถพิจารณาจัดซื้อรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช ้ในหลายกระบวนวิชา ท าให้การ

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
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การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบ EZProxy ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
Logfile analysis of electronic database user behavior via            

Mahidol University Library and Knowledge Center's EZProxy system 
 

สิขริน สุวรรณนที 
 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
 sikharin.suw@mahidol.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
           บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ที่เป็นโอเพนซอร์ส วิเคราะห์
ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ EZProxy ระยะเวลา 1 ปี     
ในปี 2561 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น ามาสร้างกราฟแสดงผลทางสถิติ ได้ 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งาน
ตามช่ือวารสาร (Journal), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร 
(Formats), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการ
เข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร (Types), สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายชั่วโมง (Hour), แสดงสถิติการเข้าใช้
งานตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty)  

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) น ามาใช้ประกอบในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ และใช้ในการวางแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ค าส าคัญ: อีแซดพร็อกซี่, ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่, วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล  

                อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ABSTRACT  
 This article presents an analysis of logfile using open source software named 
ezPAARSE, managing last year's data to analyze users' electronic database usage through the 
EZProxy system.  The analysis results can be used to create graphs showing statistical results in 8 
forms:  Journal usage statistics, Domain usage statistics, Format usage statistics, Platforms usage 
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statistics, Monthly usage statistics, Types Usage statistics, Hourly usage statistics, and usage statistics 
of database names compared to users by faculty.  
 The results of the EZProxy logs support to analyze electronic databases that really 
satisfy the needs of users and also used in the plan about electronic database management 
following the budget of Mahidol University Library and Knowledge Center. 

 
Keyword: EZProxy, EZProxy logfile, Analysis EZProxy logfile, electronic databases 

 
บทน า 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับจ านวนมากกว่า 100 ฐานข้อมูล ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ หน้า
เว็บเพจ e-Databases เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ อนุญาตให้เข้าใช้เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานท่ีหลากหลายเช่น ใช้
งานผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย (LAN) ,ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) หรือ 
ใช้งานผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)  
 ส าหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับจากภายนอก
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีช่องทางให้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (EZProxy) ซึ่งท าหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการเพียงแค่กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานจาก
ภายนอกเครือข่ายได้ กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างจากการบันทึกข้อมูลจราจรของเซิร์ฟเวอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy logs)  จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกของจ านวนการเช่ือมต่อไปยังทรัพยากรพร็อกซี่ และน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 ซึ่งปัจจุบันบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) (OCLC 2019) ได้แนะน า 5 
ซอฟต์แวร์ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ได้แก่ AWStats, EzPAARSE, 
Sawmill, The Webalizer, XpoLog จากการทดลองใช้งานพบว่าซอฟต์แวร์  EzPAARSE เป็นซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) บทความนี้น าเสนอวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ในการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และน าข้อมูลมาน าเสนอในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย (Data 
Visualization) เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนและจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาข้อมูลทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis)  
  การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) คือ การค้นหาความรู้จาก
ไฟล์บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นโดยอัติโนมัติ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นแต่ละเรคคอร์ดแสดงเวลาและ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
เป็นการแยกประเภท จ าแนกรูปแบบและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และน าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
การจราจรคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (Singh 2018) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ (Log Analysis) แสดงดังภาพท่ี 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) 
 

  1.2 ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
 ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ใช้
ต้องการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยป้อนช่ือและรหัสผ่านเข้ามาที่ระบบ จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
และส่งค าขอไปยังผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยแนบ IP Address ของ อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แทน IP 
Address ของผู้ใช้รายนั้น ๆ จากนั้นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบ IP EZProxy ว่าถูกต้องตามที่
ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องผู้ให้บริการจะส่งเนื้อหากลับมาที่อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  และอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งเนื้อหาให้ผู้ใช้ต่อไป (OCLC 2018) ภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy) 
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ภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
 
 กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่มากกว่า 1 ล้านเรคคอร์ด ซอฟต์แวร์ทั่วไปเช่น excel ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ 
(EZProxy logs)  ได้ด้วยข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์ (Brains, 2019) จ าเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์ฟรีโอเพนซอร์ส 
ezPAARSE ช่วยในการกรองและสกัดข้อมูลออกจากไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
รายงานแสดงจ านวนการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้หลายรูปแบบต่อไป 
  1.3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 

 
 
ภาพที่ 3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 
 ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่สามารถวิเคราะห์และคัดกรองไฟล์บันทึก     
อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ เพื่อจ าแนกเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ซีเอสวี (CSV) ซอฟต์แวร์ 
ezPAARSE พัฒนามาจาก  Node.js Framework  เป็น Web Application ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถน าเข้าไฟล์
บันทึก EZProxy โดยการลากแล้ววาง (Drag-and-drop) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Magnuson 2014) โครงสร้างระบบ
การท างานท่ีส าคัญของซอฟตแ์วร์ ezpaarse แสดงในภาพที่ 4 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีท าหน้าที่วิเคราะห์
ยูอาร์เอล (URL) ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจ าแนกข้อมูลยูอาร์เอลออกเป็น
ข้อมูล JSON objects เรียกว่าโปรแกรม Parsers เอาท์พุทท่ีส่งออกมาจากโปรแกรม Parsers จะถูกจับคู่กับเมทาดา
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ทาที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานช่ือว่า  “KBART” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะของแต่ละส านักพิมพ์และสร้างรายงาน
กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) ของแต่ละแพลตฟอร์มต่อไป 
 

 
 
ภาพที่ 4 โครงสร้างระบบการท างานท่ีส าคัญของซอฟตแ์วร์ ezpaarse 
 

 

  การติดตั้ง ezPAARSE ผู้พัฒนาแนะน าให้ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux OS ซึ่งมี
ความต้องการของระบบดังนี้ พื้นที่ฮาร์ดไดร์ฟ 50 GB, ซีพียู 2 core, หน่วยความจ า 2-4 GB และต้องติดตั้งชุด
ซอฟต์แวร์เสริมดังนี้ เครื่องมือมาตรฐานของลินุกซ์ bash, make, grep, sed ,โปรแกรมภาษา python, gcc และ 
g++ คอมไพเลอร์, ซอฟต์แวร์ cURL(ผ่านแพคเกจ npm), เวอร์ชันคอนโทรล git>= 1.7.10 ,ฐานข้อมูล MongoDB 
>= 3.2 ค าสั่งในการเริ่มต้นใช้งาน ezPAARSE โดยพิมพ์ค าสั่ง  make start บน terminal และเปิด ezPAARSE บน
เว็บเบราว์เซอร์ที่ยูอาร์เอล http://localhost:59599/ (Ezpaarse, 2016) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE  
มี 4 ข้ันตอนดังนี ้
 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูบันทึก (Collection of Log Data) 
 ไฟล์บันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) จะถูกสร้างโดยอัติ
โนมัติเป็นรายเดือนและบันทึกไว้ในไฟล์ช่ือ EZProxy.log ถูกเก็บอยู่ในไดเรกทอรี่ที่ท าการติดตั้งโปรแกรมอีแซด    
พร็อกซี่ (EZProxy) ค าสั่งเริ่มต้นที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) คือค าสั่ง 
“LogFormat %h %l %u %t "%r" %s %b” ซึ่งสามารถก าหนดหรือเปลี่ยนรูปแบบค าสั่งได้ในไฟล์ config ของ
โปรแกรมอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ค าสั่งเริ่มต้นนี้จะสร้างข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ออกมาดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ และความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์สามารถอธิบายด้วย
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์ 
 
 
 

ค าสั่ง ตัวอย่าง รายละเอียด 

%h 123.45.6.789 ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ 

%l - ชื่อผู้ใช้ 

%u - รหัสเซสชัน 

%t [09/Jan/2019:09:09:09 +0700] เวลาและวันที ่

“%r” "GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1" ค าขอ http 

%s 200 สถานะของค าขอ 

%b 1234 จ านวนไบต์ในการถา่ยโอน 

 
 

 2.2 การคัดกรองข้อมูล (Cleaning of data) 
 เมื่อจัดเก็บไฟล์บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ EZProxy อย่างถูกต้องแล้ว ขั้นตอนใน
คัดกรองไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) หลังจากที่ลงช่ือเข้าใช้งาน ezPAARSE ต้องก าหนด Parameters ให้
ตรงกับชนิดของไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องออก โดยเลือก Log type 
เป็นชนิดอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และก าหนด Log format ให้เป็น %h %l %u %t "%r" %s %b จากนั้นคัดลอก
เรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 3 – 5 บรรทัด วางในส่วนของ Copy/paste your log lines here 
เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของ Parameters แสดงภาพรูปที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 5 การก าหนด Parameters บนซอฟต์แวร์ ezPAARSE 
 
 2.3. การแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอแีซดพร็อกซี่ (Convert into Stuctured from) 
 เมื่อไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ถูกคัดกรองให้เหลือแต่เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการแล้ว ข้ันตอนถัดไปคือการแปลง
ข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดของไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ให้อยู่ในรูปแบบตารางกิจกรรมการเข้าถึง (Access 

123.45.6.789 - - [09/Jan/2019:09:09:09 +0700] "GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1" 200 1234 
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Events) (Lechaudel and Jouneau 2018) กระบวนการแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) มี 3 ขั้นตอน
ดังนี ้
 2.3.1 แปลงเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยเลือกแปลงเฉพาะ     
เรคคอร์ดที่มียูอาร์เอล (URL) ตรงกับ 174 รายช่ือส านักพิมพ์ที่ก าหนดไว้ใน parsers เรคคอร์ดที่ตรงกับกฎที่ตั้งไว้
เท่านั้นจะถูกแปลงเป็นข้อมูล host, session, login, date และ geoip แสดงดังภาพที่ 6 
 

 
 

 
ภาพที่ 6 การแปลงเรคคอร์ดไฟลบ์ันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  

 

 2.3.2 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เมื่อ 
ยูอาร์เอล (URL) ที่ถูก parsers แยกออกมา จะถูกแปลงให้เป็นข้อมูล platform, unitid, print_identifier, 
publication_title ด้วยการแลกเปลี่ยนเมทาดาทากับฐานข้อมูล KBART ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน middleware 
ในส่วนของข้อมูล rtype, mime และ doi ได้มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ API จากภายนอก ส าหรับยูอาร์เอล 
(URL) ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกฟังชันก์ใน middleware คัดแยกออกไป แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 

 
ภาพที่ 7 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
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 2.3.3 ขั้นตอนสุดท้ายฟังก์ชันใน middleware จะเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับเช่น 
host และ login แล้วส่งออกมาเป็นเอาท์พุทไฟล์ในรูปแบบซีเอสวี (csv) ที่จัดเรียงกิจกรรมการเข้าถึง (Access 
Events) เป็นล าดับ แสดงดังภาพที่ 8  
 

 
 
ภาพที่ 8 เอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) 

 

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการเข้าถึง (Access Events  Analyses) 
 เนื่องจากจ านวนข้อมูลเอาท์พุทไฟล์ซีเอสวี (CSV) ของกิจกรรมการเข้าถึง (Access 
Events) มีจ านวนมากกว่าล้านเรคคอร์ด ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปลงข้อมูลของซอฟต์แวร์ ezPAARSE ท าให้ไม่
สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสัมพันธ์ได้ ต้องอาศัยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB Browser 
ร่วมกับภาษา SQL ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     
โดยเปรียบเทียบกับแอททริบิวที่น่าสนใจดังนี้ แอททริบิวช่ือวารสาร (publication_title), แอททริบิวช่ือโดเมน 
(domain), แอททริบิวชนิดของทรัพยากร (mime / formats), แอททริบิวช่ือฐานข้อมูล (platform_name), แอท-
ทริบิวประเภทของทรัพยากร (rtype / types) , แอททริบิววันและเวลา (datetime) และแอททริบิวการเข้าสู่ระบบ 
(login) ค าอธิบายแอททริบิวของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค าอธิบายแอททริบิวแต่ละประเภทของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) 
 

  
 3. สร้างกราฟแสดงผล Visualization 

 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) มาน าเสนอในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายด้วยการสร้างกราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้ใช้บริการในปี 2561 มีหน่วยวัดเป็นจ านวนครั้งท่ีเข้าถึง (Number of Access) สร้างกราฟด้วยโปรแกรม tableau 
เวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 14 วัน แสดงผล 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (Journal), สถิติการ
เข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (Formats), สถิติการเข้าใช้งานตาม
ช่ือของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการเข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร 
(Types) แสดงดังรูปที่ 9 สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายช่ัวโมง (Hour) แสดงดังภาพที่ 10 และสถิติการเข้าใช้งาน
ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11 

ชื่อแอททริบิว ค าอธิบาย ชื่อแอททริบิว ค าอธิบาย 

datetime วันและเวลา publication_title ชื่อหนังสือหรือวารสาร 

date วันที่เข้าถึง unitid รหัสกิจกรรม 

login การเข้าสู่ระบบ (เข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัส) domain ชื่อโดเมนที่พบใน URL ที่ร้องขอ 

platform ชื่อย่อของฐานข้อมูล geoip-country ตัวย่อของประเทศ ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต ์

platform_name ชื่อเต็มของฐานข้อมูล geoip-latitude ละติจูด ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์ 

publisher_name ชื่อเต็มของส านักพิมพ์ geoip-longitude ลองติจูด ส าหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์ 

rtype (types) ประเภทของทรัพยากร datetime เวลาของกิจกรรมการเข้าถึง 

mime (formats) ชนิดของทรัพยากร host ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ 

print_identifier ISSN (ฉบับพิมพ์) url URL ที่ผู้ใช้ร้องขอเพื่อเข้าถึงทรัพยากร 

online_identifier ISSN(อิเล็กทรอนิกส์) status สถานะของ HTTP 

title_id ระบุหัวข้อ size ขนาดของการร้องขอ 

doi รหัส doi log_id ID เฉพาะในบรรทัดบันทึกค านวณโดยใช้ SHA1  
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล 6 รูปแบบ 

 
 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 แสดงผลรายชั่วโมงแสดงดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลข้อมูลเชงิปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในป 
                 2561 แสดงผลรายช่ัวโมง 
 
 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจ านวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงผลข้อมูลเชงิปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในปี  
             2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจ านวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ช่วย
ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 
ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครอบคลุมแยกตามรายช่ือ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ  ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาสร้างกราฟแสดงผลในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในวางแผนและจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงต่อความต้องการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
  ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้งานได้ฟรีและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยเฉพาะ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลเมทาดาทาระหว่างผู้ให้บริการ
ฐานข้อมูลท าให้ได้สถิติการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์อื่นๆ ยังไม่มีคุณสมบัติการ
เชื่อมโยงน้ี ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ ezPAARSE ง่ายมีอินเตอร์เฟสการลากวางไม่จ าเป็นต้องพิมพ์
ค าสั่งให้โปรแกรมท างาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)  ที่มีจ านวนเรคคอร์ดปริมาณ
มหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (journal), สถิติตามชื่อโดเมน (domain) และ 
สถิติตามช่ือฐานข้อมูล (platform) แสดงดังรูปท่ี 9 ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าเข้าใช้งานฐานข้อมูลใด
บ่อยครั้งที่สุด ฐานข้อมูลใดเป็นท่ีนิยม กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (formats) และตาม
ประเภทของทรัพยากร (types) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าดาวน์โหลดไฟล์ชนิดไหนบ่อยครั้งที่สุด และ
เข้าใช้งานทรัพยากรประเภทใดมากที่สุด ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถทดสอบการเข้าถึงทรัพยากรแต่ละชนิดแต่ละ
ประเภทด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาในการเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบ
สามารถให้ค าแนะน าได้ กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายช่ัวโมง (hour) แสดงดังรูปที่ 10 ช่วยให้ทราบว่า
ช่วงเวลาใดผู้ใช้บริการเข้าใช้งานน้อยท่ีสุด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบวางแผนปิดปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสมไม่กระทบ
กับผู้ใช้งาน กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามรายช่ือฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (access by faculty) แสดง
ดังรูปที่ 11 ช่วยให้ทราบว่าแต่ละฐานข้อมูล คณะหรือส่วนงานไหนในมหาวิทยาลัยมหิดลใช้งานมากที่สุด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลในปีต่อๆไป 
 กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามรายช่ือฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (access by 
faculty) แสดงดังรูปที่  11 ได้ถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผลของการประชุมสามารถเพิ่มจ านวนคณะหรือส่วนงานที่มีส่วนร่วมในการเข้าใช้
งานฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบอกรับฐานข้อมูลที่มีมูลค่าสูง นอกเหนือจากคณะใหญ่ๆที่ต้อง
สนับสนุนงบประมาณเป็นประจ าอยู่แล้วทุกป ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติการใช้บริการกึ่งเรียลไทม์ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
Using Analytics Platform to Create Semi-Realtime Library Statistic 

Dashboard in Kasetsart University Library 
 

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์ 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
apiyos.r@ku.th 

 

บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหีน้าท่ีให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิตและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ท าให้ส านักหอสมุด มีแนวคิดในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการใช้บริการต่าง ๆ และจัดท าแผงหน้าปัดธุรกิจ หรือ Dashboard ที่มีการปรับปรุงข้อมูลแบบ
กึ่งเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการให้บริการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการก าหนดทิศ
ทางการตัดสินใจ และสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ซึ่งแผงหน้าปัดธุรกิจนี้เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เห็น
ภาพรวมของข้อมูล ด้วยการแสดงผลในรูปแบบจินตทัศน์ (Visualization) โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบภาพ ตัวเลข 
หรือแผนภูมิต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลได้
ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว 

 
ค าส าคัญ: การน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ, การวิเคราะห์ข้อมลู, แผงหน้าปัดธุรกิจ, Business Intelligence 

 
Abstract 
 Office of the University, Kasetsart University aim to provide academic excellence 
service for university’s students and staffs to improve teaching and learning. Continue to enhancing 
the quality and efficiency of services through technology by process and analyze the large amount 
of library service data from various sources which have different form and structure of data. And 
presenting data in the form of dashboard that has the semi-real time update data that can be 
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viewed the overall progress of business through visualization formats. Helping the executives gets 
the data more quickly and accuracy which assists making decisions. 

 
Keywords: Data Visualization, Data Analytics, Business Intelligence, Dashboard 

 
บทน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการความรู้ 
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานบริการและสร้างสรรค์กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย รวมถึงพฤติกรรมการอ่านของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และ
เป็นพื้นที่กลางที่กระตุ้นให้ผู้รับบริการได้รับแรงบันดาลใจจากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของ
ส านักหอสมุด (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, 2560) 
 โดยในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการเรียนการ
สอน รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส านักหอสมุดจึงต้องการปรับปรุง
นโยบายการให้บริการและตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีการเก็บข้อมูล
การให้บริการเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางและการตัดสนิใจการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทหรอื
กลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด ประเภทหรือกลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวนการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลค าค้น ประเภท
ทรัพยากรที่ถูกยืม ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ ข้อมูลการบริการ
ด้านต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่านี้มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลจัดท าแผงหน้าปัดธุรกิจหรอื Dashboard ที่มีการ
ดึงข้อมูลการบริการต่างๆแบบกึ่งเรียลไทม์ โดยน าเสนอภาพรวมของการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดย
สามารถดูข้อมูลภาพรวมได้ทั้งหมด และข้อมูลสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน ท าให้ทราบถึงสภาวะของการ
บริการและเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของส านักหอสมุด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้เทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ 
 2. เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ ที่มีการแสดงผลข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ทราบถึงสภาวะของการบริการและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 จัดท าคลังข้อมูลการให้บริการส าหรับการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในส านักหอสมุด ซึ่งจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยจะดึงข้อมูลตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้
ทุกๆ 10-15 นาที  ท าการน าเข้าข้อมูลที่ได้เข้าคลังข้อมูล เพื่อท าการสกัดคัดแยกข้อมูลออกมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วท าการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และประมวลผล และน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบ
แผงหน้าปัดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต้อการท าความเข้าใจและเหมาะสม ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ในมุมมองต่างๆ เช่น วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานประเภทตา่งๆ ทิศทางแนวโน้มการสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ภาพที ่1 แสดงวงจรของการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมลู 
 
 1. รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่างๆ ที่มีอยู่ภายในส านักหอสมุด ได้แก่ การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้นข้อมูล OPAC ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างกัน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล MySQL ข้อมูล
ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์จัดเก็บในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบ NCSA ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC 
จัดเก็บในไฟล์ข้อความแบบ TSV เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตกุารณใ์นรูปแบบ IISW3C หรือไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลก่อนเลย เช่น ข้อมูลระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลแต่ล่ะระบบจะจัดเก็บในรูปแบบต่างกัน 
เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์ฐานข้อมูล SQL หรือไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ แต่ใช้วิธีการดักจับข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ โดยวิธีการรวบรวมสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสร้างชุดค าสั่ง (Shell Script) รวบรวม
ไฟล์ข้อมูลผ่านทางช่องทางการสื่อวารในระบบเครือข่าย เช่น SSH, FTP มาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการใช้ค าสั่งใน
การก าหนดช่วงเวลาในการรวบรวมไฟล์ผ่านทางโปรแกรมชุดค าสั่งที่ก าหนดการท างานตามเวลา ( Crontab หรือ 
Task Schedule) โดยมีระยะเวลาในการดึงไฟล์ทุก ๆ 10-15 นาที จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาผ่านการคัดกรอง
ใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ ก่อนจะน าเข้ามายังส่วนท่ีพักข้อมูล 

ภาพที ่2 แสดงผังขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการ ETL 
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ภาพที ่3 ค าสั่งในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ตา่งกันโดยการสร้างเป็นชุดค าสั่ง (Shell Script) 
           และการก าหนดระยะเวลาในการดึงข้อมลู 

  
 2. จัดท าคลังข้อมูลการให้บริการส าหรับการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลแบบก่ึงเรียลไทม์ที่ได้มาผ่าน
กระบวนการรวบรวม แปลง และน าเข้าข้อมูล หรือ  ETL (Extract Transform Load)  โดยท าการการคัดเลือก
ข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือภาษา SQL และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ได้แก่ 
การเข้าใช้บริการห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้น
ข้อมูล OPAC ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลนิสิต, บุคลากรและสมาชิกห้องสมุด เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วท าการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ มีการอัพเดททุกครั้งตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นท าการแปลงข้อมูลให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น การแปลงข้อมูลเวลาและวันที่ การค านวณ การท าความ
สะอาดข้อมูล กรองข้อมูล การแยก-ผสานข้อมูล และท าการสร้างความสัมพันธ์ โดยก าหนดระดับช้ันมิติของข้อมูล 
(Dimension) ของแต่ล่ะประเภทการบริการ ได้แก่ มิติสมาชิก มิติฐานข้อมูลออนไลน์ มิติฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ มิติระบบยืมคืนหนังสือ เป็นต้น และสร้างตัววัดเชิงปริมาณ (Measure)  ได้แก่ ปริมาณการเข้าใช้บริการ 
ปริมาณการยืมคืน ปริมาณการดาวน์โหลด เป็นต้น และท าการโหลดเข้าข้อมูลโดยข้อมูลไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล  โดย
จะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017  
 
 
 

#getcirculationlog.sh 

#! /bin/sh 

username=”user” 

password=”password” 

server=”0.0.0.0” 

file=”/path/to/file” 

destination=”path/to/destination” 

ftp –n –I $server 

user $username $password 

pass 

lcd $dest 

cd $file 

mget “filename” 

quit 

@ECHO ON 

SET D=%DATE:~7,2% 

SET Month=%DATE:~4,2% 

SET Year=%DATE:~10,4% 

echo ezp%Year%%Month%%D%.log 

set filename=ezp%Year%%Month%%D%.log 

copy C:\path\to\log\%filename% current_ezp.log 

open ftp://user:password@0.0.0.0/ 

cd /iiidb/httpd/logs 

lcd C:\Users\Administrator\Documents\Import 

get access_log.%TIMESTAMP#yyyy-mm-dd% 

access 

exit root@server:~#/crontab -e 
*/15 * * * * /path/to/getcirculationlog.sh # 

JOB_ID_1 
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ภาพที ่4 แสดงผังขั้นตอนกระบวนการท า ETL ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน  
           รูปแบบที่ต้องการ และน าเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมลู 

ภาพที ่5 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแตล่ะมติิของข้อมูล 
 

 
ภาพที ่6 เปรียบเทียบข้อมลูการยมื ก่อน(รูปซ้าย)และหลัง(รูปขวา)การท า ETL  
   3. น าข้อมูลจากคลังข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและออกแบบแผง
หน้าปัดทางธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบน
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คลาวด์ สามารถน าเข้าข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อกับฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server 2017 ผ่าน Cloud service ของ Microsoft ด้วยการสร้างช่องทางพิเศษเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่าง Cloud Service กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า (On-premises Data Gateway) ซึ่งท าหน้าที่ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง (DirectQuery) โดยการเช่ือมต่อแบบนี้ จะแตกต่างจากการเช่ือมต่อ
ข้อมูลแบบดึงข้อมูล (Import) คือจะไม่มีการดึงข้อมูลมาเก็บไว้ใน Microsoft Power BI แต่จะเป็นการดึงผลลัพธ์
ของข้อมูลที่ประมวลผลโดย Microsoft SQL Server 2017 ท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ และไม่มีการจ ากัด
ขนาดของข้อมูล จัดท ารายงานหน้าปัดทางธุรกิจในรูปแบบ Interactive โดยแสดงผลเป็นกราฟเส้น กราฟแท่ง 
แผนภูมิวงกลม ตารางข้อมูล โดยเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับรู้
ข้อมูล และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพข้อมูลในปัจจุบันที่เกิดขึ้น เช่น  การ
เปรียบเทียบสัดส่วนและร้อยละของข้อมูล การจัดอันดับรายการต่าง ๆ เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลสรุป
ภาพรวมที่ผู้บริหารต้องการ แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน มีการใช้เทคนิคการแสดงผลข้อมูล เช่น การดู
ข้อมูลลึกลงไป (Drill Down) ซึ่งเป็นการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะรายละเอียดย่อยของข้อมูลลงไป เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ละเอียดยิ่งข้ึน การใช้สีหรือรูปแบบอักษร ที่ช่วยให้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย เป็นต้น 
โดยมีเง่ือนไขในการสร้างแผงหน้าปัดให้พอดีใน 3 หน้าจอ ซึ่งตัวแผงหน้าปัดสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบทั้งใน
เว็บไซต์หรือ Application ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบนอุปกรณ์ Tablet, Smartphone และ PC เพื่อน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ขึ้นบนคลาวด์ได้ 
 

 
ภาพที ่7 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ด้วย Microsoft Power BI 
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ภาพที ่8 การเปรียบเทียบระหว่างการเช่ือต่อข้อมูลแบบ Import และ Direct Query 

 

 

ภาพที ่9 การใช้แผนภูมิรูปภาพ สแีละขนาดของตัวอักษร เพื่อใช้เปรยีบเทียบจ านวนข้อมลูในแต่ละ่รายการ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการจัดท าแผงหน้าปัดทางธุรกิจ โดยได้ด าเนินการเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่าง ๆ ส่วนที่สองพัฒนากระบวนการ ETL และส่วนที่สามวิเคราะห์ข้อมูลจัดท า
แผงหน้าปัดทางธุรกิจ โดยหน้าจอแผงหน้าปัดทางธุรกิจ จะเป็นส่วนแสดงผลภาพรวมการด าเนินการของบริการ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  

รายการเปรียบเทยีบ Import DirectQuery 
ขนาดของข้อมูล สูงสุด 1GB ต่อ dataset ไม่มีการจ ากัด 
ความสามารถในการประมวลผล ใช้ Query engine ของ Power BI ใช้การประมวลผลจากแหล่งข้อมูล 
ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน โดยผ่านการตั้งค่า

ช่วงเวลาในการดึงข้อมูล Schedule 
Refresh 

ปรับปรุงข้อมูลได้เร็วสุดทุก 15 นาทีผ่าน
ทาง On-premise Gateway 

ความสามารถในการแปลงข้อมูล (Data 
Transformations) 

สนับสนุนการแปลงข้อมูล (Data 
Transformations) 

ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล 

ความสามารถในการท าแบบจ าลองข้อมลู 
(Data Modeling) 

สนับสนุนการท าแบบจ าลองข้อมูล (Data 
Modeling) 

ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล 

ความสามารถในการใช้ชุดค าสั่งส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล (DAX) 

สนับสนุนการใช้ชุดค าสั่งส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูล (DAX) 

ไม่สนับสนุนชุดค าสั่งทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
แหล่งข้อมูล 
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 1. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แสดงจ านวน Hits ในการเข้าใช้
เว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ และจ านวนผู้ใช้บริการ โดยน าผลรวมของจ านวนผู้ใช้บริการแต่ล่ะประเภทสมาชิกในแต่
ละคณะ มาจ าแนกตามฐานข้อมูลออนไลน์ โดยแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ตารางข้อมูล แผนภูมิ เพื่อให้ทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการในแต่ล่ะคณะและฐานข้อมูล ใช้ในการสนับสนุนแผนการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล และ
ใช้ในการปรับปรุงการบอกรับฐานข้อมูลในอนาคต 
 

ภาพที ่10 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 
 

 2. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้ส านักหอสมุดและจ านวนการยืมทรัพยากร แสดง
จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดแต่ละประเภทสมาชิกในแต่ละคณะ และจ านวนครั้งการยืมทรัพยากรของสมาชิกในแต่ละ
คณะ มีจ าแนกตามหมวดหมู่ LC โดยแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และแผนภูมิ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกที่ใช้บริการห้องสมุด และภาพรวมในการยืมทรัพยากรในแต่ละประเภทและในแต่ละคณะ 
ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง 
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ภาพที ่11 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้ส านักหอสมุดและจ านวนการยืมทรัพยากร 

 

 3. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แสดงจ านวน Hits 
ในการเข้าเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC จ านวนการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ และ Keyword ที่ถูกค้นหามาก โดย
แสดงผลในรูปแบบตัวเลขและกลุม่ค าที่มีล าดบัทางสถิติ (Word Cloud) ดังภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทยีบ
การเข้าใช้บริการเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แนวโน้ม Keyword ของแต่ล่ะวัน   

ภาพที ่12 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC 

 

           และได้มีการแสดงแผงหน้าปัดรายงานบนอุปกรณ์ IOT โดยเช่ือมต่อกับโทรทัศน์ จัดแสดง ณ 
ทางเข้าห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของห้องสมุด และมีการแสดงผล ในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ทั้งอุปกรณ์ PC และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแผง
หน้าปัดได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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ภาพที ่13 การแสดงแผงหน้าปัดผ่านทางเว็บไซต์และด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด       
    

 ทั้งนี้ได้มีการน าเสนอผลงานในกิจกรรม “วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด (Library KM 
Day)” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และ
นวัตกรรมจากการจัดการความรู้  และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในแต่ล่ะหน่วยงานที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่น ในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์อย่างมี
ประสิทธิภาพมาขับเคลื่อนองค์กร ประกอบการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ จนน าไปสู่การขอเข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอ่ืนภายหลังจากการจัดกิจกรรม 
 

ภาพที ่14 การน าเสนอผลงานในกิจกรรม และการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  
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 ข้อมูลที่น ามาใช้ไม่ครอบคุลมการบรกิารทั้งหมดในส านักหอสมดุ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของการ
ให้บริการบางบริการ ท าให้การจัดท ารายงานไม่ครบทุกงานบริการ ควรน าข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการจอง
ห้องศึกษา บริการคอมพิวเตอร์  Notebook, Tablet เป็นต้น เพิ่มเติมเข้ามา และเช่ือมโยงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการน าข้อมูลย้อนหลังจากช่วงระยะเวลาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป และควรมีรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ข้อมูล เช่น 
ส าหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และพัฒนาให้รองรับการน าข้อมูลออกในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในงานด้านอื่นได้ 
 จากการท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลงานบริการมาจดัท าเป็นคลังข้อมูล และ
จัดท าแผงหน้าปัดรายงาน เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นผลให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบมาก
ขึ้น ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถน าไปวิเคราะห์และบริหารจัดการการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงข้อมูลการด าเนินงาน แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละวันท่ี
มีการอัพเดตข้อมูลตลอดเวลาผ่านทางการแสดงผลด้วยภาพหรือแผนภูมิ ท าให้ดูทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
           วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงค าที่ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนด
หัวเรื่องและค าส าคัญให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ รวมถึงให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ โดยการวิเคราะห์ Log file search 
ของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha และสถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นผ่านระบบ One Search ในช่วงเวลา 1 
ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเภททรัพยากรที่ถูกใช้งานผ่านระบบ One Search มากที่ส ุด คือ 
บทคัดย่อ จ านวน 313,371 ครั้ง (ร้อยละ 80.92) รองลงมาคือ เอกสารฉบับเต็ม จ านวน 70,002 ครั้ง (ร้อยละ 
18.08)  e-Book จ านวน 2,056 ครั้ง (ร้อยละ 0.53) และสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 1,790 ครั้ง (ร้อยละ 0.46) ตามล าดับ 
ส่วนทรัพยากรที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด คือ หนังสือเสียง จ านวน 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) โดยผู้ใช้ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทผ่านระบบ One Search มากกว่าเข้าใช้จากฐานข้อมูลโดยตรง ส่วนฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่น ๆ โดยใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic 
search มากที่สุด ร้อยละ 92.09 และเลือกใช้เขตข้อมูลค าส าคัญมากที่สุด ร้อยละ 84.14 อีกทั้งผู้ใช้เพียงส่วนน้อย
ร้อยละ 11.30 ท่ีจะใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น และพบผลการสืบค้นท่ีเป็นศูนย์จ านวนท้ังสิ้น 13,164 transactions 
(ร้อยละ 18.32) ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค าส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33  
สาเหตุหลักท่ีท าให้สืบค้นไม่พบ ได้แก่ (1) ค าค้นไม่มีเนื้อหาอยู่ในฐานข้อมูล OPAC (2) ผู้ใช้พิมพ์ผิด (3) ค าค้นไม่ตรง
กับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรมในฐานข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสืบค้น, ค าค้นของผู้ใช้, การวิเคราะห์ Log file 
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ABSTRACT  
 The study examines the information searching behavior of Thammasat University 
Library users by log file search analysis from Koha (Open-Source Integrated Library System) and 
usage statistics via One Search (EBSCO discovery service) during August 2017-July 2018. The findings 
will be adapted for subject heading assignment improvement for the library service. 
 The study found that the abstract was the most downloaded of source types 
from One Search 313,371 times (80.92%), full text downloaded 70,002 times (18.08%), e-Book  
2,056 times (0.53%), and multimedia 1,790 times (0.46%) meanwhile the audio books were slightly 
downloaded 31 times (0.01%). Most users searched information via One Search more than direct 
databases. 
 For Koha, most users retrieved Thai information resources by basic search method 
most (92.09%) and keywords searching was the most popular technique (84.14%). 11.30 % of the 
users had accessed their information by using other techniques like searching with limit search and 
collection limit was the most popular. There were 13,164 transactions (18.32%) for zero hits result 
and keywords searching was the most popular technique (78.33%). The main caused for zero hits 
searching were 1. The keyword does not exist in the OPAC 2. Wrong spelling 3. Keywords do not 
match with the subject headings or bibliographic records in databases.              
                              

Keyword: Information Retrieval Behavior, Search Terms, Transactional Log Analysis 

 
บทน า 
 การให ้บร ิการทร ัพยากรสารสนเทศถ ือ เป ็นหน ึ ่ งในบร ิการหล ักของหอสม ุดแห ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกลุ่มผู้ใช้ของหอสมุดฯ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการหอสมุดฯ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย 
และศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่
เปลี่ยนแปลง  หอสมุดฯ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้จึงต้องพัฒนาบริการที่ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด  
 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่หอสมุดฯ
จัดท าและจัดหา เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (Koha-TUDB) และฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 
อีกทั้งผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรทุกประเภทที่หอสมุดฯเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเพื่อให้บริการ ได้จากจุดเดียวผ่าน
ระบบ One Search ได้แก่ ทรัพยากรภายในห้องสมุดทั้งแบบตัวเล่มและออนไลน์ ทรัพยากรห้องสมุดที่อยู ่ใน
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เครือข่ายความร่วมมือ TU THAIPUL และทรัพยากรรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่หอสมุดฯจัดซื้อหรือได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) e-Book และหนังสือ
เสียงที่หอสมุดฯจัดซื้อ และวารสารที่ให้บริการแบบ Open access ซึ่งผู้ใช้จะได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการ
ถ้าค าที ่ใช้สืบค้นสอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรที่อยู ่ในฐานข้อมูล เช่น ชื ่อเรื ่อง ชื ่อผู ้แต่ง หัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords)  แต่จากผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ยังพบ
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าค้นของผู้ใช้กับหัวเรื่องหรือค าส าคัญที่บรรณารักษ์เป็นผู้ก าหนด เป็นสาเหตุให้
ผู้ใช้หาทรัพยากรที่ต้องการไม่พบ ทั้งที่ห้องสมุดมีทรัพยากรพร้อมให้บริการ 
 ส าหรับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแม้จะเปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน อาทิ วิธีการ
สืบค้นทรัพยากร เทคนิคและกลวิธีที่ช่วยในการสืบค้น ค าที่ใช้ในการสืบค้น และปัญหาในการสืบค้น เป็นต้น ดังนั้น
บรรณารักษ์จึงไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหัวเรื่องและค าส าคัญ หรือการออกแบบบริการสารสนเทศ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างสะดวก ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ใช้พลาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่
ต้องการ และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ของหอสมุดฯ ไม่ถูกน าไปใช้ 
 ดังนั้นเพื่อให้บรรณารักษ์มีข้อมูลส าหรับก าหนดหัวเรื่องและค าส าคัญที่สอดคล้องกับค าค้นของ
ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงหอสมุดมีแนวทางในการพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม น ามาซึ่งความสามารถ
ในการเข้าถึงและได้รับทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการสืบค้น
และค าค้นของผู้ใช้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อให้ทราบถึงค าที ่ผ ู ้ใช้ใช้ในการสืบค้นและน ามาปรับการก าหนดหัวเรื ่อง ( Subject 
Headings) และค าส าคัญ (Keywords) ให้สอดคล้องกับค าค้นของผู้ใช้ 
 2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้เพื ่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถึงและได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเรื่องพฤติกรรมการสืบคน้และการวเิคราะห์ Log 
file search 
 2. ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha และสถิติที ่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 แต่
เนื่องจากข้อมูล Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มีเป็นจ านวนมาก จึงได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง Log file search ตามเดือน เป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling) ได้แก่ 1) เดือนสิงหาคม 2560  2) เดือนมกราคม 2561  3) เดือนมีนาคม 2561  และ 4) เดือน
พฤษภาคม 2561 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 71,871 Transactions  
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 3. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น ประกอบด้วยข้อมูลตาม
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ค าค้นและพฤติกรรมการสืบค้น 
 

ระบบ One Search  

 สถิติการเข้าใช้ทรัพยากร จ าแนกตาม ระบบปฏิบัติการ (Operation system) เว็บเบราว์เซอร์ (Web 
browser) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) 

 สถิติการสืบค้น  

 สถิติการใช้ทรัพยากร จ าแนกตามประเภท ได้แก่ บทคัดย่อ เอกสารฉบับเตม็ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
           หนังสือเสียง และ สื่อมลัติมีเดยี  

 สถิติการใช้ทรัพยากรผ่านระบบ One Search กับ Interface อื่น ๆ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  

 วันที่สืบค้น (Date) 

 ช่วงเวลาการสืบค้น (Period time) 

 ค าค้น (Query) 

 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ และ ตัวเลข เช่น เลขเรียกหนังสือ, เลข ISBN, เลข 
Bib number เป็นต้น 

 กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น (Tactic) ได้แก่ วิธีการสืบค้น เขตข้อมูล (Search field) การสืบค้น    
ด้วยตรรกบูลีน (Boolean logic) กลยุทธ์สืบค้นด้วยผู้แต่งและช่ือเรือ่งหรือค าส าคญั การตดัปลายค าและ
การแทนค า (Truncation) การใช้เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotation marks) และการจ ากดัการ
สืบค้น (Limit search) 

 จ านวนผลการสืบค้น (Bib found) 

 จ านวนผลการสืบค้นที่เป็นศนูย์ (Zero hits) 

 สาเหตุผลการสืบค้นเป็นศูนย ์
 
 4. เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย Log file search ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Koha และ สถิติที่เกี่ยวกับการสืบค้นในระบบ One Search ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ (รตานา ยามาเจริญ, 2561) 
 4.1 รวบรวมข้อมูล (Data collection) จากรายงานสถิติฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Koha ในส่วน OPAC จ าแนกตามเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และเลือกรายงานสถิติจากระบบ One Search 
หัวข้อ “Reports & Statistics: EBSCOhost / EDS” และเลือกหัวข้อรายงาน “Standard Usage Reports” 
จากนั้นจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
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    4.2 คัดเลือกข้อมูล (Data selection) ที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ ส าหรับ Log file search 
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนท้ังสิ้น 4 เดือน ตามที่ได้กล่าวในข้อ 
2). ในส่วนรายงานสถิติระบบ One Search คัดเลือกข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 โดยเลือก
แสดงผลรายงานดังนี้  
 - Interface Usage Report    รายงานภาพรวมสถิติการสืบค้น สถิติการคลิกผลการ
สืบค้น สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติการใช้หนังสือเสียง 
และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
  - Database Usage Report    รายงานสถิติการใช้ทรัพยากรฯ ผ่านระบบ One Search 
ได้แก่ สถิติการสืบค้นฐานข้อมูล สถิติการใช้เอกสารฉบับเต็ม สถิติการใช้บทคัดย่อ สถิติการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติการใช้หนังสือเสียง และสถิติการใช้สื่อมัลติมีเดีย  
  - Login Usage Report  รายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรฯ จ าแนกตาม วิธีการLogin 
IP Address ผู้ใช้ ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   4.3 ก าจัดข้อมูล (Data cleansing) ที่มีความซ ้าซ้อน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ใน Log file search (Koha) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ไม่ใช่ค าค้นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้
ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ 
    4.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ตามตารางที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ และ
การหาค่าเฉลี่ย 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 ผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการให้หัวเรื ่องและค าส าคัญ 
ระบบการสืบค้นและพัฒนาบริการได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. วิธีการเข้าใช้ทรัพยากร 
 ผู้ใช้ที่สืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ ส่วนใหญ่เข้าใช้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการใช้ EZProxy คิดเป็นร้อยละ 60.02 รองลงมา
เข้าใช้โดยบุคคลภายนอก (Guest access) ร้อยละ 39.88 แต่สถิติการใช้ EZProxy ซึ่งเป็นบริการเข้าถึงทรัพยากร
ของหอสมุดฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยขั้นตอนที่ง่ายและสะดวก มีสถิติการใช้อยู่ที่ร้อยละ 21 ของการสืบค้น
จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดฯ อาจเพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีใช้ EZProxy ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องมือสืบค้นของนักศึกษา (Boger, Dybvik, Eng, & 
Norheim, 2016) และการสร้างจุดเข้าถึงวิธีใช้ EZProxy ด้วย QR Code ตามโรงอาหารหรือตึกคณะ เป็นต้น 

2. อุปกรณ์การสืบค้น 
อุปกรณ์ในการสืบค้นท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก แต่การ

ใช้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตเริ่มได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีสถิติการใช้เป็นอันดับสองรองจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ การออกแบบแอพพลิเคชันหรือ Interface หน้า
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สืบค้นไม่ควรซับซ้อน ควรท าหน้าต่างใหม่เพื่อไปยังหน้าสืบค้นใหม่และคงหน้าต่างสืบค้นเดิมไว้เพื่อความสะดวก ควร
ท าทางลัดการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การสืบค้นเฉพาะเจาะจง การแนะน าค าค้น (Word suggestion) เพื่อ
เป็นแนวทางการสืบค้นและลดปัญหาการพิมพ์ผิด (Wu & Bi, 2017, pp. 663-665) อีกทั้งผลจากสถิติพบว่า ผู้ใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ IOS เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64.58 ของการใช้ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด ดังนั้นห้องสมุดสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการพัฒนาแอพลิเคชันโทรศัพท์มือถือมา
ปร ับใช ้ ในการให ้บร ิการห ้องสม ุดได ้  เช ่น Voice search, Visual image search, Virtual reality, Cloud 
computing, Virtual map เป ็นต ้น แต ่ในส ่วนการใช ้  e-Book Collection (EBSCOhost)  ผ ่านแอพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 0.53 

3. เว็บบราวเซอร์ 
  ผู้ใช้เข้าใช้ทรัพยากรผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome มากที่สุด ร้อยละ 55.59 รองลงมา
เข้าใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ร้อยละ 17.75 และเว็บเบราว์เซอร์ Mobile Safari ร้อยละ 8.62 ตามล าดับ 
บริการบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงควรเน้นให้ใช้งานได้อย่างเสถียรบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, 
Firefox และ Mobile Safari เนื่องจากเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ของหอสมุดฯ นิยมใช้มากที่สุด  

4. ประเภททรัพยากรท่ีใช้ 
  ประเภททรัพยากรที ่ได้ร ับความนิยมมากที ่สุดจากการสืบค้นผ่านระบบ One Search คือ 
บทคัดย่อ/ข้อมูลบรรณานุกรม ร้อยละ 80.92 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้ที่ท าการพิจารณาคัดสรร
เนื้อหาทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการก่อนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม ดังนั้นการที่บรรณารักษ์แค็ตตาล็อกให้เนื้อหา
โดยสังเขปของทรัพยากรทั้งการจัดท าบทคัดย่องานวิจัย/รายงาน/บทความวารสาร หรือจัดท าสารบัญหนังสือ/
วารสาร และท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลบทคัดย่อหรือสารบัญได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวก (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 72-73; 
Groote, Shultz, & Blecic, 2014, p. 172) อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและเป็นการเพิ่มสถิติการ
ใช้ทรัพยากรให้สูงขึ้น  นอกจากนี้หอสมุดฯควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หนังสือเสียง (Audiobook Collection 
(EBSCOhost)) ซึ่งมีสถิติการใช้ทั้งปีเพียง 31 ครั้ง (ร้อยละ 0.01) ให้มากข้ึน  

5. การใช้ e-Book 
  ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ e-Book Collection (EBSCOhost) ผ่านการสืบค้นจากระบบ One Search สูง
ถึงร้อยละ 78.41 ในขณะที่เข้าใช้ยังฐานข้อมูลที่ให้บริการ e-Book โดยตรงเพียงร้อยละ 21.05 ซึ่งนโยบายของ
หอสมุดฯต้องการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อ e-Book ให้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มสถิติการใช้ e-Book ของหอสมุด 
ควรท าช่องทางเข้าถึง e-Book Collection ซึ่งเป็นการรวบรวม e-Book ที่หอสมุดฯจัดซื้อและผลิตขึ้นเอง ไว้ในหน้า
แรกของเว็บไซต์หอสมุดฯ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง รวมถึงการน าเสนอ e-Book ชื่อใหม่หรือเล่มที่ก าลังได้รับ
ความนิยม เพื่อดึงดูดการเข้าใช้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหอสมุดฯ  ในส่วนวิธีการใช้ e-Book 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่นิยมดาวน์โหลด แต่จะใช้การอ่านออนไลน์ ร้อยละ 88.38 อาจเนื่องจากข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่าน (Groote, Shultz, & Blecic, 2014) และ e-Book Collection (EBSCOhost) ที่มีข้อจ ากัดเรื่อง 
Digital Rights Management (DRM) จะถูกก าหนดเงื่อนไขจ านวนหน้าการดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์PDF 
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6. เคร่ืองมือสืบค้น 
 6.1 Interface การสืบค้น  เมื ่อเทียบสถิติการสืบค้นระหว่างระบบ One Search กับ 
Interface การสืบค้นอื่น ๆ พบว่า ผู้ใช้เริ่มการสืบค้นทรัพยากรในฐานข้อมูลของหอสมุดฯ ด้วยการสืบค้นที่หน้า 
One Search ก่อน มากกว่าเข้าสืบค้นเฉพาะฐานข้อมูล ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการตั้งค่า Default เป็นเครื่องมือ
สืบค้นแรกในหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ค่า Default ที่เครื่องมือสืบค้นตั้งให้ (Dougan, 2018, 
pp. 93-94) แต่ในส่วนการแสดงผลควรน าเสนอทรัพยากรของหอสมุดฯให้อยู่ในล าดับแรก เนื่องจากผลการศึกษา
จ านวนการคลิกผลการสืบค้นของผู้ใช้ในระบบ One Search พบว่า ผู้ใช้คลิกเข้าดูผลการสืบค้นอยู่ที่ประมาณ 2 ครั้ง 
ต่อการสืบค้น 1 ครั้ง สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า พฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมคลิกดูผลการสืบค้นในหน้าหลัง (Georgas, 
2014; Trapido, 2016) ซึ่งการแสดงผลสืบค้นในระบบ One Search เรียงล าดับตามความเกี่ยวข้องของทรัพยากร
กับค าค้นของผู้ใช้ โดยให้ค่าน ้าหนักความเกี่ยวข้องระหว่างค าค้นที่สอดคล้องกับหัวเรื่องเป็นหลัก ดังนั้นบรรณารักษ์ 
แค็ตตาล็อกควรให้ความส าคัญต่อความสอดคล้องของหัวเรื่องกับค าค้นที่ผู้ใช้นิยมสืบค้น และเพิ่มการให้ค าส าคัญที่
ตรงกับค าค้น เนื่องจากการให้หัวเรื่องบางค ายังมีข้อจ ากัดเรื่องการเป็นค าศัพท์ควบคุม รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ 
Full text ให้ชัดเจนในหน้าผลการสืบค้น ไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปด้านในหลายครั้ง เนื่องจากความซับซ้อนท าให้ผู้ใช้
คิดว่าสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีทรัพยากรที่ต้องการ (Hanrath & Kottman, 2015, pp. 9-10) รวมถึงหมั่น
ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรของหอสมุดฯ ว่าถูกแสดงในหน้าผลการสืบค้นของระบบ One Search ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ เพราะถ้าทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการมีในหอสมุดฯ แต่ไม่ปรากฏในหน้าผลการสืบค้น ความคุ้มค่าในการ
จัดหาทรัพยากรย่อมลดลง 
 6.2 สถิติการสืบค้นแต่ละเดือน จากสถิติการสืบค้น พบว่า โดยส่วนใหญ่ช่วงใกล้สอบจะมี
จ านวนการสืบค้นสูง และในช่วงปิดภาคการศึกษาจ านวนการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ จะลดลงกว่าช่วงเปิด
เรียน โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับสถิติการยืมหนังสือของหอสมุดฯระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษา 
พบว่า เดือนที่มีสถิติการยืมหนังสือน้อยที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของหอสมุดฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
อาจต้องเน้นไปท่ีทรัพยากรในรูปแบบออนไลน์มากกว่าสิ่งพิมพ์ 
 6.3 ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น จากสถิติการสืบค้นในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่สืบค้นด้วยภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 24.93 แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการใช้ทรัพยากรภาษาไทยในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นหลัก ดังนั้นควรให้ความส าคัญ
กับการลงรายการบรรณานุกรม การก าหนดหัวเรื่อง/ค าส าคัญ การให้ข้อมูลสารบัญ หรือช่องทางในการเข้าถึงอื่น ๆ 
ของทรัพยากรภาษาไทย อาทิ การพัฒนาคลังค าหัวเรื ่องภาษาไทย การให้ค าส าคัญที ่สอดคล้องกับค าค้น 
ความสามารถในการสืบค้นไฟล์สแกนสารบัญในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เป็นต้น ในส่วนการสืบค้นภาษาที่ 3 
เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น แม้จะมีจ านวนการสืบค้นน้อยเพียงร้อยละ 0.34 แต่เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรภาษาที่ 3 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศอาจต้องเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งที่เป็น
ตัวอักษรตามต้นฉบับ (ถ้าสามารถหาได้) เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรได้ง่ายยิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง  

100 Zhang, Bojiang. 

245 Han yu gong neng yu fa yan jiu / ǂc Zhang Bojiang, Fang Mei zhu. 

700 张伯江. 
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740 汉语功能语法研究. 
7. กลยุทธ์และกลวิธีในการสืบค้น 

 7.1 เขตข้อมูลการสืบค้น  จากสถิติผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมสืบค้นด้วยเขตข้อมูลค าส าคัญ มากที่สุด 
ร้อยละ 84.14 รองลงมาคือ เขตข้อมูลช่ือผู้แต่ง ร้อยละ 5.30 และเขตข้อมูลช่ือเรื่อง ร้อยละ 4.45 ตามล าดับ ในส่วน
หัวเรื่องมีการใช้เพียงร้อยละ 2.33 สาเหตุที่การสืบค้นด้วยค าส าคัญได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการค้นที่ง่าย 
สะดวก และลักษณะยังคล้ายกับการสืบค้นใน Google ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว (นภัสกร กรวย
สวัสดิ์, ล าปาง แม่นมาตย์, และมาลี กาบมาลา, 2559, น. 90)  ดังนั้นในหน้าการสืบค้นหน้าแรกเขตข้อมูลที่มีให้ผู้ใช้
เลือกควรมีแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ค าส าคัญ ช่ือผู้แต่ง และชื่อเรื่อง ตามล าดับ แต่ผลเสียจากการสืบค้นด้วยค าส าคัญ
คือ ผลลัพธ์การสืบค้นมีจ านวนมาก ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการคัดกรองเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นการจ ากัด
การสืบค้นด้วยเครื่องมือ Facet ในหน้าผลการสืบค้นจะช่วยลดจ านวนผลการสืบค้นให้ตรงกับความต้องการมาก
ยิ่งข้ึน 
 7.2 กลยุทธ์การสืบค้น  จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผู้ใช้ใช้ประกอบการสืบค้นมีการใช้น้อย
เพียงร้อยละ 11.30 ของการสืบค้นทั้งหมด กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด คือ การจ ากัดการสืบค้น รองลงมาเป็นการสืบค้น
ด้วยตรรกบูลีน และการสืบค้นด้วยช่ือผู้แต่งประกอบกับช่ือเรื่อง/ค าส าคัญ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น หรือได้รับการอบรมแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปทักษะในการจดจ าวิธีการสืบค้น
น้อยลง ดังนั้นหน้าสืบค้นควรมีกล่องตัวอย่างการใช้เครื่องมือติดกับช่องสืบค้น หรือลิงก์แนะน าการสอนสืบค้น เพื่อ
แนะแนวการค้นให้ผู้ที่ไม่เคยอบรมหรือได้รับการอบรมแล้วสามารถสืบค้นทรัพยากรได้ดียิ่งข้ึน (Khatun & Ahmed, 
2018, pp. 499-500) 
 7.3 การจ ากัดการสืบค้น  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลยุทธ์การจ ากัดการสืบค้น ผู้ใช้เลือกจ ากัด
การสืบค้นด้วยหมวดหมู่ทรัพยากร (Collection) มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการประเภททรัพยากรที่
เฉพาะเจาะจง เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งถ้าผู้ใช้รู้จักการจ ากัดผลการสืบค้นด้วย Facet ซึ่งมีทั้งในระบบ 
One Search และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะท าให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและ
เป็นการประหยัดเวลาในการคัดกรองผลการค้น ดังนั้นเรื่องการใช้ Facet ควรประกอบในเนื้อหาการแนะน าการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นของหอสมุดฯ  

8. จ านวนผลการสืบค้น 
  ค่าเฉลี่ยจ านวนผลการสืบค้นที่ผู้ใช้ได้รับอยู่ที่ 14 หน้า/ครั้งการสืบค้น สาเหตุที่ได้ผลการสืบค้น
จ านวนมากเพราะผู้ใช้นิยมสืบค้นด้วยค าส าคัญ อีกท้ังใช้วิธีการสืบค้นแบบ Basic search ร้อยละ 92.09 และมีเพียง
ส่วนน้อยที่ใช้กลยุทธ์ช่วยในการสืบค้น โดยฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ถูกตั้งค่าให้เรียงล าดับผลการ
สืบค้นตามชื่อเรื่อง โดยระบบจะจับค าค้นที่ตรงกับข้อมูลในฐานและแสดงผลชื่อเรื่องตามล าดับอักษร ไล่จากตัวเลข 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันท่ีให้ความสนใจกับ
ผลการสืบค้นในล าดับแรก ๆ เท่านั้น อีกทั้งไม่สนใจผลการสืบค้นด้านล่างหรือหน้าถัดไป ถ้าไม่พบผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ใช้จะสืบค้นใหม่หรือย้ายแหล่งสืบค้นไปที่อื่น เช่น Google รวมถึงพฤติกรรมผู้ใช้ไม่นิยมขอความช่วยเหลือจาก
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย, 2559; Du & Evans, 2011; Georgas, 2014; Trapido, 
2016) ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อเครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ คือ ใช้งานยากและไม่ได้รับทรัพยากรที่ต้องการ ดังนั้น
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เครื่องมือสืบค้นของหอสมุดฯ ควรเรียงผลการสืบค้นตามความเกี่ยวข้องและเรียงปีพิมพ์จากใหม่ไปหาเก่า เนื่องจาก
ผู้ใช้นิยมใช้ทรัพยากรที่มีเนื้อหาใหม่ (ธิติวัฒน์ ตาค า, มาลี กาบมาลา และ ล าปาง แม่นมาตย์, 2559, น. 73-74) 

9. ผลการสืบค้นที่เป็นศูนย์ 
  โดยรวมผลการสืบค้นเป็นศูนย์อยู่ที่ ร้อยละ 18.32 ของการสืบค้นทั้งหมด โดยเขตข้อมูลค า
ส าคัญได้ผลการสืบค้นเป็นศูนย์มากที่สุด ร้อยละ 78.33 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ ส่วนใหญ่
เกิดจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ไม่มีทรัพยากรที่มีเนื้อหาตรงกับค าที่ผู้ใช้สืบค้น อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น สารสนเทศที่สืบค้นเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีข้อมูลในฐาน ถ้าเปรียบเรื่องเนื้อหาที่ทันสมัย ฐานข้อมูลวารสาร
หรือฐานข้อมูลออนไลน์มีสารสนเทศที่เนื้อหาทันสมัยมากกว่า (กุลวรางขค์ ฤทธิเดช , เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, และ 
พวา พันธุ ์เมฆา, 2557) ซึ ่งในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จัดเก็บทรัพยากรประเภทหนังสือและ
โสตทัศนวัสดเุท่านั้น หรือการที่ผู้ใช้สืบค้นด้วยค าค้นภาษาธรรมชาติ (Natural language/Free text terms)  ไม่ใช้
ค าส าคัญสั้น ๆ ลักษณะของค าอาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไม่ตรงกับดรรชนีค าค้นท่ีอยู่ในฐานข้อมูล รวมถึง
ค าค้นที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ข้อมูลบรรณานุกรมอาจให้รายละเอียดไม่พอ ตัวอย่างค าส าคัญที่ผู้ใช้สืบค้น เช่น 
บทบาทหน้าที่ae พ.ร.บ.สัตว์2558 การส่งตัวนักการเมือง ความขัดแย้งระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาผี แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นต้น ผู้ใช้ต้องดูเนื้อหาในตัวเล่มหรือสารบัญประกอบ 
โดยหนังสือภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้การสแกนหน้าสารบัญซึ่งไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาในหน้าสารบัญได้ ดังนั้นถ้ามี
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นไฟล์สแกนจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้สืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสารบัญมี
การใช้ค าที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่ม และเป็นค าศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง สาเหตุล าดับที่สองที่ผู้ใช้สืบค้นแล้วไม่
พบ คือ ปัญหาผู้ใช้พิมพ์ผิดหรือสะกดผิด การน าเทคโนโลยี Word Suggestions เช่นเดียวกับระบบ One Search 
และ Feature “Did You Mean” เหมือนเครื่องมือสืบค้น Google จะช่วยลดปัญหาการพิมพ์ค าค้นผิด การเว้น
วรรคค าไม่ถูกต้อง การใช้ค าค้นไม่ตรงกับในฐานข้อมูล หรือปัญหาที่ผู ้ใช้คิดค าสืบค้นไม่ออกได้ (Hanrath & 
Kottman, 2015; Khatun & Ahmed, 2018) ในส่วนปัญหาการใช้ค าค้นไม่ตรงกับหัวเรื่องหรือข้อมูลบรรณานุกรม
ในฐานข้อมูลมีจ านวนท้ังสิ้น 346 transactions งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ควรน าค าค้นของผู้ใช้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ไปปรับหัวเรื่องในฐานข้อมูล หรือข้อตกลงการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ ให้สอดคล้องกับค าค้น
ของผู้ใช้ต่อไป 

แนวทางส าหรับการศึกษาในอนาคต 
ศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นทรัพยากรของผู้ใช้โดยการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกถึงเหตุผล ทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีผู้ใช้มีต่อการสืบค้นทรัพยากรของหอสมุดฯ 
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ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของ 
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
The Needs and Utilization of Learning Resources for Self-development 

of Undergraduates in Thaksin University 
 

ก้องกิดากร  บุญช่วย 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
boonchuay_tsu@live.com 

 

บทคัดย่อ   
           การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเก่ียวกับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการพัฒนาตนเอง 1.1) ความ
ต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษา 1.2) ด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ 1.3) ด้าน
บุคลิกภาพ/ทัศนคติ  1.4) ด้านความรู้รอบตัวท่ัวไป  อยู่ในระดับมาก  2) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
2.1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคล 2.3) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2.4) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคล 2.5) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภท
เทคนิคและวิธีการ 2.6) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ี 2.7) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ และลําดับสุดท้าย
คือ 2.8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทสถานท่ี อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
คําสําคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาตนเอง, แหล่งเรียนรู้ 

 
ABSTRACT  
 This research study about the needs and utilization of learning resources for self-
development of undergraduates in Thaksin University. These result as follows. 1) The need of self-
development. 1. 1 ) The need of self- development for academic knowledge/ field of study 
knowledge 1.2) for basic skills for learning 1.3) or personality/ attitude 1.4) for general knowledge 
were at high level. 2) The utilization of materials and equipment of the learning resources. 2.1) The 
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utilization of materials  and  equipment  of  the learning  resources for individual development  
2 . 2 )  the utilization of human resources  of  the  learning  resources  for  individual development 
2.3) the utilization of materials and equipment of the learning resources for self-development for 
education 2.4)  the utilization of human resources of the learning resources for self- development 
for education 2.5) the utilization of techniques and methods of the learning resources for individual 
development 2.6) the utilization of location of the learning resources for individual development 
2.7) the utilization of techniques and methods of the learning resources for self-development for 
education, and lastly, 2.8) the utilization of location of the learning resources for self-development 
for education were at medium level 

 
Keyword: The Needs and utilization, Learning resources, Self-development 

 
บทนํา 
 การศึกษา คือ การสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ใน 
ทุกสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงสังคมจะพัฒนาไปได้มากก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคม
มีความรู้ความสามารถในระดับมาก และต้องสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา หากได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชนบทและ
ประเทศชาติ (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป, 
น. 1)  
 การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545, 2553) มาตรา 24 เพราะเป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน รักการเขียน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ และ
ผู้เรียนสามารถจดจําองค์ความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดไป ดังน้ัน สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จะต้องให้ความสําคัญในการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(และแก้ไขเพ่ิมเติม 2545, 2553), 2559, น. 1)  
 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต มี
จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา 
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้
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และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า แต่ปัญหาวิกฤตของการศึกษาไทยท่ีสะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ปัญหาการ
รวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง แม้กระท่ังการกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาแต่ก็เป็นการบริหารและจัดการท่ีขาด
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน มุ่งผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ และผลิตกําลังคนไม่สนองตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผู้สําเร็จการศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซ่ีงส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญในขณะน้ี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559, น. 3-4) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรงและสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และมีพันธกิจหลักเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตคือจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพรองรับความต้องการของพ้ืนท่ี ประเทศ และการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ป, น. 1) จากบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบใน
ฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา จัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ กอปรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การจัดกิจกรรม การจัดแหล่งการเรียนรู้ ให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะ และประสบการณ์ ซ่ึงส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน อันจะพัฒนาตนเองจน
สามารถเป็นกําลังคน เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม ประเทศและอาเซียน  
 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็น
การลงทุนท่ีคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของนิสิต และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือ
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง อันจะส่งผลสืบเน่ืองต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ท้ังน้ี งานวิจัยเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษายังมีน้อย และยังไม่มีการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความต้องการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1  ปีการศึกษา 
2559 จากเฉพาะวิทยาเขตสงขลา ไม่รวมวิทยาเขตพัทลุง    
 ตัวแปรสําคัญท่ีศึกษา 
 ได้แก่ ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต  
การพัฒนาตนเองท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่  

1)  การพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษา  
2)  การพัฒนาความรู้รอบตัวท่ัวไป  
3)  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
4)  การพัฒนาบุคลิกภาพ/ทัศนคติ  

 แหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 
2)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทเทคนิคและวิธีการ  
3)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล  
4)  แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานท่ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,918 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ทําการสุ่มแบบหลายข้ันตอน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง 
320 คน จากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน และกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งช้ันแต่ละหลักสูตรท่ีนิสิต
กําลังศึกษา รวมถึงการสุ่มแบบบังเอิญจากนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จาก
แต่ละหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 105 คน แบ่งเป็น การปกครองท้องถ่ิน 11 คน ภูมิศาสตร์ 6 คน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9 คน การบริหารและพัฒนาชุมชน 8 คน ประวัติศาสตร์ 6 คน ภาษาจีน 14 คน 
ภาษาญี่ปุ่น  9  คน  ภาษาไทย  8  คน  ภาษามลายู 5 คน ภาษาอังกฤษ 16 คน สารสนเทศศาสตร์ 7 คน และ 
นิเทศศาสตร์ 6 คน 
 คณะศึกษาศาสตร์ 63 คน แบ่งเป็น การวัดและประเมินทางการศึกษา 9 คน เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 7 คน การศึกษาปฐมวัย 4 คน คณิตศาสตร์ 5 คน พลศึกษา 4 คน ภาษาไทย 6 คน ภาษาอังกฤษ 
5 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 5 คน ฟิสิกส์ 5 คน สังคมศึกษา 5 คน ศิลปศึกษา 4 คน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 คน แบ่งเป็น ดุริยางคศาสตร์ไทย 3 คน ดุริยางคศาสตร์สากล 5 คน 
ทัศนศิลป์ 5 คน ศิลปะการแสดง 7 คน และศิลปะการออกแบบ 6 คน 
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 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 69 คน แบ่งเป็น การบัญชี 16 คน การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 18 คน การตลาด 8 คน การประกอบการและการจัดการ 10 คน และเศรษฐศาสตร์ 17 คน 
 คณะนิติศาสตร์ 57 คน  
 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความต้องการและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน (วศิน 
นาคสมวงษ์กล, 2549) 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ใช้รูปแบบคําถามเป็นมาตรวัดของระดับความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ แบบประเมินค่า (Rating Scale) มีระดับความต้องการ 5 ระดับ คือ 5 มาก
ท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยท่ีสุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.   ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง   
 2.  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ตามจํานวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากน้ันผู้วิจัยได้
นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามข้ันตอนทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน  
 หากมีข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้อง 
และจัดกลุ่มเพ่ือตอบคําถามเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.2 และเป็นเพศชาย จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  
  1.2 คณะท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และเมื่อเรียงลําดับจากมากไปน้อย รองลงมา ได้แก่ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.7 คณะนิติศาสตร์ มีจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และคณะท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
น้อยท่ีสุดคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีจํานวนผู้ตอบเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลรวมทุกด้าน 
 

ประเด็น       x� S.D. แปลผล 
1. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทวัสดุและอุปกรณ ์

3.27 0.948 ปานกลาง 
(6) 

2. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทวัสดุและอุปกรณ ์

3.30 0.948 ปานกลาง 
(5) 

3. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทเทคนิคและวิธีการ 

3.01 0.928 ปานกลาง 
(10) 

4. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทเทคนิคและวิธีการ 

3.10 0.925 ปานกลาง 
(8) 

5. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทบุคคล 

3.15 0.944 ปานกลาง 
(7) 

6. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทบุคคล 

3.30 0.950 ปานกลาง 
(5) 

7. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษา ประเภทสถานท่ี 

2.91 0.988 ปานกลาง 
(11) 

8. ระดับการใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนา ชีวิต
ส่วนตัว ประเภทสถานท่ี 

3.04 1.015 ปานกลาง 
(9) 

9. ความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ในหลักสูตร/
สาขาวิชาท่ีศึกษา 

4.00 0.771 มาก 
(1) 

10. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นความรูร้อบตัวท่ัวไป 3.51 0.907 มาก 
(4) 

11. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรู ้

3.80 0.828 มาก 
(2) 

12. ความต้องการพัฒนาตนเอง ดา้นบุคลิกภาพ/ทัศนคต ิ 3.79 0.849 มาก 
(3) 

ผลรวม 3.34 0.916 ปานกลาง 

 
 2.  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเอง พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ใน
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4) ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้รอบตัวท่ัวไปอยู่ในระดับมาก  
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 3. ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  พบว่า 1) ระดับ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง  4) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการมีอยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลางซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองของนิสิต 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยนําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังน้ี  
 1. ความต้องการการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 1) ความต้องการ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ในระดับมาก  2) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะ  
พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 3) ความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 4) 
ความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้รอบตัวท่ัวไปอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีกระตือรือร้นและมีความต้องการพัฒนาตนเองในทุกด้านเป็นอย่างมาก กล่าวคือ โดยเฉพาะ
โลกในยุค “โลกาภิวัตน์” สภาพของสังคม และการดํารงชีวิตของคนเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ี
มนุษย์มีความต้องการข้ันพ้ืนฐานไม่มีท่ีสิ้นสุด คือ ต้องการความสุข ความสมบูรณ์ ท้ังวัตถุและจิตใจ  ความต้องการ
ของมนุษย์ไม่เรียบง่ายเหมือนในอดีต แต่กลับมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ท้ังสภาพในสังคมและตัวมนุษย์
เอง  มีการแข่งขัน แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบในทุก ๆ วิถีทาง ทําเพ่ือตนเองมากข้ึน ละเลยสังคมและสิ่งแวดล้อมซ่ึง
เป็นบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว นําพาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553) จึงทําให้นิสิตมีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากเพ่ือดํารงชีวิตอยู่ในโลก
ปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพท่ีสุด 
 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน นาคสมวงษ์กุล (2549) พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด โดย
นิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการวิชาเฉพาะมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ 
โดยนิสิตส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือความรู้รอบตัวท่ัวไป โดยนิสิตส่วน
ใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองในรายการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ ด้านบุคลิกภาพ โดยนิสิต
ต้องการพัฒนาตนเองในรายการกริยาท่าทางมากท่ีสุด 
 2. การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 1) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทวัสดุและอุปกรณ์ 2) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทวัสดุและอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 4) ระดับการใช้

131



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

 

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 5) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับปานกลาง 6) ระดับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตส่วนตัวประเภทสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 7) ระดับการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาประเภทเทคนิคและวิธีการ อยู่ในระดับปานกลาง และลําดับ
สุดท้าย คือ 8) ระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาประเภทสถานท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ถึงแม้ระดับการใช้แหล่งเรียนรู้ของนิสิตจะอยู่ระดับปาน
กลางแต่ก็ยังถือว่ามีการใช้แหล่งเรียนรู้อยู่ และแหล่งเรียนรู้ก็เป็นแหล่งสําคัญในการพัฒนาตนเองของนิสิตในทุก ๆ
ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ นฤมล จันทร์ต๊ะฟัน (2554) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านสถานท่ี ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเกือบท้ังหมดได้ร่วมกันรับผิดชอบ ด้าน
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยุทธ นาคศิลป์ (2548, น. 71) 
ศึกษาคุณภาพการบริหารอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ว่า
ภาพรวม มีการดําเนินการอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านการดําเนินงานให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ี และด้าน
ตรวจสอบสภาพอาคารสถานท่ีให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับสิริยุพา ศกุลตะเสถียร (2545) 
พบว่า การบริหาร การใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลข้างต้นอาจพอสรุปได้ว่า การท่ีนิสิตมี
ระดับการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ตรงกับความต้องการของนิสิตหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาจยังไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการท่ีนิสิตไม่รู้จักแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้นิสิตพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหรือชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี หรืออาจมีสาเหตุอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ท่ี Burks (1994) พบว่า ครูมีบทบาทต่อนักเรียนในการใช้ห้องสมุด ซ่ึงครูจํานวนมากยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทําให้ขาดการทํางานท่ีสัมพันธ์กับบรรณารักษ์ ควรมีการประสานงานกันจะทําให้เป็นการ
ส่งเสริมความพร้อมให้สอดคล้องในการนําพานักเรียนไปใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน และเป็นศูนย์การค้นคว้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhamija & Kanchan (2014) พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้อง
ให้เวลาแก่ผู้เรียน และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการช้ีแนะท่ีเหมาะสม สําหรับความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเองจําเป็นต้องอาศัยความสนใจและความพยายามโดยรวมของผู้เรียนเองด้วย โมดูลการ
เรียนรู้ด้วยตนเองพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียน ครูสามารถทําหน้าท่ีตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนสามารถมีความคิดเป็นอิสระได้ ในปัจจุบันโมดูลดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาและค้นหาประสิทธิผลของโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SLM) ท้ังน้ีนักเรียนจะเก่งในสาขาท่ีพวกเขาเรียน ต้อง
ส่งเสริมให้พวกเขาได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกช่องทางหน่ึง ในขณะท่ีงานวิจัยของ จิระพล 
พู่กัน (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 35 
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรให้ความสําคัญท่ีตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยงบประมาณท่ีจัดสรร จาก
กรุงเทพมหานครน้ันควรได้รับจัดสรรให้มากท่ีสุดจึงจะเป็นแนวทางพัฒนามากท่ีสุด ควรปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีความสวยงาม ความสะอาดภายในบริเวณจัดแหล่งเรียนรู้ และสร้างสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมควรส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี/ครู ควรมีการอบรมในเรื่องให้บริการ
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และเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี/ครู และควรจัดให้มีจํานวนเจ้าหน้าท่ี/ครู ให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
ผู้บริหารควรมีแผนงาน/โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมให้บริการ และควรมีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังห้องสมุด ควรพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นประเภทวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการ
ประเภทบุคคล และประเภทสถานท่ี เน่ืองจากระดับการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ยังอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาระบบ WiFi ของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตได้อย่างเต็มท่ี
เน่ืองจากการใช้งาน WiFi ของนิสิตยังไม่มากพอ อาจจะเป็นเพราะเครือข่ายมีความเร็วค่อนข้างช้าหรือไม่เพียงพอ  
  1.3 ผู้บริหารของสํานักหอสมุดและสํานักคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาและปรับเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ของนิสิตในสํานักหอสมุดและสํานักคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในระดับท่ีไม่มากพอ 
  1.4 คณาจารย์ควรส่งเสริมให้นิสิตใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิตและเป็นประโยชน์ให้นิสิตได้นําไปพัฒนาตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
  2.3 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ของเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ตอบสนองความ 

ต้องการของนิสิต และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย หรือกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลสืบเน่ืองต่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ท้ังทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย  
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยเก่ียวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน
แออัด จังหวัดสงขลาน้ี ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีความ
ต้องการข้อมูลเก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรค
ไต โรคข้อเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน เป็นต้น มากท่ีสุด 2) วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
สุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการป้องกันโรค มากท่ีสุด  3) ผู้สูงอายุมี
การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศ
สื่อสารมวลชน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คือ แพทย์/พยาบาล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด ตามลําดับ 4) ผู้สูงอายุมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล 
แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตท้ังด้วยตนเองและให้
ผู้อ่ืนค้นหาให้มากท่ีสุด 5) ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีได้รับมาเพ่ือการป้องกันโรคของตนเอง 
โดยใช้สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอกเล่า มากท่ีสุด 6) ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพ ด้านแหล่งสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้านสารสนเทศ (สารสนเทศท่ีเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และด้านตัวผู้ใช้สารสนเทศ คือ ไม่สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตนเอง และ
สายตาไม่ดี  
 
คําสําคัญ: การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ, สารสนเทศด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, ชุมชนแออัด 
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ABSTRACT  
          The research entitled ‘Information Seeking and Use of the Elderly Living in Ghettos 
in Songkhla Province’  The findings revealed that 1)  most participants needed health information 
on diseases potentially experienced by the elderly, such as heart disease, osteogenesis disease, 
hypertension, cancer, nephropathy, osteoarthritis, Alzheimer, and diabetes; 2)  most of them 
reported that their objective in seeking information was to finding a way to prevent them from 
encountering diseases; 3) with reference to information seeking on health, they claimed that they 
did this by approaching personal resources ( doctors and nurses) , organizational resources 
( community learning centers) , mass media resources ( televisions) , and internet resources ( the 
Internet) , ranked respectively; 4)  most of them stated that they accessed the health information 
from personal resources, organizational resources, mass media resources, and internet resources 
by themselves and seeking helps from others, 5)  most of them applied health information to 
prevent themselves from the diseases and most of the information employed was from verbal 
suggestions, 6) regarding problems on health information seeking and use, the participants reported 
facing problems on information sources, information approaches, information (printing media and 
electronic information), and themselves as information users unable to access information sources 
by themselves, and having eye problems. 

 
Keyword: Information seeking and use, Health information, The elderly, Ghettos 

 
บทนํา 
           กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 80 ปี มีสุขภาพดี
จนถึงอายุ 72 ปี และผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย ความรู้ สารสนเทศและกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เพราะฉะน้ันการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จําเป็นต้องตระหนักและให้
ความสําคัญ โดยเฉพาะโดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพซ่ึงเป็นกลไกท่ีทําให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสําคัญของ
สารสนเทศด้านสุขภาพ การใช้สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของตนเอง การศึกษาการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
          การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุซ่ึงจําเป็นต้องแสวงหาและใช้สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยํา และเช่ือถือได้ และ
สารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับผู้สูงอายุคือ สารสนเทศด้านสุขภาพ เพราะผู้สูงอายุสามารถใช้สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ใช้ตัดสินใจ และใช้เพ่ือการป้องกัน ดูแล แก้ปัญหาสุขภาพของตนเองได้ (United Nations, 2002) 
          ประเด็นของสังคมผู้สูงอายุท่ีสําคัญ คือ การรักษาพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ สิ่งท่ีเป็นปัญหา
ควบคู่กัน คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว เมื่อมองไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประชากรท่ี
เป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคือประชากรกลุ่มหน่ึงท่ีจะประสบปัญหาในหลายด้าน ดังน้ันผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนแออัดจึงกลายเป็นกลุ่มคนท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีควรคํานึงถึงในเรื่องของการสาธารณสุขเพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
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ชุมชนแออัดมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ถึงแม้ว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม แต่ก็ยังคงมีชุมชนแออัดเป็นจํานวนมาก และมีผู้สูงอายุท่ีเป็น
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทําให้ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งดังกล่าวอาจไม่ได้รับบริการทาง
สังคมท่ีทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชนจัดให้ หรือทําให้สูญเสียโอกาสต่าง ๆ ท่ีควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข สารสนเทศด้านสุขภาพ หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  เพ่ือจะได้จัดให้บริการต่าง 
ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ การให้สารสนเทศด้านสุขภาพได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และลดความเหลื่อมล้ําของการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเครื่องมือสําหรับการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีทักษะการรู้สารสนเทศดีจะส่งผล
การรู้สุขภาพดีตามไปด้วย (Eriksson-Backa, 2010; Longo, 2010) ดังน้ัน หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเกิดทักษะการรู้สารสนเทศท้ังในรูปแบบการฝึกอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมท้ังสารสนเทศด้านสุขภาพมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุ เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญ สําหรับการวางแผนดูแลสุขภาพ
ให้เกิดความกินดีอยู่ดีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสําคัญ สําหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและบุคคลใกล้ชิด 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร้างสุขภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพ (พรชิตา 
อุปถัมภ์, 2559, น. 76) 
          ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่องการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ี
อาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารท้องถ่ิน ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลด้าน
สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการให้ข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถใช้ผลการวิจัยเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน พัฒนาบริการสารสนเทศด้านสุขภาพและทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัด
สงขลา ในด้านวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ  
 2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์สารสนเทศของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
          การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงจะศึกษาถึงการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา  ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบและ
ระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้วิธีดําเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือ 
          1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
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 2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ดําเนินการไปตามลักษณะของ
กระบวนการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามลําดับ ต่อไปน้ี (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล (5) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา จํานวนผู้สูงอายุ 7,706 คน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 2555-2560, ม.ป.ป) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน ท่ีอาศัยในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครสงขลา 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีชุมชนแออัดท้ังสิ้น 32 ชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), ม.ป.ป.) ผู้วิจัยทํา
การสุ่มแบบหลายข้ันตอน กล่าวคือ (1)  โดยการสุ่มแบบโควตาโดยการจับฉลาก ได้จํานวน 16 ชุมชน (2) การ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยท่ีเข้าถึงข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 364 คน (ภายใต้ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอม
ให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5)  (3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวนท้ังสิ้นรวม 352 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าถึงข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม  ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดย
กําหนดกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนแออัดจาก 16  ชุมชน  จํานวนท้ังสิ้น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน มาจาก
ชุมชนละ 1 คน ได้แก่ ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ หลังวัดอุทัยธาราม ร่วมใจพัฒนา บ่อนวัวเก่า หัวป้อม เมืองใหม่
พัฒนา บาลาเซาะห์เก้าแสน สมหวัง หน้าค่ายรามคําแหง มิตรสัมพันธ์ หลังวิทยาลัยพยาบาล มิตรเมืองลุง เก้าเส้ง  
กุโบว์ ท่าสะอ้าน และสวนมะพร้าว 
           ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ส่วนเครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งน้ี เป็นข้อคําถามและประเด็นสําคัญเก่ียวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการสนทนากลุ่ม 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําส่ง และรับคืนแบบสอบถามให้แก่ผู้ช่วยวิจัย คือ อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ด้วยตนเอง และมีการอธิบายเก่ียวกับแบบสอบถามอย่างถ่ีถ้วนให้แก่ผู้ช่วยวิจัยเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องและเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้วางไว้ และเพ่ือให้ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในจังหวัดสงขลาในแต่ละชุมชนท่ีกําหนดไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ตามจํานวน 352 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 จากน้ันผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ก่อนนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามข้ันตอนทางสถิติต่อไป ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ โดยทําการสนทนากลุ่มท่ีโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทย์ อําเภอ
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เมือง จังหวัดสงขลา โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนแออัดจาก 16  ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน ผู้สูงอายุมา
จากชุมชนละ 1 คน การสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มแรก ได้แก่ ชุมชนหน้าค่ายรามคําแหง ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนเมือง
ใหม่พัฒนา ชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนกุโบร์ และชุมชนท่าสะอ้าน การ
สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ชุมชนหลังอาชีวะ ชุมชนหลังวัดอุทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนบ่อนวัวเก่า ชุมชน
หัวป้อม ชุมชนสวนมะพร้าว  ชุมชนบาลาเซาะห์ และชุมชนสมหวัง 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มนํามาตรวจสอบความถูกต้อง และจัดกลุ่มเพ่ือตอบ
คําถามเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
1. การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัดจังหวัด 

สงขลา ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกของผู้สูงอายุ คือ ความต้องการข้อมูลเก่ียวกับ
โรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อเสื่อม โรคอัล
ไซเมอร์ โรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือสุขภาพโดยส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการป้องกันโรคมากท่ีสุด การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศบุคคล 
แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง น้อยท่ีสุด ปานกลาง ระดับน้อย ตามลําดับ ผู้สูงอายุเลือกแหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพจากความน่าเช่ือถือใน
ระดับมากท่ีสุด วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศจากทุกแหล่งของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เลือกตอบท้ังสองอย่าง 
(สอบถามหรือค้นหาด้วยตนเองและให้ผู้อ่ืนสอบถามหรือค้นหาข้อมูลให้) การนําสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่นําสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้เพ่ือป้องกันโรคมากท่ีสุด ประเภทของ
สารสนเทศท่ีผู้สูงอายุนําไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอก
เล่า หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร เทปเสียง วิดีโอ และอินเทอร์เน็ต การประเมินสารสนเทศก่อนนําไปใช้ของ
ผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับก่อนนําไปใช้  มีการ
ตรวจสอบว่าสารสนเทศท่ีได้มาตรงกับความต้องการหรือไม่  

 2. ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ คือ ไม่สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตน
ตนเอง ไม่ทราบว่าใครมีความรู้ดา้นใดบ้าง ไม่รู้วิธีการใช้ห้องสมุด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง และ
สายตาไมด่ี  

สรุปผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม 
ด้านวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ 

เพ่ือการป้องกันโรค  ด้านแหล่งสารสนเทศ   ผู้สูงอายุแสวงหาสารสนเทศ  ด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล  
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คือ หมอและพยาบาล โทรทัศน์ 
โรงพยาบาลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Line, Google และผู้สูงอายุ ตามลําดับ และเลือกแหล่งสารสนเทศด้าน
สุขภาพจากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นอันดับแรก ด้านวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ ผู้สูงอายุมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ
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จากโรงพยาบาลด้วยการสอบถามด้วยตนเอง การถามผู้รู้ด้วยตนเอง  เปิดทีวี/วิทยุ เพ่ือรับชมและฟังข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพด้วยตนเอง และบางครั้งก็ให้ญาติช่วยหาให้ ด้านการใช้ประโยชน์สารสนเทศ ผู้สูงอายุ นําข้อมูลข่าว
สารสนเทศด้านสุขภาพท่ีได้จากการแสวงหา ไปปรับใช้กับตนเอง ญาติ และเพ่ือน โดยนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น
ความรู้รักษาพยาบาลตนเองและคนอ่ืน ๆ ผู้สูงอายุใช้สารสนเทศด้านสุขภาพประเภท (1) คําพูด คําบอกเล่าจากหมอ
และพยาบาลท่ีโรงพยาบาล (2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับจากโรงพยาบาล (3) สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ และ 
วิทยุ (4) สารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต เช่น YouTube , Line ผู้สูงอายุเมื่อได้รับข้อมูลข่าว
สารสนเทศด้านสุขภาพมาแล้วจะมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับโดยการสอบถามคนใน
ครอบครัว  

ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ผู้สูงอายุมีความยากลําบากในการ 
เดินทาง ผู้สูงอายุมักจะสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพจากหมอท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงหมอบางคนจะให้ข้อมูลได้ไม่
เพียงพอ เน้ือหาท่ีได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตอ่านลําบาก สายตาไม่ดี ความจําไม่ค่อยดี   

อภิปรายผล  
  ผลการศึกษาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด 
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยนําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด  
จังหวัดสงขลา ผู้สูงอายุมีความต้องการสารสนเทศ  ด้านสุขภาพมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก  คือ ความต้องการข้อมูล
เก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อเสื่อม 
โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน และมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศสุขภาพและการใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับพรชิตา อุปถัมภ์ (2559)  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลกระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) การตระหนักถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึน (2) การส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสําหรับ
ป้องกันการเจ็บป่วยและการเกิดโรค อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า (2559)  
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศเพ่ือการดูแลสุขภาพ ด้านความต้องการสารสนเทศสุขภาพ พบว่า เมื่ออยูใ่น
สภาพท่ีร่างกายเป็นปกติ ผู้สูงอายุต้องการสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและด้านการป้องกันโรค  ในกรณีท่ี
เจ็บป่วยผู้สูงอายุต้องการสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการรักษาพยาบาล จึงทําให้ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก และมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศสุขภาพเพ่ือ
การป้องกันโรคมากท่ีสุด  
  การแสวงหาสารสนเทศ ด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศบุคคล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศสถาบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด การ
แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การแสวงหา
สารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การวิจัยได้ข้อสรุป ดังน้ี
เพราะผู้สูงอายุมีความสะดวกในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคลและแหล่งสื่อสารมวลชนมากกว่าแหล่ง
สารสนเทศสถาบันและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ในขณะท่ีการแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อบุคคลของผู้สูงอายุ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้สารสนเทศท่ีได้รับมาจากการแสวงหาของ
ผู้สูงอายุคือตัวเองมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าแหล่งสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุแสวงหาน้ันมีความ
เก่ียวข้องกันและผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ แหล่งสารสนเทศบุคคลและแหล่งสื่อสารมวลชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และการแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ ประเภทสื่อบุคคลของผู้สูงอายุ โดยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการแสวงหาแหล่งสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศประเภทอ่ืน อยู่ในระดับน้อยและ
น้อยท่ีสุด ดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้สูงอายุมีความสะดวกในการเข้าถึงมากกว่าไม่ว่าจะเป็น การได้
ข้อมูลหรือการพูดคุยกับหมอ พยาบาล และมีบางส่วนท่ีได้สารสนเทศจากคนในครอบครัว ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้อง
ไปโรงพยาบาลเป็นประจําอยู่แล้ว ในการไปตรวจรักษาสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงความสะดวกจากแหล่งสารสนเทศ
สื่อสารมวลชนก็คือ โทรทัศน์ ซ่ึงถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนท่ีมีอยู่ทุกบ้าน เข้าถึงได้สะดวก และประหยัดค่าจ่าย อีกท้ัง
ยังมีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทดและ 
สมาน ลอยฟ้า (2559)  ท่ีผลการวิจัย พบว่า การแสวงหาสารสนเทศสุขภาพ พบว่า แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีผู้สูง
อายุใช้มาก ได้แก่ คนในครอบครัวและญาติ/เพ่ือนบ้าน แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนท่ีผู้สูงอายุใช้มาก ได้แก ่โทรทัศน์ 
ส่วนแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตผู้สูงอายุใช้น้อย และสอดคล้องกับ 
Bhadrashetty & Maheswarappa (2014) ผลการวิจัย พบว่า แหล่งสารสนเทศท่ีใช้คือ ศูนย์ดูแลสุขภาพพ้ืนฐานใน
หมู่บ้าน แพทย์ พยาบาล และห้องสมุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของLongo (2010) ผลการวิจัย คือ แหล่ง
สารสนเทศ คือ บุคคล หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ อินเทอร์เน็ต  รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Eriksson-Backa 
(2010) ผลการวิจัย คือ แหล่งสารสนเทศ คือ โทรทัศน์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ในประเด็นของประเภทหรือรูปแบบของสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุนําไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอกเล่า สารสนเทศในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร สารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์/สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น เทปเสียง 
วิดีโอ สารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอก
เล่า ไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์ พยาบาล คนในครอบครัว ถูกนําไปใช้ประโยชน์มากกว่าสารสนเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า ประเภทหรือรูปแบบของสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุใช้ส่วนใหญ่ใช้ใน
ระดับมากเป็นคําพูดหรือคําบอกเล่า ในส่วนวิธีการเลือกแหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือ วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เลือกตอบท้ังสอง
อย่าง (ถามผู้รู้ด้วยตนเองและให้ผู้อ่ืนสอบถามข้อมูลให้) มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทดและ 
สมาน ลอยฟ้า (2559)  ท่ีผลการวิจัย พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดําเนินการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเองและให้
ผู้อ่ืนช่วย สําหรับการประเมินสารสนเทศก่อนนําไปใช้ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับก่อนนําไปใช้  ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของสมพร 
พุทธาพิทักษ์ผล (2545, น. 58-60) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย การสํารวจเลือกดู 
การแยกแยะ การตรวจสอบ  
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2. ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
 (1) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศบุคคลของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่
ทราบว่าใครมีความรู้ด้านใดบ้าง บุคคลท่ีต้องการคุยขอคําปรึกษาไม่มีเวลาให้ ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มได้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ คือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมักจะสอบถาม
ข้อมูลด้านสุขภาพจากหมอท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาลซ่ึงหมอบางคนจะให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาให้ข้อมูลหรือ 
ให้ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดไม่ครบถ้วน  (2) ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านแหล่ง
สารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่
สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตนเอง ไม่สามารถเข้าใช้แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการได้ ไม่รู้แหล่งท่ีจะค้นหา
ข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการอยู่ไกล รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่รู้วิธีการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดไม่มีข้อมูลท่ีต้องการ เวลาเปิด-ปิดของ
ห้องสมุดตรงกับเวลาทํางานของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bhadrashetty & Maheswarappa (2014) 
ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ คือ ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Manafo & Wong (2012) ท่ีผลการวิจัย พบว่า การแสวงหาสารสนเทศทางโภชนาการ และสุขภาพ มี
อุปสรรค คือ ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุ เป็นปัญหาอย่างยิ่งท่ีต้องแก้ไขโดยสถาบันหรือแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
ท่ัวถึง (3) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง ไม่รู้วิธีการใช้
อินเทอร์เน็ต ไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านสารสนเทศของผู้สูงอายุ สารสนเทศท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ี คือ เน้ือหาท่ีต้องการอ่านเข้าใจยาก เน้ือหาท่ีต้องการมีน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ พิมพิค้อ 
และสมาน ลอยฟ้า (2552) ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เน่ืฎองจากไม่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุเห็นว่าใน
สังคมปัจจุบันจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า ( 2559)  ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ พบว่า ปัญหาท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่รู้แหล่งท่ีจะค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ แหล่
งสารสนเทศท่ีต้องการอยู่ไกล และไม่รู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ต (4) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านตัวผู้ใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สายตาไม่ดี ซ่ึงจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน คือ ผู้สูงอายุ บางท่านมีปัญหาสุขภาพในการใช้
โทรศัพท์ เช่น สายตาไม่ดี ความจําไม่ค่อยดี  และไม่ชอบการค้นหาข้อมูลทําให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับท่ี สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะสูงอายุทางสรีระวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับผู้สูงอายุทางร่างกาย  
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           ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ ควรมีการให้
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพผ่านทางโทรทัศน์เป็นสื่ออันดับแรก แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีผู้สูงอายุเช่ือถือมากท่ีสุด
คือ แพทย์/พยาบาล ดังน้ันแพทย์และพยาบาลควรให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและมีเวลา
เพียงพอในการให้คําปรึกษา อีกท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ควรมีการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนควรมีการศึกษาถึงการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของกลุ่ม
บุคคลเปราะบางกลุ่มอ่ืน ท้ังกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง และผู้พิการ เป็นต้น 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารท้องถ่ิน ฯลฯ ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการให้ข้อมูลความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน พัฒนาบริการ
สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนท่ีควรจะนําเอา
ผลการวิจัยไปต่อยอด และปรับบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเป็น
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยการให้บริการและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง อันจะเป็นการส่งเสริมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจากห้องสมุดประชาชนและทําให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดสามารถดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
 
รายการอ้างอิง 
จารุวรรณ พิมพิค้อ, และสมาน ลอยฟ้า.  (2552).  การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น.  สืบค้น 4 เมษายน 2560, จาก https://www.tci-thaijo.org/ 
 index.php/jiskku/article/view/6683. 
ชลธิชา  ดินขุนทด, และสมาน  ลอยฟ้า.  (2559).  การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัด
 นครราชสีมา.  วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34(2), 75-89. 
เทศบาลนครสงขลา.  (ม.ป.ป.).  แผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2555 – 2560).  สืบค้น  

4 เมษายน 2560, จาก http://www.songkhlacity.go.th/pdf/fix/ tactic/part2.pdf. 
พรชิตา อุปถัมภ์.  (2559).  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ, วารสารปาริชาต, 29(2),  
 71-87. 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).  (ม.ป.ป.).  โครงการบ้านมั่นคงกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเขต

เทศบาลนครสงขลา.  สืบค้น 2 เมษายน 2560, จาก http://web.codi.or.th/. 
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.  (2545).  ผู้ใช้สารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น (หน่วยท่ี 

9).  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.  (2539).  สังคมวิทยาภาวะสูงอาย:ุ ความเป็นจริงและการคาดการณ์ในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

143



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

 

 
Bhadrashetty, A., & Maheswarappa, B.S.  (2014).  Health Information needs, sources availability and 

and their use by elderly people in south India:  A case study of Kalagi, A Gram Panchayat 
in Chittapur Taluk of Gulbarga District, India.  Research Journal of Library Sciences. 2(6), 7-
11. 

Eriksson-Backa, K.  (2010).  Elderly people, health information, and libraries: A small scale study on 
           seniors in a language minority.  Libri. 60(2), 181–194.  
Longo, R. D. et al. (2010). Health information seeking, receipt, and use in diabetes self-           
            Mangement.  Annals of family medicine. 8(4), 334-339. 
Manafo,E., & Wong, S.  (2012).  Exploring older adults’ health information seeking behaviors.      
           Journal of Nutrition Education and Behavior. 44(1), 85-89. 
United Nations.  (2002).  International Plan of action on ageing. Second World Assembly on Ageing 
           Madrid.  Retrieved January, 12, 2017 from http://www.un.org/esa/socdev/ageing/ageipaa 
          4.htm. 

 

144



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

 

 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

Public Consciousness in Library Usage  
of Phranakhon Rajabhat University Students 

 
กิตติศักด์ิ คงพูน*, เสวียน เจนเขว้า*, พรพรรณ ยไม** 

 
*สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

**ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    

kittisak@pnru.ac.th 
p1415017@yahoo.com  

pornpan.hmah@pnru.ac.th 
   

บทคัดย่อ 
   การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 จํานวน 368 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามท่ีได้ทําการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของคําถาม  (IOC) อยู่
ในระดับ 1 ทุกข้อ จากน้ันนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติเปรียบเทียบ (F-test) 
   ผลการวิจัย พบว่า 
   1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง       

(x�=3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (x�=3.54) 

รองลงมา ด้านอาคารสถานท่ี (x�=3.32) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (x�=3.10) 
   2. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนก
ตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะใน
การใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: ความมีจิตสาธารณะ, การใช้ห้องสมุดของนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

145



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

 

 

ABSTRACT 
  The purpose of this research, to study the level and comparison of public 
consciousness in library usage of Bachelor's Degree students, Phranakhon Rajabhat University, 
according to faculty. Samples groups used in this study are 368 undergraduate students form the 
first up to the forth year. The instrument used in this study was a questionnaire that was tested for 
the efficiency of the instrument. The questionnaire for the consistency index (IOC) was at level 1 
for every item, and then experiment was used with 30 non-bachelor degree students from the 
sample group, the reliability was 0.90. Statistics used in data analysis are percentage, means, 
standard deviation and F-test. 
  The research found that 
             1. The overall public consciousness in library usage by students  was at a 

moderate level (x�=3.32). When considered in each aspect, it was found that the highest mean was 

information resources (x�=3.54) next Building (x�=3.32) and equipment (x�=3.10) 
            2. Comparison of public consciousness in library usage of Phranakhon Rajabhat 
University by students. Classified by the faculty variables studied, it was found that students of 
different faculties were different. The public mind in using the library as a whole was significantly 
different at the .05 level, in line with the research hypothesis. When comparing the public 
consciousness in student use of libraries in each aspect, it was found that the students who studied 
in different faculties had different public minds in using the library in 3 aspects. 

 
Keyword: Public awareness, Student library usage, Phranakhon Rajabhat University 
 
บทนํา 
   จิตสาธารณะกับสังคมไทยในอดีตถือเป็นของคู่กันด้วยความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดํารงชีวิตประจําวันท่ีมีการแบ่งปันกันอย่างเต็มใจ เช่น การลงแขก ช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพ หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยมิต้องมีกฎระเบียบมาบังคับความช่วยเหลือทุกอย่างออกมาจากจิตใจ
สังคมไทยในอดีต จึงอยู่ด้วยกันเหมือนเครือญาติเกิดความสุข และแม้บางครั้งจะมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขจนทุก
อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันท่ีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย จะเป็นด้วยเพราะเราไม่ได้
มีการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันหรือไม่ก็ไม่รู้จึงทําให้เด็กและเยาวชนไม่น้อย
ขาดวิจารณญาณในการเลือกบริโภคกับสิ่งท่ีมากับความเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความคลั่งไคล้ในวัตถุนิยม และ
วัฒนธรรมอันไม่ใช่รากเหง้าท่ีแท้จริงของคนไทยไปส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงก็มุ่งอยู่กับด้านเศรษฐกิจเพ่ือหวังสร้าง
ความร่ํารวยให้เกิดข้ึนกับตนเองโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าจะกระทบหรือทําให้ใครเดือดร้อนบ้าง (พัลยมน สินหนัง , 2558, 
น. 1) การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดทุนนิยมไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังส่งผล
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ถึงค่านิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนไปโดยมีการให้ความสําคัญแก่ความสําเร็จทางวัตถุมากข้ึน การแข่งขันทางสังคม
จึงพุ่งสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให้ผู้คนเห็นใจกันน้อยลงและคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อยลง
เป็นลําดับ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 3) 
   ภาวะดังกล่าวนําไปสู่การขาดหายของสิ่งท่ีเรียกว่า “จิตสาธารณะ” ซ่ึงในภาษาไทยคําว่า “จิต
สาธารณะ” เป็นศัพท์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ีผ่านมา นอกจากจะใช้คําว่าจิตสาธารณะแล้วยังมีคําอ่ืน ๆ ท่ีใช้เป็น
ความหมายนัยเดียวกัน เช่น สํานึกสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตอาสา จิตสํานึกทางสังคม คําเหล่าน้ีมีท่ีมาจาก
คําภาษาอังกฤษว่า Public Consciousness, Public Mind (นเรศวรวิชาการ NU Academic, 2553) ซ่ึงคําท้ังหมด
มีความหมายในทิศทางเดียวกัน คือ การท่ีคนในสังคมมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความเต็มใจท่ีจะทํา
ประโยชน์เพ่ือชุมชน ความเต็มใจท่ีจะแสดงบทบาทพลเมืองดีอย่างจริงจังและขยันขันแข็ง การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพ
ของผู้อ่ืน เหมือนกับการเอาใจใส่ตนเอง หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําท่ีเสียหายต่อสิ่งท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ี ท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมและการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม 
(ฉันทนา จันทร์บรรจง, จิตราภรณ์ ใยศิลป์, และสุภาภรณ์ กิติรัชดานนท์, 2554, น. 76)  
   ปัญหาการขาดจิตสาธารณะดังกล่าวน้ี เสนอว่าเป็นเรื่องท่ีต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึงความมี
จิตสํานึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหน่ึงของจิตสาธารณะ และในปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพราะจิต
สาธารณะเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะ คือ การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542, น. 181-183) พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม มีความปรารถนาท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการรับรู้
และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและมีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมร่วมกัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะเป็น
คุณลักษณะท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน รวมท้ังร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขและความพยายามในการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย (เรียม นมรักษ์, 2552, น. 1)  
  การปลูกฝังความสํานึกให้กับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะจะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับบุคคลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กซ่ึงเป็นวัยท่ีมีความไวต่อ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยยกกรณีศึกษามาเป็นข้อสังเกตว่า ท่านจะทําอย่างไรเมื่อพาลูกเข้า
ห้องสมุดแล้วหยิบหนังสือในห้องสมุดมาอ่าน พอลูกอ่านเสร็จแล้วท่านจะบอกกับลูกอย่างไรระหว่าง “หนูอ่าน
หนังสือเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าท่ีนะคะ คนอ่ืนจะได้หยิบไปอ่านต่อได้ ท้ังยังเป็นการช่วยเจ้าหน้าท่ีด้วยเพราะน่ีคือ
ห้องสมุดต้องช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม มีคนมาใช้บริการเยอะต้องช่วยกันดูแลนะคะ” หรือเลือกท่ีจะบอกกับลูก
ว่า “ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บหรอกนะ ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของบรรณารักษ์เท่าน้ัน” และเยาวชนรวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากภายในกายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความสําคัญในการปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้คน
รู้จักการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม อีกท้ังจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตเป็นการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ (พัลยมน สินหนัง, 2558, น. 1) การขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้รับความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและสังคม
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ให้ก้าวหน้า โดยมีลักษณะพัฒนาการท่ีเด่นชัด คือ ครอบครัวไปสู่หน่วยสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงจุดศูนย์กลางสังคมของเด็กคือ
โรงเรียน และเด็กจะเรียนรู้บทบาทในการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน สัมพันธภาพกับเพ่ือนใน
กลุ่มจะสอนชีวิตกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และในขณะเดียวกันยังต้องก้าวให้ทันกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะ
เน่ืองจากวิถีชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขัน (ภัสวรรณ องอาจ, 2554, น. 3) 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นแหล่งวิชาการท่ีสําคัญ รวมความรู้ทุกประเภทเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษารู้จักพัฒนาความรู้ความคิด รวมท้ังห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางในการบริการข่าวสารข้อมูลความรู้ต่าง 
ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก และเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ โดยเน้น
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโดยมีบริการต่าง ๆ มากมาย เพราะห้องสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยอํานวยความสะดวกให้
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษา ห้องสมุดจึงเป็นสาธารณสมบัติของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกัน นับตั้งแต่เริ่มการศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา พฤติกรรมการใช้
บริการห้องสมุดจึงเป็นดัชนีช้ีวัดท่ีดีในการวัดระดับความมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอ่
การใช้สาธารณสมบัติ (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) พบว่า ปัญหาสําคัญการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ ผู้ใช้บริการ
ไม่เก็บหนังสือท่ีไม่ใช้หรืออ่านเสร็จแล้วให้เรียบร้อยทําให้ผู้ใช้บริการรายอ่ืนไม่สะดวกในการค้นคว้า และอีกปัญหา
หน่ึง คือ การส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนท่ีมาใช้บริการข้างเคียงบางราย (เฉลิมศักดิ์ ชุปวา, 2534, บทคัดย่อ) จนพบว่า
เป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการใช้บริการห้องสมุด ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาอย่างยิ่ง (นิรมล ชอุ่ม, 2544, บทคัดย่อ)  
  จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ีอาจเป็นการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะท่ีแตกต่างกัน
ในช่วงวัยท่ีผ่านมา (บุษกร เขียวมั่น, 2555, น. 4) ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับความมีจิตสาธารณะดังกล่าวผ่านพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพราะนักศึกษาแต่ละคนผ่านการได้รับการศึกษา
และการปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะมาแล้วจะมีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้สาธารณสมบัติส่วนรวมมากน้อย
เพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือศึกษาระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2. เพ่ือเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะท่ีศึกษา  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน  
   สมมติฐานของการวิจัย: นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดแตกต่างกัน 
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   กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

        ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพกรอบแนวคิดตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีใช้ในการวิจัย 
 

   วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรท่ีใ ช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปี ท่ี 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 9,740 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 368 คน ซ่ึงได้มาโดยการใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
   ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และคณะ โดยมีข้อ
คําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 
   ตอนท่ี 2 แบบวัดความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาตอบว่าได้ปฏิบัติระดับใดใน
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์บันทึกลงในโปรแกรมคํานวณสําเร็จจนครบทุก
ฉบับ 
    3.2 ใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
รายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และคณะ 

    3.3 ใช้ค่าเฉลี่ย (x�=) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในตอนท่ี 2 โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ 5 
ระดับตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 9) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด 
           1. ด้านอาคารสถานท่ี 
           2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
           3. ด้านวัสดุครภุัณฑ์ 
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    3.4 ใช้การทดสอบค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้
ห้องสมุดตามตัวแปรคณะ กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ LSD 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
   ผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบพร้อมอธิบายใต้ตาราง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง จํานวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.1 และเป็นเพศชาย จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จํานวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.1 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จํานวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลําดับ  ศึกษาในวิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.8 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพรวมรายด้าน  
 
ตารางท่ี 1 ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภาพรวมรายด้าน 
 
   

ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด 
ระดับความมีจติสาธารณะ 

x� S.D. แปลผล 

1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.32 0.57 ระดับปานกลาง 

2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.54 0.51 ระดับสูง 

3. ด้านวัสดุครุภณัฑ์ 3.10 0.73 ระดับปานกลาง 

รวม 3.32 0.54 ระดับปานกลาง 

  
   จากตาราง 1 พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x�=3.32, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากร

สารสนเทศ (x�=3.54, S.D.=0.51) รองลงมา ด้านอาคารสถานท่ี (x�=3.32, S.D.=0.57) และด้านวัสดุครุภัณฑ์ (x�= 
3.10, S.D.=0.73)   
   ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความมจิีตสาธารณะในการใช้ห้องสมดุของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครโดยรวม 
             รายด้าน จําแนกตามคณะท่ีศึกษา 
 

ความมีจิตสาธารณะ 
ในการใช้ห้องสมุด 

คณะท่ีศึกษา �� S.D. F Sig 

ด้านอาคารสถานท่ี วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.35 0.55 4.76* 
 

0.00 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.30 0.51 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.32 0.53 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.52 0.70 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.12 0.49 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.58 0.45 5.66* 
 

0.00 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.40 0.47 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.57 0.49 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.73 0.61 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.40 0.46 

ด้านวัสดุครุภณัฑ์ วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู 3.07 0.64 3.11* 
 

0.02 
 คณะวิทยาการจัดการ 3.11 0.75 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3.13 0.71 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.31 0.86 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2.88 0.63 

รวม 3.32 0.54 5.12* 0.00 

  
   จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิชาต่างกัน มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวม
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้  
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน แตกต่างกัน 
   อภิปรายผล 
   จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่ามปีระเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
   1. ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนคร 
   จากการวิจัย พบว่า ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโดยภาพรวมรายด้านท้ัง 
3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างจิตสํานึกความมีจิตสาธารณะ
ในการใช้ของส่วนรวมมายังไม่มากพอ เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไม่เคยเช้าใช้บริการห้องสมุดจึงทําให้ไม่ทราบ ไม่
เข้าใจกฎระเบียบของห้องสมุด ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร เขียวมั่น (2555, น. 2) ท่ี
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ศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมี
จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเป็นการศึกษาจิตสาธารณะด้านการใช้ของส่วนรวมใน
ห้องสมุด ถือเป็นหน้าท่ีท่ีปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้ห้องสมุด และด้านการเคารพสิทธิเพ่ือส่วนรวมในการเข้าใช้
ห้องสมุด 
   สําหรับผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ถัดมา ด้านอาคารสถานท่ี และด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
ตามลําดับ ดังน้ี 
    1.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ข้อท่ี 1 เมื่อนักศึกษาใช้หนังสือท่ีต้องการอ่านเสร็จแล้ว นักศึกษาจะนําหนังสือไปวางไว้ท่ีช้ันพักหนังสือ 
รองลงมา ข้อท่ี 5 เมื่อนักศึกษายืมอุปกรณ์ของฝ่ายโสตทัศนวัสดุจากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด หลังเลิกใช้แล้วนักศึกษาจะ
นํามาส่งคืนอย่างครบถ้วน และข้อท่ี 3 นักศึกษารักษาหนังสือท่ียืมออกจากห้องสมุดโดยไม่ให้เกิดความชํารุดหรือ
เสียหาย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมีจํานวนน้อย นักศึกษามีจิตสํานึกในการใช้สาธารณ
สมบัติและมีความรับผิดชอบต่อการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง  
    1.2 ด้านอาคารสถานท่ี มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ ข้อท่ี 3 เมื่อนักศึกษาใช้ลิฟต์ในห้องสมุด หากมีนักศึกษาคนอ่ืนกําลังเดินมานักศึกษาจะกดลิฟต์เพ่ือรอข้ึน
พร้อมกัน รองลงมา ข้อท่ี 5 นักศึกษาท้ิงขยะลงในถังขยะท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ และข้อท่ี 4 เมื่อนักศึกษาเข้าใช้
ลิฟต์ในห้องสมุด นักศึกษาจะเดินชิดด้านในเพ่ือเปิดโอกาสให้คนข้างหลังเข้าใช้ได้โดยง่าย   
    1.3 ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ข้อท่ี 1 เมื่อนักศึกษาเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสมุด หลังเลิกใช้งานแล้วนักศึกษาจะเก็บเข้าท่ีให้เหมือนเดิม 
รองลงมา ข้อท่ี 9 นักศึกษาดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือหลังเลิกใช้งาน และ ข้อท่ี 3 เมื่อ
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการในห้องสมุดเสร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้งาน  
   2. เปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตามคณะ 
    2.1 ผลจากการวิจัย พบว่า ความมี จิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกตามตัวแปรคณะท่ีศึกษา จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกัน มีจิต
สาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการ
ปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะท่ีแตกต่างกันตั้งแต่ในอดีต การจัดกิจกรรมภายในคณะต่างกัน บริบทความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อมต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะในการ
ใช้ห้องสมุดของนักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิชาต่างกันมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 
ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลละออ แสงสุข (2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
จิตสํานึกสาธารณะในเยาวชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554, 
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บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปีต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาของ อริยา คูหา และสุวิมล 
นราองอาจ ยังพบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2   
   ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต 
และบัณฑิตศึกษา 
   2. ควรศึกษาความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
   3. ในงานวิจัยครั้งน้ีควรศึกษาตัวแปรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   การนําไปใช้ประโยชน์ 
   จากผลการวิจัยความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดท้ัง 3 ด้าน สรุปได้ดังน้ี  
   1. ด้านอาคารสถานท่ี มีระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์และช้ีแจง
เก่ียวกับข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง  
   2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสาธารณสมบัติในห้องสมุด  
   3. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ระดับความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้สูงข้ึน ห้องสมุดควรขอความร่วมมือจากนักศึกษา
เก่ียวกับการใช้ของส่วนรวมในห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
   4. ความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา เช่น ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัว 
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวัดกุดตะเคียน จังหวัดนครนายก โรงเรียนพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี นอกจากน้ียังได้
จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้น่าใช้งานมากกว่าเดิม ซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีชํารุดให้กลับมา
ใช้งานได้ดังเดิม 
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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมี 2 ประเภท คือ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และจุลสาร ส่วนวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ วัสดุย่อส่วน และวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประเภทของทรัพยากรท่ีเป็นทรัพยากรหลักของห้องสมุด คือ หนังสือ ในปัจจุบัน การจัดสรร
ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีจํากัด ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ให้คุ้มค่ากับการจัดหา 
และเพ่ิมสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ให้มากข้ึน หอสมุดฯ จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการอ่าน
โดยการเขียนแนะนําหนังสือของห้องสมุด ผ่านเพจ Facebook ในช่ือ “Builty and the Books” ข้ันตอนการ
ดําเนินการเริ่มจากการคัดเลือกหนังสือท่ีมีสถิติการยืมน้อย หรือหนังสือท่ีบรรณารักษ์ต้องการแนะนํา มาเขียน
แนะนํา พิสูจน์อักษร จัดทําภาพโปรโมตประกอบการเขียนแนะนําหนังสือ โพสต์ผ่าน Facebook จากน้ันทําการ
เปรียบเทียบสถิติการยืมหนังสือก่อนและหลังการเขียนแนะนําหนังสือ  ซ่ึงพบว่า การเขียนแนะนําหนังสือผ่านเพจ 
เฟซบุ๊ก ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลต่อสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ แต่เป็นหน่ึงช่องทางใน
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน ของบรรณารักษ์ท่ีจัดทําโครงการ 
  

คําสําคัญ: การแนะนําหนังสือ, สถิติการยืม, เพจเฟซบุ๊ก, การส่งเสริมการอ่าน  

 
ABSTRACT  
   
 Thammasat University Library is the main unit to support Thammasat University's 
teaching and learning systems because the library is the center of knowledge.  The Information 
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resources of the library are generally split into two types:  first is publication materials which are 
books, journals, magazines, newspapers, clippings, and booklets and another one is unpublished 
materials which are audiovisual materials, miniature materials, and electronic materials. However, 
the primary resource of the library are books but the procurement of books is under limited 
budgets. Therefore, the library has invented a project to promote reading statistics of the book. To 
use the existing books for the most worthwhile, this research offers a way to enhance borrowing 
statistics for the low borrowing statistic books by writing a review of the book and publish on 
Facebook’s page name “Builty and the Books”. Process of reviewing books start by selecting the 
books that have low borrowing statistics or the book that librarians would like to present, then 
write briefly review, proofread, create an illustration for posting on Facebook. After that, retrieve a 
borrowing statistic of the reviewed books to compare the statistic before and after review. 
Circulation statistics do not indicate that posting book reviews on Facebook promotes library 
circulation. Yet it does improve project librarian skills in reading, writing, and critical thinking. 

 
Keyword: Book reviews, Borrowing statistic, Facebook page, Promote reading 

 
บทนํา 
 การอ่านเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึงในชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์รู้จักการใช้ตัวอักษร ซ่ึง
การอ่านเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ดวงตา นอกเหนือจากการฟังด้วยหู ชิมรสด้วยลิ้น และรับรู้ความรู้สึก
ด้วยการสัมผัส ดังท่ี จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556, น. 1) กล่าวว่า “การอ่านคือพฤติกรรมการเรียนรู้
อย่างหน่ึงของมนุษย์ ใช้สายตาและสมองรับรู้ความหมาย รวมถึงความเข้าใจจากสิ่งท่ีอ่าน” ในอดีตการอ่านของคน
ไทยถูกจํากัดวงอยู่เฉพาะชนช้ันสูง หรือพระภิกษุ ผ่านทางสมุดข่อยใบลาน คนไทยท่ัวไปได้รับความรู้หรือความ
บันเทิงจากการฟังพระเทศน์ หรือชนช้ันสูงสั่งสอน เล่าให้ฟัง มากกว่าการอ่าน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551) แต่
จากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ในปีพุทธศักราช 2475 มีการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ัวทุกภูมิภาคของ
ไทย มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงทําให้หนังสือได้กระจายแพร่หลายออก
ไปสู่คนมากข้ึนเพราะนอกจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์แล้วการอ่านยังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(self-directed learning) คือ เป็นการเรียนรู้ ซ่ึงเกิดจากความอยากรู้ของตนเองเป็นสําคัญ ซ่ึงจะต้องมีการวางแผน
หรือคัดเลือกวิธีการ หรือเครื่องมือ เพ่ือท่ีจะได้ความรู้น้ันด้วยตัวเอง เพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สร้างจินตนาการ นอกเหนือจากน้ัน คือ ส่งเสริมให้สมองทํางานอย่างเป็นระบบ มีสมาธิจดจ่อขณะท่ีอ่านและสามารถ
วินิจฉัยเน้ือหาสาระท่ีอ่านได้อย่างลึกซ้ึง การอ่านหนังสือ หรือคู่มือบางเล่มสามารถนําไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติ
ได้จริง ซ่ึงก็มีจะมีผลดีตามมาอีกด้วย ซ่ึงสถานท่ีท่ีรวบรวมทรัพยากรประเภทหนังสือจึงหนีไม่พ้นห้องสมุด ซ่ึงเป็น
แหล่งรวบรวมหนังสือ และความรู้ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย และประชาชนสามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ง่ายอีกด้วย 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ใช้บริการห้องสมุด ประกอบไปด้วยคณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการกว่า 2,000,000 รายการ ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็น
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ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์มากกว่า 1,243,419 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหมด ดังน้ันจึงถือเป็นทรัพยากรหลักของหอสมุดฯ ซ่ึงหากเปรียบเทียบสถิติการยืมในปี พุทธศักราช 
2560 พบว่า การยืมหนังสือของหอสมุดฯ อยู่ ท่ี 23,8782 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยู่
1,243,419 รายการ พบว่า อัตราส่วนการยืมทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์อยู่ท่ี 1 ต่อ 6  
 ดัง น้ัน เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประเภทหนังสือ หอสมุดฯ จึงมีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรประเภทหนังสือหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหอสมุดฯ และนักศึกษา ซ่ึงจะมีการแนะนําหนังสือ และบริการต่าง ๆ ของหอสมุดฯ รวมถึงการใช้สังคม
ออนไลน์ (Social media) คือ การรวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึง ท่ีปรากฏเกิดข้ึน
บนอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่าชุมชนออนไลน์ ทําให้ผู้คนสามารถทําความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันและเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เป็นต้น (แก้วสุกใส ระวิ และจุสปาโล ชัยรัตน์, 2556) ซ่ึง
หอสมุดฯ ได้นํามาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดฯ เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีคุณภาพดี
ข้ึน และราคาถูกลง ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพียงปลายน้ิวสัมผัส เทคโนโลยีเหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ซ่ึงส่งผลไปถึงพฤติกรรมการ
อ่านด้วย โดยผู้คนในยุคปัจจุบันหันมาอ่านข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียมากข้ึน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จึง
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของดิจิทัล หรือท่ีเราเรียกว่า Digital disruption อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หอสมุดฯ จึง
นําเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีหอสมุดฯ มีอยู่ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพ่ือนําเสนอและสนับสนุนการอ่าน โดยผู้ศึกษาได้จัดทําโครงการแนะนํา
หนังสือผ่านเพจ Facebook ในช่ือเพจ Builty and the Books ข้ึนมาเพ่ือต้องการศึกษาว่าการเขียนแนะนําหนังสือ
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก มีผลกระทบต่อสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ มากน้อยเพียงใด และเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเขียนแนะนําหนังสือของบรรณารักษ์   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแนะนําหนังสือบนเพจ Facebook ท่ีมีต่อการยืม การจองและ
การใช้ภายในห้องสมุด โดยศึกษาจากสถิติการยืม การจองและการใช้ภายในห้องสมุด 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเขียนแนะนําหนังสือของบรรณารักษ์ท่ีเป็นคณะทํางานใน 
โครงการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมการอ่านโดยการแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือของห้องสมุดผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย ริเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. จัดตั้งคณะทํางานบรรณารักษ์สําหรับการแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือโดยเป็น
บรรณารักษ์ท่ีมาจากหลายหน่วยงานของหอสมุดฯ  
 2. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกหนังสือท่ีจะนํามาเขียนแนะนํา และวิเคราะห์ โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 
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  - เป็นหนังสือท่ีอยู่ในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - เป็นหนังสือท่ีมีสถิติการยืมน้อยและหนังสือมีความน่าสนใจ 
  - เป็นหนังสือท่ีมีเน้ือหาอยู่ในความสนใจของสังคม หรือมีเน้ือหาท่ีกําลังเป็นกระแส 
  - เป็นหนังสือท่ีบรรณารักษ์เห็นว่ามีประโยชน์กับผู้รับบริการ 
  - เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ และช่วยให้ผู้อ่านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - เป็นหนังสือท่ีสร้างแรงบันดาลใจ หรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  - เป็นหนังสือท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
 3. กําหนดรูปแบบการเขียนแนะนําหนังสือ โดยมีหัวข้อสําคัญ ดังน้ี  
  - คําโปรย 
  - เน้ือหาของหนังสือท่ีเขียนแนะนํา และทําการวิเคราะห์ 
  - ความคิดเห็นของบรรณารักษ์ผู้เขียนแนะนํา 
  - บรรณานุกรม 
 โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แบบฟอร์มการเขียนแนะนําหนังสือ สําหรับการเขียนแนะนํา และวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
 
 4. บรรณารักษ์อ่านหนังสือเล่มท่ีต้องการท่ีจะเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ ตามรูปแบบท่ี
กําหนดไว้ข้างต้น 
 5. ตรวจความถูกต้องของบทความท่ีเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากคณะทํางาน 
 6. คณะทํางานถ่ายรูปหน้าปกหรือนํารูปหน้าปกจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งให้มีความน่าสนใจ 
หลังจากน้ันจึงทําการอัปโหลดในเพจ Builty and the Books  
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 7. เก็บสถิติการยืม การจองและการใช้ภายในห้องสมุดของหนังสือท่ีนํามาแนะนําทุกเล่ม 
หลังจากท่ีอัปโหลดลงในเพจ Builty and the Books เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ โดยคณะทํางานฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - 
สิงหาคม 2562 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ประเภทหนังสือท่ีแนะนําและวิเคราะห์ 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า มีจํานวนหนังสือท่ีนํามาแนะนําในเพจ Builty and the Books จํานวน 
68 เล่ม (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2562) โดยแบ่งเป็นหนังสือภาษาไทยท้ังหมด แบ่งเป็นหนังสือท่ัวไป จํานวน 
29 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 43 ของจํานวนหนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนําท้ังหมด และหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น จํานวน 
39 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 57 ของจํานวนหนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนําท้ังหมด  
 
ตารางท่ี 2 สถิติการยืมหนังสือ ก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook  
             (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม พ.ศ.2562) 
 

เดือน ก่อนแนะนําหนังสือ (คร้ัง) หลังแนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 9 12 

มีนาคม 9 10 

เมษายน 9 2 

พฤษภาคม 6 9 

มิถุนายน 3 4 

กรกฎาคม 1 1 

สิงหาคม 1 2 

รวม 38 40 

 
 จากตารางท่ี 2 สถิติการยืมหนังสือก่อน - หลังการแนะนําหนังสือ พบว่า สถิติการยืมหลังแนะนํา

หนังสือ เมื่อเทียบกับสถิติการยืมก่อนแนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง คือ สถิติในเดือนมีนาคม มิถุนายน และ

ประเภทหนังสือท่ีแนะนําและวิเคราะห์ จํานวนเลม่ ร้อยละ 

หนังสือท่ัวไป  29 เล่ม 43 

นวนิยาย/เรื่องสั้น  39 เล่ม 57 

รวม 68 เล่ม 100 
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สิงหาคม สถิติการยืมหลังการแนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 2 ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม และสถิติการยืมหลังการ
แนะนําหนังสือมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 3 ครั้ง คือ สถิติในเดือนกุมภาพันธ์ มีเพียงเดือนเมษายน ท่ีมีสถิติการยืมก่อนแนะนํา
หนังสือ มีจํานวนมากกว่าสถิติการยืมหลังแนะนําหนังสือ คือ จํานวน 9 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบสถิติท้ังหมดของการยืม
หนังสือก่อน และหลังแนะนําหนังสือ พบว่า จํานวนการยืมหลังการแนะนํามีมากกว่าก่อนแนะนําหนังสือ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบการยืมก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ภาพตัวอย่างโพสต์แนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook เรื่อง หน่ึง-เก้า-แปด-สี่ ของ      
           จอร์จ ออเวล ท่ีมีสถิติการยืมสุงสุด คือ จํานวน 15 ครั้ง 
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ตารางท่ี 3 สถิติการจองหนังสือ ก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
             (กุมภาพันธ์–สิงหาคม ปี 2562) 

 

เดือน ก่อนการแนะนําหนังสือ (คร้ัง) หลังการแนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 0 1 

มีนาคม 0 1 

เมษายน 5 3 

พฤษภาคม 0 0 

มิถุนายน 0 1 

กรกฎาคม 0 0 

สิงหาคม 1 0 

รวม 6 6 

 
 จากตารางท่ี 3 สถิติการจองหนังสือก่อน - หลังการแนะนําหนังสือ กุมภาพันธ์ - สิงหาคม พ.ศ. 
2562 พบว่ามีจํานวนการจองหนังสือท่ีนํามาแนะนําเพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ
มิถุนายน  ส่วนเดือนท่ีไม่มีสถิติการจองเพ่ิมข้ึน มี 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม และกรกฏาคม ส่วนเดือนท่ีมีสถิติ
การจองลดลง คือ เดือนเมษายน ลดลงก่อนการแนะนําหนังสือ จาก 5 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง และเดือนสิงหาคม ลดลง
จาก 1 ครั้ง เป็น 0 ครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบสถิติการจองหนังสือก่อน - หลังท้ังหมด พบว่า มีสถิติการจองหนังสือ
เท่ากัน คือ จํานวน 6 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบการจองก่อน - หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 
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ภาพท่ี 5 ภาพตัวอย่างโพสต์แนะนําและวิเคราะห์หนังสอืผ่านเพจ Facebook เรื่อง เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู ่
           ในใจ (Into the magic shop) ของ เจมส์ อาร์ โดตี ท่ีมีสถิติการจองสุงสุด คือ จํานวน 6 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 4 สถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (In-house use) ท่ีแนะนําและวิเคราะห์
ผ่านเพจ Facebook (กุมภาพันธ์–สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 

เดือน การใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ก่อนการ
แนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

การใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ หลังการ
แนะนําหนังสือ (คร้ัง) 

กุมภาพันธ์ 0 0 

มีนาคม 0 3 

เมษายน 2 0 

พฤษภาคม 1 2 

มิถุนายน 6 5 

กรกฎาคม 2 2 

สิงหาคม 5 4 

รวม 16 16 

  
 จ ากต า รา ง ท่ี  4 ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ห นั งสื อ ท่ี แนะ นํ า และ วิ เ คร า ะ ห์ภ าย ในหอสมุ ดแ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (In-house use) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562 พบว่า สถิติการใช้หนังสือ
ภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหลังจากการแนะนํา คือ เดือนมีนาคม พฤษภาคม โดยมีสถิติ
เพ่ิมข้ึน 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลําดับ ส่วนสถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนคงท่ี คือ 
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เดือนกุมภาพันธ์ และสถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ (In-house use) ท่ีมีจํานวนลดลง คือ เดือนเมษายน 
มิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยพบว่า มีจํานวนลดลง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามตารางท่ี 3 และเมื่อเปรียบเทียบสถิติ
ท้ังหมด (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562) พบว่า สถิติการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ก่อน - หลังแนะนําหนังสือหนังสือ
มีจํานวนคงท่ี คือ จํานวน 16 ครั้งเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบการใช้ภายในหอสมุดฯ ก่อน-หลัง การแนะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook 

 

  
      ภาพท่ี 7  ภาพตัวอย่างโพสตแ์นะนําและวิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Facebook เรื่อง ซึมเศร้า...เลา่ได้ ของหลินอว๋ีเหิงท่ี 
                  มีสถิติการใช้ภายในหอสมุดฯ สุงสดุ คือจํานวน 2 ครั้ง  
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ตารางท่ี 5 ทัศนคติในการแนะนําและวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือของบรรณารักษ์  
 

ทัศนคติก่อนและหลังการเขียน
แนะนําและวิเคราะห์วิจารณ์

หนังสือ 

ทัศนคติต่อผลงานเขียน
แนะนําและวิเคราะห์
หนังสือของตนเอง 

การพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ หลังจากได้เขียน

แนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 

คําแนะนําสําหรับการเขียน
แนะนําและวิเคราะห์

วิจารณ์หนังสือ 

“ก่อนเ ขียนคิด ว่าไม่ น่ ายาก
เท่าไหร่” 
“หลังเขียนพบว่ายากกว่าท่ีคิด 
เพราะ การแนะ นําหนังสื อ
ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ใช่
เพียงการเขียนเท่าน้ัน แต่มีการ
จัดทํารูปประกอบต้องมีความ
น่าสนใจ” 

“ตอนน้ีแค่เ ขียนบอกเล่า
ค ว าม รู้ สึ ก  ต่ อ ไ ป อย า ก
พัฒนาเป็นการเขียนในทาง
วิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกใน
มุมมองของตนเอง” 

“ได้เพ่ิมพูนทักษะในการเขียน
เพ่ือการสื่อสารกับผู้ อ่าน ได้
อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ซ่ึง
ทุกครั้งท่ีอ่านจะได้แง่คิดแง่มุม
อะไรใหม่ ๆ เพ่ิมเติม ถึงแม้จะ
อ่านหนังสือเล่มน้ันเป็นรอบท่ี
สามท่ีสี่แล้วก็ตาม แง่คิดดี ๆ 
ย่ อมสามารถนํ ามา พัฒนา
ตนเองได้เสมอ” 

“เลือกเล่มท่ีชอบ อ่านจบรีบ
เขียนร่างไว้ก่อน แล้วค่อยมา
แก้ภาษา ถ้าเขียนไปแก้ไป
จะเสร็จช้า” 

“ก่อนมาเขียน ตอนท่ีอ่าน
หนังสือจบมันเป็นแค่ความคิด” 
“หลังเขียนเหมือนเราได้มาสรุป
ความคิดน้ันและเรียบเรียงเป็น
ภาษา” 

“เหมือนเป็นการจดบันทึก
หนังสือเล่มท่ีเราอ่านไว้ เผื่อ
ในอนาคตเราจะมาอ่านมัน
ซํ้าเพ่ือจะดูว่าเรายังรู้สึกกับ
หนังสือเล่มน้ันเหมือนเดิม
ไหม” 

“การเขียนแนะนําหนังสือช่วย
ให้ฝึกเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ภ า ษ า เ ขี ย น  ใ ห้ ถ่ า ย ท อ ด
ความคิดให้คนอ่ืนได้” 

“รู้สึกยินดีหากมีบรรณารกัษ์
คนอ่ืน ๆ สนใจ เราจะได้นํา
ห นั ง สื อ ท่ี มี เ น้ื อ ห า น่ า
ปร ะ ทับ ใ จออกมาสร้ า ง
คุณค่าให้มันเพ่ิมข้ึน” 

“ก่อนเขียนคิดว่าง่าย” 
“หลังเขียนคิดว่าการเขียนให้
น่าสนใจและจูงใจคนมาอ่าน
ยากกว่าท่ีคิด” 

“ช่วงแรกๆเขียนยาวเกินไป 
มีแต่นํ้า หลัง ๆ จึงพยายาม
ตัดส่วนท่ีสามารถตัดได้ หรือ
รวมกับอีกประโยคท่ีเป็น
เรื่ องเดียวกันก็ทําให้งาน
เขียนกระชับข้ึน” 

“การเขียนแนะนําหนังสือช่วย
ใ ห้ เ ร า ไ ด้ พั ฒ น า ก า ร คิ ด
วิเคราะห์และสามารถบอกเล่า
ใ ห้คน อ่ืน เ ข้ า ใจ ในสิ่ ง ท่ี เ ร า
ต้องการสื่อสารได้ เพ่ิมทักษะ
ในการอ่านและจับใจความ
สําคัญ” 

“ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนว่าเราจะเขียนเพ่ือ
ใคร” 
“ แ ล ะ เ ลื อ ก ห นั ง สื อ ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง” 

“ก่อนเขียนมีความรู้สึกกังวลว่า
ท่ี เ ขี ยน ไปจะมี คน อ่ าน ไหม 
เพราะคนอ่ืน ๆ ก็คงมีหนังสือท่ี
ตัวเองชอบ” 
“หลังเขียน รู้สึกได้เปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ เพราะนอกจากเราจะได้
แบ่งปันให้คนอ่ืนแล้ว เราก็ยัง
ได้รับหนังสือดี ๆ กลับมาด้วย
เช่นกัน” 

 “ช่วยพัฒนาด้านการเ ขียน 
การเรียบเรียงข้อมูล การอ่าน
จับประเด็น วิเคราะห์เน้ือหา 
ใจความสํ า คัญของหนังสือ 
และถ่ายทอดออกมาผ่านการ
เขียน โดยเขียนเป็นแนวสื่อ
บันเทิง เชิญชวนให้น่าสนใจ” 
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 จากตารางท่ี 5  เป็นผลการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ท่ีเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ โดยให้
สัมภาษณ์ไปในแนวทางเดียวกัน จึงคัดเลือกความคิดเห็นของบรรณารักษ์ท่ีตรงกัน 

 อภิปรายผล  
 เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 พบว่า คณะทํางานซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือประเภทนวนิยายมากกว่าหนังสือท่ัวไป โดยคิด
เป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหนังสือท้ังหมดท่ีนํามาแนะนํา ซ่ึงอาจเป็นเพราะเบ้ืองต้นมิได้มีการกําหนดสัดส่วนของ
ประเภทหนังสือท่ีจะคัดเลือกมาเขียนแนะนําไว้อย่างชัดเจน ทําให้คณะทํางานเลือกหนังสือท่ีสอดคล้องกับรสนิยม
การอ่านของตนเองมาเขียนแนะนํา 

 เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 2 3 และ 4 พบว่าสถิติการยืม สถิติการจอง และสถิติการใช้หนังสือ
ภายในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (In-house use) มีอัตราเพ่ิมข้ึนและลดลงอย่างไม่คงท่ีในแต่ละเดือน 
จึงทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าการแนะนําหนังสือผ่านเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อสถิติการยืม สถิติการจอง และสถิติการใช้งาน
ภายในห้องสมุดของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจมีสาเหตุจาก การสะกดช่ือเพจเฟซบุ๊กท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาอังกฤษ ทําให้ค้นหายาก ผู้ติดตามในเพจเฟซบุ๊กน้ันส่วนมากอาจไม่ใช่ผู้ท่ีชอบในการอ่านหนังสือ แต่
ติดตามเพจเพราะต้องการร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ในส่วนของสถิติบางเดือนท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น เดือน
เมษายน เกิดจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาล ห้องสมุดปิดให้บริการ ผู้ใช้จึงไม่สามารถใช้บริการได้ และเน้ือหาของ
หนังสือท่ีนํามาเขียนแนะนํา ไม่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ  

 จากตารางท่ี 5 การสัมภาษณ์บรรณารักษ์ผู้เขียนแนะนําหนังสือ 4 หัวข้อ พบว่าข้อมูลจากการให้
สัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ 

 1. ทัศนคติก่อนและหลังการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 
 ก่อนการเขียนแนะนําและวิเคราะห์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่จะคิดว่าง่าย ไม่น่ายาก แต่เมื่อได้ลอง

เขียนแนะนําหนังสือจริง ๆ แล้วน้ัน ทําให้ทราบว่า การเขียนแนะนําหนังสือไม่ใช่เรื่องง่าย บรรณารักษ์ผู้เขียนจะต้อง
มีทักษะการอ่าน และการจับใจความท่ีดี และสามารถสื่อสารออกมาในรูปแบบภาษาเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้  

 2. ทัศนคติต่อผลงานการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือของตนเอง 
 บรรณารักษ์ส่วนใหญ่คิดว่าต้องการท่ีจะพัฒนาการเขียนแนะนําหนังสือของตนเองให้มากข้ึน ซ่ึง

ต้องประกอบด้วยหลาย ๆ ทักษะ เช่น การอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารในรูปแบบภาษาเขียน 
 3. การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการเขียนหลังจากได้เขียนแนะนําหนังสือ 
 หลังจากการเขียนแนะนําหนังสือ ทําให้บรรณารักษ์เพ่ิมพูนทักษะในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ได้

อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ได้ฝึกเรียบเรียงความคิดให้เป็นภาษา และยังได้ฝึกทักษะการเขียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจอีก
ด้วย 

 4. คําแนะนําจากบรรณารักษ์สําหรับการเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ 
 การเลือกหนังสือท่ีจะนํามาเขียนแนะนํา ควรเป็นหนังสือท่ีตนเองชอบ เพราะจะทําให้สามารถ

เขียนแนะนําออกมาได้ดี ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะทํา
ให้การเขียนแนะนําหนังสือ สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้มากข้ึน 
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 ซ่ึงเหตุท่ีข้อมูลการให้สัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจเป็นเพราะคุณลักษณะของ
บรรณารักษ์ผู้เขียนมีความใกล้เคียงกันในด้านช่วงอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน นิสัย หรือรสนิยมต่อ
การอ่านหนังสือ ซ่ึงหากต้องการข้อมูลท่ีช้ีชัด จะต้องทําการศึกษาต่อไป  

 ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือ ควรจะระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และคัดเลือก

หนังสือท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะทําให้สามารถดึงดูดผู้อ่านได้มากท่ีสุด  
 2. การเขียนแนะนําและวิเคราะห์หนังสือสามารถช่วยเพ่ิมทักษะของบรรณารักษ์ในด้านการอ่าน

จับใจความ การคิด วิเคราะห์ และการสื่อสารกับผู้อ่านในรูปแบบการเขียน ดังน้ันหอสมุดฯ จึงควรส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากร ไม่เฉพาะบรรณารักษ์ มีส่วนร่วมในการเขียนแนะนําหนังสือเพ่ิมมากข้ึน นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เขียนเองแล้ว ยังสามารถนําผลงานไปใช้ส่งเสริมการใช้หนังสือได้ต่อไปอีกด้วย 

 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 การนําไปใช้ประโยชน์สําหรับผู้บริหารหอสมุดฯ สามารถทราบผลการดําเนินงานการแนะนําและ

วิเคราะห์หนังสือผ่านเพจ Builty and the Books สามารถนําผลการศึกษาไปประเมินแผนงานและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป รวมถึง สามารถพิจารณาการนําเน้ือหาจากการเขียนแนะนําหนังสือน้ี ไป
บันทึกลงในรายการบรรณานุกรมของหนังสือ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของหนังสือ และเป็นแนวทางในการจัดเก็บบรรณา
นิทัศน์ให้คงอยู่ต่อไป ช่วยขยายโอกาสการเผยแพร่สาระดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 

 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือของหอสมุดได้มากข้ึนผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดีย (เพจเฟซบุ๊ก) และลดเวลาในการตัดสินใจเลือกอ่านหนังสือ เน่ืองจากสามารถอ่านจากการเขียนแนะนํา
หนังสือท่ีแนะนําผ่านเพจ Builty and the Books ได้ นอกจากน้ียังสามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการ
ต้องการอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีการเขียนแนะนําหนังสือ และวิเคราะห์หนังสือยังเป็นประโยชน์ต่อ
หอสมุดฯ ในด้านการเพ่ิมสถิติการยืม การจอง และการใช้หนังสือภายในหอสมุดฯ ทําให้ได้ทบทวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมี และตระหนักถึงจุดแข็งของหอสมุดฯ และยังสามารถเพ่ิมทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์หนังสือ
ของบรรณารักษ์ อีกท้ังยังได้ศึกษาถึงความสนใจของผู้รับบริการในปัจจุบัน เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนา
ในการทํางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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              สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 การค้นหาความรู้ด้วยการวิจัยนับเป็นวิธีคุณภาพ ท่ีสามารถตอบคําถามได้อย่างเป็นระบบ และ

เกิดการต่อยอดสู่นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว  Systematic review เป็นหน่ึงในกระบวนการวิจัยท่ีทําให้เกิดผลงาน
คุณภาพ ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญคือ การสืบค้น และรวบรวมข้อมูล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงสนองต่อ
นโยบายตามยุทธศาสตร์ บริการท่ีเป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ให้บริการอบรมการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อ Trials search for systematic reviews เป็นประจําทุกเดือน และให้
คําปรึกษาในลักษณะคลินิกวิจัยอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ผลการดําเนินงาน พบว่า มีจํานวนนักวิจัย
เข้ารับการอบรมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ คือ ปี 2560 (2 คน)  ปี 2561 (7 คน)  และ ปี 2562 (19 คน) รวม 28 คน  
ได้รับผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.48) และบรรณารักษ์ผู้ให้บริการได้รับการขอบคุณ
ในผลงานตีพิมพ์ (acknowledgement) จํานวน 2 บทความ 

  การมุ่งให้บริการท่ีเป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้วยความเช่ียวชาญการสืบค้น และรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Trials search) อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ส่งผลให้กระบวนการทําวิจัย Systematic 
reviews มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
คําสําคัญ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, การสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์, บริการสนับสนุนการวิจัย 
 
ABSTRACT 
  Acquiring knowledge through research is a standard and systematic method 
wherein the result could be rapidly turned into an innovation. One of them is the Systematic 
review which the important process is evidence-based literature searching and collection. Thus, 
the Medical Library has set up and provided the trials search for systematic reviews service to fulfil 
the Central Library’s excellent strategy to support research. The Library has carried out the role of 
a methodology guidance counselor, provider of database, and specific-subject literature explorator 
and collector, supporting evidence-based healthcare and research clinic. In addition, the monthly 
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“Trial search for systematic reviews” workshop has been continued to provide researchers 
techniques for data serching. The number of researchers attended has grown since 2017(2), 
2018(7), 2019 ( 1 9 )  to the t o t a l  o f  28 with the highest  satisfaction assessment score of 4. 4 8 . 
Moreover, the writer has been acknowledged in 2 of the publications.  
  It can be seen that with the aim to provide excellent service in giving 
consultation, resource identification, devising a search strategy and trial search, a systematic review 
with a high standard that will sustainably benefit the society can be formed. 

 
Keyword: Systematic reviews, Trial search, Research support services 

 
บทนํา 
   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์ในการ
รวบรวม คัดเลือกข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ประเมินคุณภาพ และสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ใหม่ โดยการกําจัดอคติ 
(Bias) ในทุกข้ันตอน มีความชัดเจน ดําเนินการอย่างเป็นระบบสามารถทําซํ้าได้  โดยท่ัวไปการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบมีลักษณะเฉพาะหลายประการ เช่น มีการตอบคําถามวิจัยในประเด็นเฉพาะเจาะจง มีการสืบค้นข้อ
หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยชุดคําค้น (Search terms) ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลในสาขาวิชาอย่างครอบคลุม ครบถ้วน    
มีการกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล (Defining study selection criteria) ในด้านความเก่ียวข้อง และคุณภาพ
ของข้อมูล ด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบกับข้อมูลจํานวนมาก มีการคัดกรอง และประเมินอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด (Critical appraisal) ส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบาย (อัมพร จงเสรีจิตต์ และนิคม มูลเมือง, 2556, น. 88) หรือประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
(Healthcare technology assessment) ตลอดจนจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical guideline) ได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง 
      ความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีผ่านการคัดกรอง และผลงานท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง ผลงานท่ีผ่าน
การคัดกรอง เป็นผลงานจากการสังเคราะห์ของช้ินงานการศึกษาจํานวนหน่ึง โดยแต่ละช้ินงานผ่านการประเมิน
คุณภาพอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์ ส่วนช้ินงานท่ีไม่มีคุณภาพ หรือไม่เหมาะสมจะถูกคัดออกไป ดังน้ันจึงสามารถช่วยให้
ผู้ใช้ข้อมูลประหยัดเวลาการคัดกรอง และประเมินข้อเท็จจริงก่อนใช้งานได้มาก เน่ืองจากเป็นผลงานท่ีมีการประเมิน
คุณภาพอย่างสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างแหล่งข้อมูลของผลงานท่ีผ่านการคัดกรอง เช่น ฐานข้อมูล Cochrane Database 
of Systematic Reviews, BMJ Clinical Evidence และ ACP Journal Club เป็นต้น ผลงานท่ีผ่านการคัดกรอง
จึงจัดเป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary resources) ส่วนผลงานท่ีไม่มีการคัดกรอง คือการศึกษาต้นฉบับ ไม่
ผ่านการสังเคราะห์ หรือสรุปรวมแต่อย่างใด ส่งผลให้มีความยาก และต้องใช้เวลาเพ่ิมข้ึนในการอ่าน แปรความ 
ประเมินคุณภาพ ก่อนนําไปใช้งาน ปรากฏในแหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary resources) เช่น ฐานข้อมูล 
CINAHL, EMBASE, Medline, PubMed, PsyInfo เป็นต้น (University of Canberra, 2019) 
   การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental studies) 
ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญในการรวบรวม และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซ่ึงอาจจะโดยการสุ่ม (Randomized 
controlled trials) หรือไม่มีการสุ่ม (Non-randomized controlled trials) ก็ได้  ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ
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หรือพิสูจน์ในมนุษย์ถึงผลดี ผลเสีย ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสิ่งท่ีต้องการหาคําตอบ เช่น ยา เครื่องมือ 
หรือวิธีการรักษา (Egger, Jűni, Bartlett, Holenstein, & Sterne, 2003, pp. 27) เป็นต้น 
   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีความเก่ียวข้องกับบริการสนับสนุนการวิจัยโดย การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 5 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ การกําหนดประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา การประเมินคุณภาพข้อมูลหลักฐาน การสังเคราะห์  และการ
แปลผล หรือ 10 ข้ันตอนโดยละเอียด ได้แก่ การกําหนดปัญหา การกําหนดเกณฑ์การคัดเลือก การสืบค้นข้อมูล   
การคัดเลือก การสกัด และจัดเก็บ การประเมินคุณภาพและอคติ การสังเคราะห์ การกําจัดอคติผลงาน การแปล
ความและอภิปรายผล การนําเผยแพร่  (Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003, pp. 19-20) ซ่ึงไม่ว่าจะเป็น
ข้ันตอนหลัก หรือข้ันตอนโดยละเอียด ข้ันตอนการสืบค้นล้วนมีความสําคัญอย่างมาก และต้องการบุคลากรวิชาชีพ
สารสนเทศเข้าไปมีส่วนช่วยทําการสืบค้น รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (Sensitivity) และถูกต้องแม่นยํา 
(Precision) โดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดแหล่งข้อมูล ได้แก่ วารสารวิชาการ ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา และสิ่งพิมพ์
เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม (Grey literature) การใช้คําสําหรับสืบค้น (Search terms) ด้วยกระบวนการเลือกคําศัพท์ท่ีมี
ความหมายคล้ายกัน (Thesaurus)  คําศัพท์ท่ีเป็นหัวเรื่องหลัก (Major subject heading ) หัวเรื่องปกติ  (Subject 
heading และหัวเรื่องรอง (Subheading) / การใช้คําสั่งเช่ือมคํา (Boolean operators)  เช่น  AND, OR, NOT, 
ADJ เป็นต้น  การสร้างชุดคําค้นเชิงกลยุทธ์ (Search strategy)  รวมท้ังเทคนิคการใช้คําสั่งของแต่ละฐานข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บ และนําออกของข้อมูลการสืบค้นให้แก่นักวิจัย (Elizabeth, Whitlock, & Spring, 2018, 
pp. 12-15) นอกจากน้ีห้องสมุดยังมีบทบาทสําคัญในการติดตาม ค้นคว้าเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Full text) ให้แก่
นักวิจัยใช้ในข้ันตอนการประเมิน คัดกรองต่อไปอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัยประเภท Systematic reviews 
 2. เพ่ือนําการสืบค้นข้อมลู Trials search มาใช้สนับสนุนการวิจยัประเภท Systematic  
reviews 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

บรรณารักษ์ผู้ให้บริการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการทําวิจัยประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะทางการแพทย์ พบว่า มีความน่าสนใจท้ังในแง่คุณภาพ การ
ยอมรับ ประโยชน์ต่อนักวิจัย หน่วยงานท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและประเทศ ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงกําหนด
เป้าหมายให้ห้องสมุดเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการวิจัย Systematic reviews  (The Cochrane 
Collaboration, 2019) โดยเฉพาะในข้ันตอนการสืบข้อมูลอย่างครอบคลุมในประเด็นคําถามวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ
ดําเนินการโดยใช้แนวทางคุณภาพ ADLI: Approach, Deploy, Learning, Integration เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. วางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Trials search for systematic reviews” โดย
กําหนดช่ือวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ผู้รับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงได้แก่ นักศึกษา แพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย  
ระยะเวลาการอบรม  ความถ่ีในการอบรม  รวมท้ังกําหนดแผนการประชาสัมพันธ์  การลงทะเบียนให้ผู้สนใจ
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กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม และกําหนดหัวข้อ (Outline of workshop training) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังต่อไปน้ี   

 1.1 ความรู้เบ้ืองต้นการวิจัยประเภททบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
review research)    

 1.2 การกําหนดแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุม (Find clinical comprehensive resources)    
 1.3 การสร้างชุดคําค้น ( Search terms formulation)  
 1.4 การสืบค้นอย่างมีกลยุทธ์ (Strategies for Relevant Studies)  
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโปรแกรมท่ีกําหนด โดยบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ให้แก่

นักศึกษา แพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย เป็นประจําตามรอบของการจัดอบรม Library class คือ อบรมเดือนละ 1 
หรือ 2  ครั้ง (day or night) ติดต่อกันเป็นเวลา  3 เดือน เว้น 1 เดือนต่อเน่ืองไปตลอดปี ใช้เวลาการอบรมครั้งละ
ประมาณ  2-3 ช่ัวโมง  ณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3. ประเมินผลความพึงพอใจโดยผู้เข้ารับการอบรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยแบบประเมินความ
พึงพอใจออนไลน์บนเว็บไซต์ห้องสมุดจํานวน 6 ข้อคําถาม ดังต่อไปน้ี 

 ๐ สถานะ (อาจารย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร) 
 ๐ หน่วยงาน 
 ๐ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ Trials search for systematic reviews ก่อนและหลังการ

อบรม  
 ๐ วิทยากร ในด้านความเหมาะสมของการจัดลําดับหัวข้อ เน้ือหาตรงตามความต้องการ 

ถ่ายทอดเน้ือหาเหมาะสมกับการนําไปใช้จริง ความชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๐ สถานท่ี / อุปกรณ์ / Internet / WiFi 
 ๐ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดอบรม Trials search for systematic reviews 
 นอกจากน้ีบรรณารักษ์ผู้ให้บริการเพ่ิมคําถามปลายเปิดท้ายแบบประเมิน จํานวน 2 ข้อ คือ 

1) ให้ระบุเวลาท่ีสะดวกมากท่ีสุดในการเข้าร่วมอบรม และ 2) หัวข้อท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดอบรมครั้งต่อไป 
จากน้ันนําผลประเมินความพึงพอใจ และข้อมูล และความต้องการของผู้รับการอบรมมาวิเคราะห์ สรุปข้อดี  ข้อด้อย
ท่ีเกิดข้ึนมาอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันในทีมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และปรับปรุง พัฒนา 
ต่อยอดบริการให้ตรงกับความต้องการของนักวิจัย  

4. จัดอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง (Consistency) 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนตารางงานของตนเอง รวมท้ังเกิดความเช่ือมั่นการมีอยู่ของกิจกรรมน้ี  พร้อมกับ
ขยายผลการให้บริการโดยบรรณารักษ์ผู้ ให้บริการเข้าร่วมในทีม Systematic review research ของคณะ
แพทยศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัยผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์การผลิตผลงาน systematic 
reviews จํานวน 4-5 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน  ให้คําปรึกษาการทําวิจัยประเภท Systematic 
review ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งตีพิมพ์ผลงานให้แก่นักวิจัยท่ีต้องการ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยคุณภาพสูง
ให้แก่คณะ และมหาวิทยาลัย   
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผลและอภปิรายผล   
   บรรณารักษ์ผู้ให้บริการเริ่มให้การอบรม แนะนําการสืบค้นข้อมูลให้ความรู้แก่นักวิจัยในหัวข้อ 
Trial  search for systematic reviews  เป็นประจําตามรอบของการจัดอบรม Library class คือ อบรมเดือนละ 
1 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา  3 เดือน เว้น 1 เดือนต่อเน่ืองไปตลอดปี   มีจํานวนนักวิจัยเข้ารับการอบรมเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญ  คือ ปี 2560 (2 คน) ปี 2561 (7 คน)  และ ปี 2562 (นับถึงเดือนกันยายน จํานวน 19 คน) รวม 28 คน  
ผู้เข้าอบรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 26 คน แบ่งเป็นอาจารย์ (5 คน 19% ) แพทย์ (6 คน 23%) 
นักศึกษาแพทย์ (1 คน 4%) นักศึกษา ป.เอก ป.โท (6 คน 23%)  บุคลากร (7 คน 27%) และผู้ช่วยวิจัย (1 คน 4%) 
แสดงดังภาพท่ี 1  
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงสถานะผู้เข้ารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการ Trial search for systematic reviews 
 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Trials search for systematic reviews มุ่งให้ผู้รับการอบรม
เข้าใจภาพรวมเบ้ืองต้นการทําวิจัยประเภท Systematic reviews หลักการสืบค้น รวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับโจทย์วิจัยอย่างครอบคลุมเพ่ือลดอคดิ (Bias) และลงมือปฏิบัติในส่วนการสืบค้นข้อมูลให้เกิด
ทักษะ สามารถนําไปใช้งานได้จริงภายหลัง การอบรมมีลักษณะเป็นกลุ่มเล็ก หรือเป็นรายบุคคล (Small group 
workshop training) โดยท่ัวไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. ต่อครั้ง โดยอาจมีการนัดพบเพ่ือหารือร่วมกันใน
รายละเอียดของหัวข้อวิจัยท่ีผู้เข้าอบรมต้องการทําจริง นําไปสู่กระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุนในลักษณะคลินิก
วิจัยเต็มรูปแบบท้ังในด้านการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมเอกสารฉบับเต็ม และขยายผลไปยังการจัดการบรรณานุกรม  
การตรวจสอบการทําซํ้าทางวิชาการ การพิจารณาคัดเลือกวารสารส่งตีพิมพ์ ตลอดจนให้คําแนะนําช่องทางเผยแพร่
ผลงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนการอ้างอิง เป็นต้น บรรยากาศการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

19.23%

23.08%

3.85%23.08%

26.92%

3.85%
อาจารย์

แพทย์

นักศึกษาแพทย์

นักศึกษา ป.เอก, ป.โท

บุคลากร

ผู้ช่วยนักวิจัย
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ภาพท่ี 2 แสดงบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Trials search for systematic reviews 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมฯ ในด้านต่าง ๆ  หลังการอบรมเสร็จสิ้นลง จํานวน 

26 คน (จากผู้เข้าอบรมจํานวน 28 คน) สรุปเป็นค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินของตั้งแต่ปี 2560–2562 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม Trials search 
 

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมิน 
ความรู้ก่อนการอบรม 2.2 

ความรู้หลังการอบรม 3.92 

การจัดลําดับหัวข้อ 4.6 

เน้ือหาตรงตามความต้องการ 4.56 

ถ่ายทอดเน้ือหาเหมาะสมกับการนําไปใช้จริง 4.64 

ความชัดเจนในการตอบคําถาม 4.52 

สถานท่ี โสตทัศนูอุปกรณ์ และ internet/wifi 4.16 

ภาพรวม 4.48 
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ภาพท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรม Trials search for systematic review 
 
  จากผลการประเมินพบว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 2 ระดับ จากระดับน้อยเป็นระดับมาก  
การประเมินวิทยากรใน 4 ด้าน คือ การจัดลําดับหัวข้อ การเตรียมเน้ือหาการอบรมตรงตามความต้องการ  การ
ถ่ายทอดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้จริง และสามารถตอบคําถามได้อย่างชัดเจน ได้รับการประเมินใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการถ่ายทอดเน้ือหามีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ได้จริง  มีผลการประเมิน
สูงท่ีสุด (4.64) สําหรับด้านท่ีมีผลประเมินต่ําท่ีสุด (แม้จะอยู่ในระดับมากท่ีสุดตาม Likert scale) คือ ความชัดเจนใน
การตอบคําถาม (4.52) เป็นโอกาสในการขวนขวายหาความรู้ของวิทยากรผู้อบรมในทุกข้ันตอนของกระบวนการทํา 
Systematic reviews เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยง และตอบคําถามให้ชัดเจนได้มากข้ึน สําหรับคําถามปลายเปิดเรื่อง
เวลาท่ีสะดวกเข้าอบรมมากท่ีสุด พบว่าเป็นช่วงบ่าย 13.00 น. เป็นต้นไป ซ่ึงตรงกับเวลาการจัดกิจกรรมในปัจจุบัน 
และหัวข้อท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัด ผู้เข้าอบรมแนะนําหัวข้อเก่ียวกับ Medical statistic / Clinical statistic ซ่ึงเป็น
ความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน ต้องการวิทยากรท่ีเช่ียวชาญการใช้สถิติประยุกต์ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีพร้อมพัฒนาทีม
วิทยากรร่วมกันเช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัย เป็นต้น 
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   นอกจากน้ีบรรณารักษ์ผู้ให้บริการยังทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนําแหล่งข้อมูล และเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลเฉพาะเรื่องร่วมกับนักวิจัยเป็นรายบุคคลในลักษณะของคลินิกวิจัย นับตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน 
(ตุลาคม 2562) ได้รับการขอบคุณในผลงานตีพิมพ์ (Acknowledgement) จํานวน 2 บทความ รวมท้ังได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Trials search for systematic reviews ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง   
    ผลการศึกษาแสดงถึงบทบาทของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ (Role of the Librarian,  
Information Specialist)  ท่ีมีความความเช่ียวชาญ ส่งผลสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิด
ขององค์กรมุ่งเน้นการพัฒนา รวบรวม และเผยแพร่การวิจัยประเภท Systematic reviews ซ่ึงได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล เช่น The Cochrane Collaboration ท่ีกําหนดบทบาท หน้าท่ีของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศเป็น
หน่ึงในปัจจัยหลัก (Key points) ของข้ันตอนวิจัยไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ คําแนะนํา (Cochrane Handbook for 
Systematic Reviews of Interventions)  
 ข้อเสนอแนะ 
 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ หรือ Systematic review research มีข้ันตอนในเชิง
วิทยาศาสตร์อย่างละเอียด โดยเฉพาะข้ันตอนการสืบค้นข้อมูล รวบรวมการศึกษาในประเด็นคําถามวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ซ่ึงต้องใช้ทักษะ ความชํานาญของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศเข้าไปสนับสนุน  ดังน้ันจึงเป็นโอกาสท่ีบุคลากร
วิชาชีพสารสนเทศจะพัฒนาบทบาทความเป็นผู้เช่ียวชาญจากผู้สนับสนุนการทําวิจัยข้ึนสู่การเป็นผู้ร่วมทีมวิจัย และ
ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยผู้ตอบโจทย์ปัญหาโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง เพ่ือความเข้าใจท่ี
ลึกซ้ึง ถ่องแท้อันเกิดจากการความรับผิดชอบโดยตรง ส่งผลต่อความเป็นผู้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ (capability 
experience) ในกระบวนการน้ีอย่างแท้จริงต่อไป 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ 
  1.1 นักศึกษา นักวิชาชีพ และบุคลากร ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เก่ียวกับการทําวิจัยประเภท
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เห็นภาพรวมของกระบวนการ ข้อดี ข้อด้อย ข้อควรระวัง และการเข้าถึง
ความช่วยเหลือ จากทีมสนับสนุนการวิจัย Systematic reviews เกิดแรงบันดาลใจในการทําวิจัย  
  1.2 นักวิจัยได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนในข้ันตอนการสืบค้น รวบรวมข้อมูลอย่าง
ครอบคลุม (Comprehensive resources) จากความเช่ียวชาญของบุคลากรห้องสมุดเกิดความมั่นใจในผลสําเร็จ 
  1.3 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน อันเน่ืองจากการมีนักบรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศของห้องสมุดเป็นทีมวิจัยแสดงไว้ในบทความ 
 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
  2.1 คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงจํานวนมาก
ข้ึน โดยแรงกระตุ้น และการรู้สึกมีแหล่งสนับสนุนทําให้การทําวิจัยประเภทน้ีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
  2.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรลุพันธกิจตามยุทธศาสตร์การให้บริการท่ีเป็น
เลิศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย สั่งสมความเป็นแหล่งสรรพปัญญาอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “การเป็นประตู
ช้ันนําเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม”  
  2.3 ห้องสมุดได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ยกระดับ
ความสามารถด้านวิชาการของห้องสมุด  
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 3. ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
  3.1 การทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้การอบรมในศาสตร์เฉพาะทางแก่ผู้ใช้บริการท่ีมุ่งมั่น 
ต้องการทําวิจัยทําให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และบุคลากรห้องสมุดท่ีมีศักยภาพต้องเตรียมการถ่ายทอดด้วย
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หาความรู้ และสะสมความเช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ 
คุ้มค่ากับเวลาท่ีเสียไปมากท่ีสุด ส่งผลให้เกิดอุปนิสัยความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) อันเป็น
ทักษะท่ีพึงประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากร    
  3.2 ผู้ให้บริการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  มุมมอง ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญทาง
วิชาการระหว่างกัน ขยายผล และต่อยอดความรู้ร่วมกัน  
  3.3 บุคลากรห้องสมุดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุข มีความมั่นคงได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ  

 การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model ของห้องสมุด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด ให้ส่งผลต่อการเพ่ิมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการของห้องสมุด และเพ่ือสร้าง
ความผูกพันและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ โดยนํา SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder,              
I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer) เป็นแนวทางการดําเนินงาน และใช้วงจรบริหาร
คุณภาพ PDCA เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - ปัจจุบัน จากการวางแผนและออกแบบกระบวนการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย SIPOC Model และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ผลของการนํา SIPOC 
Model มาใช้ คือ ห้องสมุดได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งผลต่อสถิติการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บริการจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการเข้าใช้
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี      
จากการท่ีได้ทบทวนกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทําให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงห้องสมุดได้นํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้าน
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในปีต่อไป  
 
คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ, ทรัพยากรสารสนเทศ, SIPOC Model,  

   ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

 
ABSTRACT  
 The Library, Faculty of Associated Medical Technology, Chiang Mai University 
developed the value recognition to information resources use encouragement by the SIPOC Model. 
It aims to promote the use of information resources of the library to increase the statistical use of 
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information resources and the use of library services and to create the relationships and good 
image with users. The library began the process of promoting the use of information resources by 
adopted the SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder, I – Input, P – Process, O – Output and                
C – Customer) as a guideline for operations based on the PDCA cycle. Since January 2017, the 
project to promote information resources use has been planned and designed based on the SIPOC 
Model. It has also been monitored and evaluated the operational results. As a result of SIPOC 
model implementation, the library has developed a process of information resources use a 
promotion that increases continuously information resource usage statistics, service usage statistics 
from activities and service statistics every year. It also leads to higher user satisfaction assessments. 
In addition, from reviewing the process. The library has known the strengths and opportunities for 
process development that will be used for formulating the plan for information resources use 
promotion in the next year.  
 
Keyword: Information resources use promotion, Information resources, SIPOC Model,  

                 Faculty of Associated Medical Sciences Library, Chiang Mai University 
 
บทนํา  
 จากความก้าวหน้าท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทําให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ห้องสมุดซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือยิ่ง ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยู่หลากหลายบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ Open access publication ซ่ึงล้วนมีคุณค่าต่อการศึกษา 
การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นหน้าท่ีของห้องสมุดท่ีจะต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่าน้ันให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้และการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน จากเหตุผลข้างต้น ทําให้การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีความจําเป็นและมีบทบาทสําคัญยิ่งท่ีจะ
ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดกลยุทธ์ใน
ด้านการยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยกําหนดแผนงานสําคัญรองรับกลยุทธ์ คือ พัฒนา  
การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ในยุทธศาสตร์
ท่ี 2 การให้บริการท่ีเป็นเลิศ   

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด จึงดําเนินการด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงใน
การดําเนินการน้ันนอกจากห้องสมุดจะนําแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทาง            
การดําเนินงานแล้ว ยังได้นําแนวคิด SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน (Work Process) ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ เข้าใจผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือสิ่งท่ีเก่ียวข้อง 
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สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีผู้ใช้บริการต้องการ นอกจากน้ัน SIPOC 
Model ทําให้การดําเนินการด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสามารถดําเนินการได้ครบทุกมุมมองตาม
ปัจจัยสํา คัญท่ีเ ช่ือมโยงกัน คือ S – Supplier/Stakeholder,  I – Input, P – Process, O – Output และ            
C – Customer (บุญเลิศ คณาธนสาร, 2559, น. 1-2 และไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์, 2560, น. 11) พร้อมท้ังทําให้   
เข้าใจความซํ้าซ้อนของกระบวนการทํางาน ทําให้เกิดการ Lean ลดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีไม่มีคุณภาพ                 
การดําเนินงานตามแนวคิด SIPOC Model ทําให้ห้องสมุดสามารถทราบจุดแข็ง โอกาสการพัฒนางาน และการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการทํางานและผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซ่ึงจากเหตุผลท้ังหมดดังกล่าว ห้องสมุดจึงตัดสินใจนําหลักการ SIPOC Model เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้ส่งผลต่อการเพ่ิมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการของห้องสมุด โดยการนําหลักการ SIPOC Model 
มาเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 

2. เพ่ือสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ โดยได้นําหลัก SIPOC Model มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดบริการและ
กิจกรรม ประกอบด้วยข้ันตอนดังน้ี (ดังภาพท่ี 1) 

178



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

 

 

 
ภาพท่ี 1 กระบวนการส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 
 ผลจากการดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้นําหลัก SIPOC Model       
มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนตุลาคม 2562 น้ัน 
ห้องสมุดมีผลการดําเนินงานดังน้ี  

1. จัดทํากระบวนการหลัก กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC Model  
2. จัดทํากระบวนการย่อย การดําเนินกิจกรรมและบริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 16 รายการ  
3. สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
4. สถิติการใช้บริการท่ีส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. สถิติผู้เข้าใช้บริการ (การเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด, การเข้าใช้บริการผ่าน Facebook และ

การเข้าใช้บริการผ่าน Website) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดท่ีสูงข้ึน   
7. จํานวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการหลัก กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC 
Model ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดังตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 กระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก SIPOC Model  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ/ สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนในการดําเนนิงาน 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 

S1 ผู้บริหารห้องสมุด I1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุด/คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

Step1 วางแผนและกําหนด
เป้าหมายของการจดับริการ/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

O1 บริการ
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

C1 ผู้ใช้บริการ 1 จํานวนกจิกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

S1.1 ผู้บริหาร
สํานักหอสมุด 

I2 ความต้องการ
ของผู้ใช้บรกิาร 

Step2 กําหนดกลุ่มผู้ใช้บรกิาร  O2 กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  2 สถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด 

 S1.2 ผู้บริหาร
ห้องสมุดคณะเทคนิค
การแพทย์ 

I3 ข้อมูลย้อนหลัง/
ข้อมูลการ
ดําเนนิงานที่ผ่านมา 

Step3 สํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

    3 จํานวนบรกิารส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

S2 ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

I4 โครงการการ
ให้บริการ/ดําเนนิ
กิจกรรม 

Step4 กําหนดจดับริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จะดําเนนิการ 

    4 สถิติการใช้บรกิารส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ/ สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนในการดําเนนิงาน 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 

S2.1 อาจารย์ I5 งบประมาณ Step5 กําหนดระยะเวลา ความถี่ 
ในการจัดบรกิาร/กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

    5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

S2.2 นักวิจัย I6 ทรัพยากร
สารสนเทศ 

Step6 ดําเนินการขออนมุัติ
จัดบริการ/กิจกรรมและขออนุมัติ
งบประมาณ 

    

S3 บุคลากร I7 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการ
ดําเนนิงาน 

Step7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือในการจัดบรกิาร/กิจกรรม 

      

S4 นักศึกษาปริญญา
ตร ี

I8 วัสดุ/อุปกรณ์/
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดําเนนิงาน 

Step8 ประชาสัมพันธ์บรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศตามส่ือ ช่องทางต่าง ๆ 

      

S5 นักศึกษาบัณฑิต I9 กฎ ระเบียบ
การเงินการคลังและ
พัสดุ 

Step9 ติดต่อ ประสานงาน กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

      

S6 ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

  Step10 ดําเนินบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามช่วงเวลาทีก่ําหนด 

      

    Step11 ประเมินผลการจัดบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

      

 
สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

S1, S6 ต้องการให้ทรัพยากร
สารสนเทศและบรกิารของ
ห้องสมุดมีปริมาณการใช้มาก
ขึ้น ผู้ใช้บรกิารเกดิความ      
พึงพอใจต่อบริการห้องสมุด
และกลับมาใช้ซํ้า 

I1 แผนยุทธศาสตร์ทีม่ีการ
กําหนดกลยุทธแ์ละแผนงาน
สําคัญที่ชัดเจน นําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

Step 1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
วางแผนและกําหนดเป้าหมายของการ
จัดบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

O1 บริการทีต่รงกับ
ความต้องการและมี
รูปแบบน่าสนใจ ดึงดูด
ให้ผู้ใช้บริการมาใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึน้ 

ต้องการทรัพยากร
สารสนเทศและ
บริการที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงและตรงตาม
ความต้องการ หรอื
เกนิความความหวัง
ของผู้ใช้บรกิาร 

S2, S2.1, S2.2, S3, S4, S5 
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่
มีเนือ้หาสอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน การใช้งาน 
มีความถกูต้อง ทนัสมัย และมี
ช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย 

I2 ความต้องของผู้ใช้บรกิาร
ทุกกลุ่ม และเป็นความ
ต้องการในปัจจุบัน/แนวโน้ม
ในอนาคต 

Step2 กําหนดกลุ่มผู้ใช้บรกิาร        
ที่ต้องการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจนจะช่วยในการคัดเลือก
กิจกรรม ช่องทางและวิธีการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่
เหมาะสม 

O2 กิจกรรมที่ตรงกับ
ความต้องการและมี
ความน่าสนใจ สะดวก
ต่อการใช้บรกิาร และ
ส่งเสริมให้มกีารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึน้ 
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สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

  I3 ข้อมูลย้อนหลัง/ขอ้มูลการ
ดําเนนิงานที่ผ่านมา       
เป็นขอ้มูลที่มีความครบถ้วน
และถกูต้อง 

Step3 สํารวจความต้องของ
ผู้ใช้บริการดําเนินการทุกช่องทางตาม
ความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้บรกิาร 
เช่น ผ่านแบบสอบถามออนไลน,์ 
สัมภาษณ์, Focus group, e-office, 
Facebook, Line และกระดาษ  

    

  I4 โครงการมีหลักการและ
เหตุผลทีเ่หมาะสม กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ    
กลยุทธ ์

Step4 กําหนดจดับริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการส่งเสรมิ
ให้มีการใช้เพ่ิมขึน้ รวมถึงกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก 

    

  I5 งบประมาณได้รับการ
วางแผนโดยการนําขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งมาประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณได้
อย่างเหมาะสม 

Step5 กําหนดระยะเวลา ความถี่    
ในการจัดบรกิาร/กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ความยุ่งยากซับซ้อนของ
การจดักจิกรรม ผลของการจัดกิจกรรม  

    

  I6 ทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกประเภท       
มีเนือ้หาทีถู่กต้อง ทันสมัย 
และสภาพพรอ้มให้บรกิาร 

Step6 ดําเนินการขออนมุัติจัดบริการ/
กิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    

  I7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการดําเนินบรกิาร/
กิจกรรม ทําให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงกิจกรรม และบรกิาร
ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

Step7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือที่จําเป็นในการจัดบรกิาร/
กิจกรรม โดยตรวจสอบสภาพ       
เพ่ือความพรอ้มในการใช้งาน 

    

  I8 วัสดุ/อุปกรณ์/เครือ่งมือที่
มีสภาพดี พรอ้มใช้ในการ
ดําเนนิงาน 

Step8 ประชาสัมพันธ์ตามส่ือและ
ช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว ้

    

  I9 กฎ ระเบียบการเงิน    
การคลังและพัสดุที่
ประกาศใช้ในปีปัจจุบัน  

Step9 ติดต่อ ประสานงาน กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ครบทุกด้าน 

    

    Step10 ดําเนินบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามช่วงเวลาทีก่ําหนด สอดคล้องกับ
แผนการดําเนนิงาน 
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สิ่งท่ีต้องการ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ สิ่งท่ีต้องการ 

(Stakeholder Need) (Input Specification) (Process Step & Requirement) 
(Output 

Specification) 
(Customer 

Need) 

    Step11 ประเมินผลการจัดบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

    

 
 2. กระบวนการย่อย การดําเนินบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตาม
หลัก SIPOC Model จํานวน 16 รายการ ดังน้ี 1) บริการส่งเสริมการทําบัตรสมาชิกห้องสมุด 2) บริการ Book 
Recommended 3) บริการ New book delivery 4) บริการ Article request service 5) บริการ Ask a librarian 
6) บริการ Document delivery: DD 7) บริการเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 8) บริการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code 9) บริการแนะนําหนังสือ-วารสารผ่าน Social Media           
10) บริการแจ้งเตือนกําหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศผ่านอีเมล 11) บริการยืมนาน...ยืมเลย 12) กิจกรรม AMS 
library day 13) กิจกรรม Book for Share 14) กิจกรรม Read and Share 15) กิจกรรมยอดนักอ่าน 16) กิจกรรม
นิทรรศการหนังสือ 
 3. สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ (ดังภาพท่ี 2) และ สถิติผู้เข้าใช้บริการ  (ดังภาพท่ี 3) 

 

  
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
           และการใช้บริการท่ีมาจากการจัดกิจกรรม 
           ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตาม 
           กระบวนการ SIPOC Model 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงสถิตผิู้เข้าใช้บริการ 
          การเข้าใช้บริการภายในห้องสมุด, การเข้าใช้ 
          บริการผ่าน Facebook และการเข้าใช้ 
          บริการผ่าน Website 

 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านการให้บริการจาก
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ดังตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 - ปี  
              2562  (การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใช้เกณฑ์ Likert Scale) 
 

       
 

 5. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
จํานวน 5 โปรแกรม ดังน้ี 1) โปรแกรม AMS Lucky draw 2) โปรแกรม AMS Quiz 3) โปรแกรมแจ้งกําหนดส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านอีเมล 4) ระบบเสนอซ้ือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และ 5) โปรแกรม Reserve Room 
Service @AMS Library 
 อภิปรายผล  
 จากการดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยได้นําแนวคิด SIPOC 
Model มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนตุลาคม 
2562 น้ัน สรุปผลพบว่า ห้องสมุดสามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดความสําเร็จการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
(KPIs) ท่ีได้กําหนดไว้ โดยห้องสมุดได้แนวปฏิบัติหลัก การดําเนินกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 1 กระบวนการ และได้แนวปฏิบัติย่อย การดําเนินบริการและกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลัก SIPOC Model จํานวน 16 กระบวนการ รวมถึงได้ผลลัพธ์สถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ สถิติการใช้บริการจากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผู้เข้าใช้บริการ และผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 ห้องสมุดได้นําสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการพัฒนากระบวนการ
ทํางานไปทบทวน และปรับปรุง การกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด การวางแผน กระบวนการจัดบริการ/กิจกรรม และ
การประเมินผล เพ่ือให้ห้องสมุดได้แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ สําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม และตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและเป้าหมายองค์กร โดยแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว 
ห้องสมุดได้ดํ าเนินการให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีแผนงานท่ีสําคัญคือพัฒนาการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 การดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุด
สามารถมองเห็นจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด (ดังตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 การทบทวนกระบวนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลัก SIPOC Model   

 
จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด 

ห้องสมุดได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ และ
สํานักหอสมุด อนญุาตและอนุมัติ
งบประมาณให้ดําเนินโครงการ และ
บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด 
 

เป็นโอกาสในการสร้างบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุดไปยังกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้บริหารมาก
ขึ้น 
 

ห้องสมุดสามารถจัดบรกิาร และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึน้ เช่น 

 จัดการให้บริการ/กิจกรรมให้ครบทกุกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและมี
การเข้าถึงที่สะดวก รวดเรว็ 

 เพ่ิมสิทธิการใช้บรกิาร/กิจกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการให้ทั่วถึงทกุกลุ่ม 
ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 

การได้รับข้อเสนอแนะ และความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนํามาพัฒนาการ
บริการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ   

ได้จัดทําคู่มอืขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
บริการ/กจิกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุด 

ห้องสมุดสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับสนับสนนุบรกิาร/
กิจกรรมส่งเสริมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึง และใช้บรกิาร จํานวน 5 โปรแกรม  

ห้องสมุดมีบุคลากรวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 คนทําให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ได้ทบทวน (Re-check)          
แนวทางการให้บรกิารในปัจจุบันว่า
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการหรือไม ่อย่างไร 

บุคลากรห้องสมุดมกีารแสวงหาความรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิงาน
อยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากหนว่ยงานอืน่ ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ และการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือฝึกฝน และพัฒนา
ตนเองให้มีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

จากสถิติการดําเนินงานและผลประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
บุคลากรห้องสมุดได้รับความภูมิใจ เกิด
แรงบันดาลใจในการจัดบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และ
ทํางานเชิงรุกมากขึ้น 

เป็นโอกาสสร้าง และพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 
(Improvement of user 
engagement) ให้แน่นแฟ้น และ
ย่ังยืน 
 

ห้องสมุดดําเนนิการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้บริหาร เพ่ือนํา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดบรกิาร/กจิกรรม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริหารให้มากขึน้ โดยการสัมภาษณ์ซ่ึงได้แนวคิดใน
การจดับรกิารและกจิกรรม ทีต้่องรองรับนโยบาย แผนกลยุทธ ์และ
คุ้มค่ากับงบประมาณ 

 บุคลากรได้รับโอกาสในการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการ 

บุคลากรห้องสมุดจัดทําคู่มอืขัน้ตอนการปฏิบัติงานบริการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุด  

  ห้องสมุดได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทีม่ีอยู่เดิมให้ตรงกับการ
ดําเนนิงานปัจจุบัน และได้กําหนดการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรอืต่อรอบการดําเนินงานและเพ่ิมการส่ือสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บรกิารให้มีความถี่ และให้ทั่วถึงมากขึ้น  

  ห้องสมุดได้จัดระบบการติดต่อกลุ่มผู้ใช้บรกิารที่เข้ารว่มบรกิาร/กจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง สําหรับการรับและส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมอันเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้บริการและการดําเนนิงานห้องสมุด 

185



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

 

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุด 

  บุคลากรห้องสมุดนําข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากผู้ใช้บรกิารมาปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานเพ่ือให้ผู้ใช้บรกิารพึงพอใจผลการ
ดําเนนิงานของห้องสมุดมากที่สุด 

 
ตอนท่ี 2 การดําเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดสามารถนํา 5 

ปัจจัยตามหลัก SIPOC มาใช้ในการดําเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (ดังตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 การประยุกต์ใช้ 5 ปัจจัยตามหลัก SIPOC Model ต่อการดําเนินงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

S – Supplier: Stakeholder / Supplier: Stakeholder Need 

การสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการ/กิจกรรมทุกครั้ง ทําให้ห้องสมุดเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง/ส่ิงที่เกี่ยวข้อง นํามาปรับปรุงพัฒนา
บริการและกิจกรรม ส่งผลให้บริการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสอดคล้องกับความต้องการ และการสอบถามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการสร้าง
โอกาสให้ห้องสมุดสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการได้อย่างสม่ําเสมอ ทําให้ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้ใช้บริการ และกลับมาร่วมกิจกรรม 
และใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

I – Input / Input Specification 

การกําหนดคุณลักษณะของปัจจัยนําเข้า ทาํให้ห้องสมุดได้รับขอ้มูล เครือ่งมือ งบประมาณ ที่ครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่อไปสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เช่น การนํานโยบายการดําเนินงานของสํานกัหอสมุด และคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และนําข้อมูลสถิตกิารใช้บริการ/ผู้เข้ารว่มกิจกรรมที่ผ่านมา มาวางแผนจัดทําโครงการและกําหนดงบประมาณ 
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือช่วยสนับสนุนบรกิาร/กจิกรรมสามารถทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

P - Process Step / Process Step & Requirement 

การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ห้องสมุดได้นําหลักการ Lean มาวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงาน ลดความซํ้าซ้อนและตัดขั้นตอนที่ไม่มีคุณภาพ 
สามารถลดเวลาในการดําเนินงานและใช้งบประมาณในการดําเนินงานน้อยลง เช่น เป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่ครบถ้วน แต่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จําเป็น 
ผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการไม่ต้องการแต่ได้รับ เป็นต้น และการดําเนินงานที่เป็นขั้นตอนทําให้ห้องสมุดสามารถทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ หรือ           
Re-design กระบวนการดําเนินงานได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และที่สําคัญทําให้ห้องสมุดได้สร้างแนวปฏิบัติในการดําเนินงานที่ดี สามารถนํามาจัดทําเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานในการจัดบริการ/กิจกรรมต่อไป  

O - Output / Output Specification 

ห้องสมุดได้รับทราบบรกิารและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยต้องมีคุณลักษณะเป็นบริการ/กิจกรรมใหม่ๆ  ที่
ทันสมัย มีความน่าสนใจ มกีารเข้าถึง เข้าใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เป็นบรกิารและกิจกรรมที่พรอ้มให้บรกิารอยู่
เสมอ ทําให้ผู้ใช้บรกิารสามารถใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า มกีารกลับมาใช้บรกิารและกิจกรรมอย่างสม่าํเสมอ ส่งผลให้สถิตกิารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้บรกิาร และสถิติผู้เข้าใช้บรกิารห้องสมุดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับแผนการดําเนนิงานของห้องสมุด และ
รองรับนโยบายของสํานักหอสมุด และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

C - Customer / Customer Need 

การกําหนดกลุ่มผู้ใช้บริการและทราบความต้องการของผู้ใช้บริการที่ชัดเจน ทําให้ห้องสมุดสามารถคัดเลือกและจัดให้บริการ/กิจกรรม ช่องทางการ
ส่ือสาร การเข้าถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว (Malekani & Benard, 2018, p. 6) และจัดขั้นตอนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจ กลับมาร่วมกิจกรรม และใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด จํานวนสมาชิกห้องสมุด และผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมสูงขึ้น และตรงตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ห้องสมุดกําหนดไว้  
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 ข้อเสนอแนะ  
 1. ห้องสมุดควรจัดหาบริการ/กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการแต่ละประเภท และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ 
 2. ห้องสมุดควรสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในการจัด
กิจกรรม การจัดทําสื่อ และพัฒนาระบบโปรแกรมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ 
 3. ห้องสมุดควรทบทวนกระบวนการดําเนินงานในแต่ละบริการ/กิจกรรมตามหลัก SIPOC Model 
อย่างน้อยปีละครั้ง เน่ืองจากอาจมีความเปลี่ยนแปลงของ 5 ปัจจัยอยู่เสมอ (S – Supplier/Stakeholder, I – Input,            
P – Process, O – Output และ C – Customer) 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศ องค์ความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภทท่ีถูกต้อง 
ทันสมัยและครบถ้วน ท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผู้ใช้บริการมีแหล่งอ้างอิงสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือ 
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 
 4. ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการของห้องสมุดอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วน 
 5. ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการบริการและกิจกรรม ในการเสนอแนะ 
และการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้การบริการ การจัดกิจกรรมสอดคล้องความต้องการของตนเอง  
 6. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน  
 7. สร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะและฝึกฝนการทํางานอย่างเป็นระบบ สามารถมอง
ครอบคลุมครบทุกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน ตามหลัก SIPOC Model 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดบริการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับฝึกฝนให้มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี และมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีในการประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ผู้ปฏิบัติงานมีกิจกรรมเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ส่งผลให้เกิด
มิตรภาพ ความไว้ใจ และความผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการใช้เพ่ิมข้ึนทําให้คุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดหา 
 2. ห้องสมุดสามารถสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 3. ห้องสมุดสามารถใช้พ้ืนท่ีห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ 
เช่น การทํางานกลุ่ม การอ่านหนังสือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการพักผ่อน เป็นต้น 
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 4. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์เห็นความสําคัญของห้องสมุดอยู่เสมอ ส่งผลให้ห้องสมุด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนากิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านสู่ชุมชน 
 

Development of “Writers and Readers Meeting”  
Activity to Support the Local Community 

 
ธนะพันธุ์ การคนซ่ือ  

 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

thanapun.k@cmu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน     
โดยนํา SIPOC Model และการจัดการความรู้ ซ่ึงได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในการสนับสนุนชุมชน มีข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 1) วางแผน กําหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม 2) ออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน โดยใช้ SIPOC Model 3) ถ่ายทอด และเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการทํา After 
Action Review กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ 4) ประเมินผลการดําเนินงาน 

    ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ทําให้ลดข้ันตอนการทํางานจาก
เดิม จํานวน 16 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 75 วัน 16 ช่ัวโมง ลดลงเหลือ 11 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลา
เพียง 26 วัน 13 ช่ัวโมง ในทางกลับกันมีการจัดกิจกรรมจํานวนมากข้ึน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน           

มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x�=4.05)  

 
คําสําคัญ: กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน, บริการวิชาการแก่ชุมชน, SIPOC Model 

 
ABSTRACT  
  Chiang Mai University Library has developed “Writers and Readers Meeting” 
activity by using the SIPOC Model and Knowledge Management from 2011 to the present, The main 
objective was to develop the process of organizing activities, writers meet readers in supporting 
the community. There are steps in the operation as follows 1) Plan, set goals and target group 
activity model 2) Design and develop work processes using the SIPOC Model 3) Communicate and 
learn together by using knowledge management principles and After Action Review with all groups 
of stakeholders and 4) evaluate the performance. 
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  The result of process development in activities of  “Writers and Readers Meeting” 
could reduces working steps from the 16 original steps, using 75 days and 16 hours of operation, 
to 11 steps, taking only 26 days and 13 hours. On the other hand, more activities are also organized 
by encouraging the community to participate in activities. The evaluation from circulation Statistic 
of the activity participants on the activity of the writer found that the average increasing number 

of reader is at a high level (x� = 4.05) 

 
Keyword: Meet the Writers Activity, Community Service, SIPOC Model 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานหนังสือแห่งปี CMU Book Fair มาเป็นเวลากว่า 
25 ปี ซ่ึงได้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัย และประชาคมภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้อ่านได้พบปะนักเขียนท่ีช่ืนชอบ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาโดยตลอด โดยมี
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ทําหน้าท่ีจัดหานักเขียน  วิทยากร ประสานงาน
กับสํานักพิมพ์ ร้านค้า ผู้เช่ียวชาญ และดารา นักแสดงผู้ท่ีมีช่ือเสียง รวมท้ังการจัดกิจกรรม Workshop กิจกรรม 
การประกวดแข่งขัน เพ่ือมาร่วมกิจกรรมภายในงาน 
  ในการดําเนินงานพบปัญหาและอุปสรรคซ่ึงเกิดจากข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซ้อน ทําให้เกิดความ
สูญเสียเวลาในการดําเนินงาน เช่น การติดต่อประสานงานท่ีมีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันตามประเภท
ของกิจกรรม การติดต่อนักแสดงผู้มีช่ือเสียงเพ่ือดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดการงบประมาณในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําเวทีกิจกรรม ค่าเดินทางวิทยากรโดยเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ดําเนินรายการ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี และค่าเงินรางวัลการประกวดต่าง ๆ เป็นต้น  
ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุ น้ี คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้ อ่านจึงได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน และวิเคราะห์กระบวนการให้สามารถลดเวลา ลดข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านในการสนับสนุนชุมชน   
 2. เพ่ือทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ ด้วย SIPOC Model 
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   
 2. วางแผน กําหนดเป้าหมาย กําหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม ร่วมกันวางแผนการ
ทํางาน เพ่ือกําหนดเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และกําหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ การเสวนานักเขียน การประกวดทักษะความรู้ กิจกรรม Workshop และการแสดงดนตรี   
 3. ออกแบบและพัฒนากระบวนการทํางาน  ใช้ SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการทํางานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างกันของ 5 ปัจจัยในกิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึง
ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะส่งมอบปัจจัยนําเข้าสู่กระบวนงานเพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ต้องการ SIPOC มาจาก S-Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย I-Inputs ปัจจัยนําเข้า P-Process กระบวนการ  
O-Outputs ผลผลิต/บริการ C-Customers ผู้ใช้บริการ ผลจากการทบทวนกระบวนการ ทําให้ทราบจุดแข็ง 
(strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunity of Improvement – OFI)  (คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560, น. 2-3) 

การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน โดยใช้ SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิด
ในการออกแบบกระบวนการทํางาน สามารถแสดงผลได้ดังตางรางท่ี 1 ดังน้ี  
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กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดงานหนังสือ CMU Book Fair      กระบวนการย่อย  : กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน   

กระบวนการย่อย: กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบ
ผู้อ่าน 

ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  ผู้รับผิดชอบร่วม: คณะกรรมการจัดงาน 
CMU Book Fair 

Stakeholder 
(ผู้ส่งมอบ) 

ปัจจัยนําเข้า (Input) ขั้นตอนในการดําเนินงาน (Process) สินค้าหรือ
บริการ 

(Output) 

ผู้รับบริการ 
(Customer) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

1. ผู้บริหารห้องสมดุ 
2. คณะกรรมการจัด

กิจกรรม 
3. สํานักพิมพ์ 
4. นักเขียน/นักแสดง/

ผู้มีชื่อเสียง/
วิทยากร/นักดนตร ี

5. นักศึกษา/บุคลากร 
มช. 

6. นักเรียน 
7. คณะกรรมการ

ตัดสินการประกวด
ทักษะต่าง ๆ 

8. ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

I1 คู่มือการดําเนินการจัดกิจกรรม   
I2 ข้อตกลงร่วมกับสํานักพิมพ์/
นักเขียน/นักแสดง/วิทยากรในการ
จ่ายค่าตอบแทน 
I3 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
I4 แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม 
I5 แบบฟอร์มและเกณฑ์การให้
คะแนนตัดสินการประกวดทักษะ
ต่าง ๆ 
I6 เอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน 
I7 แผ่นพับ/ตารางจัดกิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน  
I8 ระบบบันทึกสถิติการดําเนิน
กิจกรรม 

Step 1 กําหนดวันและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
Step 2 เปิดให้เสนอรายชื่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากร/หัวข้อ 
Workshop/วงดนตรี ที่ต้องการให้มาร่วมกิจกรรม  
Step 3 สรุปรายชื่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากร/วงดนตร ี
Step 4 ติดต่อนักเขียน/นักแสดง/วิทยากรและวงดนตรี   
Step 5 ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ 
Step 6 จัดตารางกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ได้แก่ กิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน/ การประกวดทักษะต่าง ๆ/ Workshop/ การ
แสดงดนตรี   
Step 6 ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
Step 7 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน   
Step 8 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
Step 9 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม  
Step 10 ทํา AAR กับผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียทุกกลุม่  
Step 11 สรุปและประเมินผล 

O1 กิจกรรม
นักเขียนพบ
ผู้อ่าน 
O2 กิจกรรม 
Workshop 
O3 การ
ประกวด
แข่งขันทักษะ
ต่าง ๆ 
O4 การแสดง
ดนตร ี
 

1. ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และ
บุคลากร  

2. ชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยั ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป และ
สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคเหนือตอนบน 

3. นักเขียนหน้าใหม่ใน
จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง  

1. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม
นักเขียนพบผู้อ่าน 
เพิ่มมากขึ้น 3%  
ในทุกปี 
2. ร้อยละของ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 5% ในทุกปี 
3. ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 2% ในทุกปี 
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สิ่งที่ต้องการ 
(Stakeholder Need) 

คุณลักษณะ 
(Input Specification) 

คุณลักษณะ 
(Process Step & Requirement) 

คุณลักษณะ 
(Output 

Specification) 

สิ่งที่ต้องการ 
(Customer Need) 

ตัวชี้วดั 
(KPIs) 

1. จัดกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
2. จัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ 
ดึงดูดให้กลุม่เป้าหมายมาร่วม
งาน 
3. ได้ประชาสัมพันธ์นักเขียน
และเพิ่มยอดจําหน่ายหนังสือ 
4. มีเวทีในการเสวนาหนังสือ/
บรรยาย/แสดงดนตร ี
5. มีเวทีในการฝึกฝน
ประสบการณ์  
6. ได้ร่วมการประกวดแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ  
7. มีผู้เข้าร่วมการประกวดบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
8. ได้รับแรงบันดาลใจในการ
เริ่มต้นเป็นนักเขียนและนักอ่าน
ที่ดี  

I1 คู่มือเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถปฏิบัตติามได ้
I2 ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีความชัดเจน 
I3 หนังสือเชิญมีข้อมูลครบถ้วนและส่ง
ให้ผู้รับก่อนการจัดกิจกรรม 
I4 แบบฟอร์มมีข้อมลูครบถ้วน 
I5 แบบฟอร์มและเกณฑ์การให้
คะแนนมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 
I6 เอกสารทางการเงินมีความถูกตอ้ง
ตามระเบียบราชการ และใช้จ่ายตาม
เวลาที่กําหนด 
I7 รายการกิจกรรมมคีวามน่าสนใจ 
เชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมาก 
ข้อมูลวันเวลาในการจัดกิจกรรม
ถูกต้อง ครบถ้วน 
I8 มีระบบการบันทึกสถิติการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

Step 1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวันและเวลาเปิด - ปิดของงาน CMU Book Fair  
Step 2 เปิดให้ชุมชนเสนอรายชื่อในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น สื่อโซเชียลมเีดีย แบบเสนอรายชื่อ หรือ
อีเมล เป็นต้น 
Step 3 ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน เช่น เบอร์
โทรติดต่อ หรืออีเมล เป็นต้น 
Step 4 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/นักแสดง/วิทยากร
และวงดนตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาที่กําหนด 
Step 5 ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อน
การจัดกิจกรรม 
Step 6 ประชาสมัพันธ์กิจกรรมผา่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ทุกช่องทาง 
Step 7 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความสวยงาม
ดึงดูดใจและเหมาะสมกับธีมของการจัดงาน   
Step 8 ดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
Step 9 บันทึกสถิติการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน 
Step 10 นําหลัก KM มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน  

1. กิจกรรมนักเขียน
พบผู้อ่านที่มีความ
น่าสนใจ สรา้งแรง
บันดาลใจใน 
การอ่าน การเขียนและ 
การดําเนินชีวิต  
2. กิจกรรม 
Workshop มีความ
น่าสนใจ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 
3. การประกวดแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ มี
หลากหลาย ครอบคลุม
ผู้เข้าแข่งขันทุกช่วงวัย  
4. การแสดงดนตรีที่
สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเข้าร่วมงาน  

1. ได้พบปะนักเขียน/ 
นักแสดง/วิทยากรที่มี
ชื่อเสียง และรบัฟังการ
เสวนาหนังสือรวมทั้งได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
2. ได้มีโอกาสพบปะ
นักเขียน นักแสดง/
วิทยากรที่มีชื่อเสียง 
และได้รับประสบการณ์
ตรงจากนักเขียนที่
ประสบความสําเรจ็ 
ตลอดจนเกิดความรู้สึก
รักการอ่าน 
3. ได้มีเวทีในการสั่งสม
ประสบการณ์และการ
ประชาสมัพันธ์งานเขียน
ของตนเอง  
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ตารางท่ี 2 ผลการทบทวน กระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา การพัฒนากระบวนการทํางาน 
1. ความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการร่วม
จัดกิจกรรม ซ่ึงมี เครือข่ายความร่วมมือ 
จํานวนมากกว่า 30 เครือข่าย และจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
2. กิจกรรมมีความน่าสนใจ มีนักเขียนซีไรต์ 
นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงมาร่วมงานในทุกครั้ง  
3. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดให้คนมา
ร่วมงาน CMU Book Fair และซ้ือหนังสือของ
นักเขียนท่ีตนช่ือชอบเป็นจํานวนมาก 

1. ใ ช้ เสี ย งของลู ก ค้ า 
มาพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมให้ดียิ่งข้ึน 
2. จัดหากิจกรรมใหม่ท่ี
น่าสนใจ ท่ีส่งเสริมให้
ชุมชนได้เข้ามาร่วมงาน 
CMU Book Fair แ ล ะ
ได้รับความรู้  

1. ทบทวนและพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
อย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง ใน ทุกครั้ ง ท่ี จั ด
กิจกรรม  
2. กําหนดกรอบระยะเวลาของ
ข้ันตอนการทํางานใ ห้กระชับ 
ส่งผลให้จัดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  

 
ถ่ายทอด และเรียนรู้ร่วมกัน ใช้หลักการจัดการความรู้ ในการทบทวน วิเคราะห์ความสําเร็จ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมา และสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยได้ทํา After Action 
Review (AAR) ซ่ึงเป็นการทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งท่ีต้องปรับปรุง โดยนํา
บทเรียนจากความสําเร็จและความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา มาใช้ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงการ
ทํางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (วิจารณ์ พานิช, 2551, น. 32)    
   4. ประเมินผลการดําเนินงาน ได้จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน ใน 3 ประเด็น คือ  
(1) ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ตั้งแต่ปี 2554-2562 
ได้แก่ จํานวนกิจกรรม จํานวนนักเขียน วิทยากร และจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์    
เอกซ์เซล (Microsoft Excel) (2) ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเมินผลจํานวนการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน ตั้ งแต่ ปี  2554-2562 วิ เ คราะ ห์ ข้อมู ล โดยสรุป จํ านวนรวมของการมี ส่ วนร่ วมของ ชุมชน                          
(3) สรุปผลกระบวนการท่ีได้พัฒนา ประเมินการพัฒนากระบวนการทํางานและการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ปี 2555-2562 จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และสรุปข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานท่ี
ลดลง  
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 3 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25  
 

หัวข้อ 
คร้ังท่ีจัดกิจกรรม 

18 19 20 21 22 23 24 25 

จํานวนกิจกรรม (กิจกรรม) 16 17 23 23 35 33 37 49 

นักเขียน วิทยากร (คน) 13 12 21 25 34 106 209 171 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน (คน) 189 221 235 441 596 2,250 3,462 2,113 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (คน) 0 0 0 0 10,477 14,664 52,962 101,059 

  
 สรุปผลการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25 พบว่า (1) จํานวน
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน มีจํานวนรวม 16,17, 23, 23, 35,33 และ 37 กิจกรรมตามลําดับ (2) จํานวนนักเขียน 
วิทยากรท่ีมาร่วมกิจกรรม มีจํานวนรวม 13, 12, 21, 25, 23, 106, 209, และ 171 คน ตามลําดับ (3) จํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจํานวนรวม 189, 211, 235 441, 11,073, 16,914, 56,388 และ 104,172 คน ตามลําดับ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสรุปผลได ้ดังรูปภาพท่ี 1 ดังน้ี 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25   
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมนักเขียนพบผู้ อ่าน พบว่า ในด้าน             
(1) ความน่าสนใจของกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 
4.22, 4.34 ตามลําดับ) มีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 22 และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 
3.37, 3.84, 3.92, 4.03, 4.16 และ 4.18 ตามลําดับ) (2) ความรู้ท่ีได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 23, 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.24, 4.28, 4.32 ตามลําดับ) ความพึงพอใจ
ระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, และ 22 (มีค่าเฉลี่ย 3.82, 3.94, 4.05, 4.11, และ 3.97 
ตามลําดับ) (3) ด้านสถานท่ีมีความเหมาะสม ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 22, 24 และ 
25 (มีค่าเฉลี่ย 4.24, 4.22, 4.38 ตามลําดับ) ความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 
และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 3.36, 3.98, 4.02, 4.13, และ 4.15 ตามลําดับ) (4) ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.23) ความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 
19, 20, 21, 22, 23 และ 24 (มีค่าเฉลี่ย 3.84, 3.92, 3.83, 3.98, 4.16, 4.02 และ 4.14 ตามลําดับ) (5) ภาพรวม
ในการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 24 และ 25 (มีค่าเฉลี่ย 4.21, 4.31 
ตามลําดับ) มีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 18, 19, 20, 21, 22 และ 23 (มีค่าเฉลี่ย 3.69, 3.90, 
3.95, 4.06, 4.13 และ 4.19 ตามลําดับ) 
 2. ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 4 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

ครั้ง
ที่ 

ชุมชนภายในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ ชุมชนภายนอกมหาวทิยาลัย 

นักศึกษา/อาจารย/์บุคลากร (ครั้ง/คน) เครือข่าย/ ประชนชน นักเขียนใหม ่

เสวนา Workshop ผู้ดําเนินรายการ ดนตร ี เสวนา เสวนา 

18 1 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน - 1 คร้ัง/3 คน 4 คร้ัง/5 คน 1 คร้ัง/2 คน 

19 1 คร้ัง/1 คน 2 คร้ัง/5 คน - 5 คร้ัง/26 คน 2 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน 

20 2 คร้ัง/2 คน 1 คร้ัง/1 คน - 1 คร้ัง /4 คน 3 คร้ัง /6 คน 1 คร้ัง/1 คน 

21 1 คร้ัง/1 คน 1 คร้ัง/1 คน 2 คร้ัง/2 คน 3 คร้ัง /16 คน 3 คร้ัง /6 คน 1 คร้ัง/1 คน 

22 1 คร้ัง/1 คน 1 คร้ัง/1 คน 6 คร้ัง/6 คน 9 คร้ัง /51 คน 5 คร้ัง /13 คน 1 คร้ัง/1 คน 

23 3 คร้ัง/32 คน 2 คร้ัง/3 คน 9 คร้ัง /6 คน - 6 คร้ัง /20 คน 2 คร้ัง /3 คน 

24 8 คร้ัง/39 คน 2 คร้ัง/12 คน 11 คร้ัง/9 คน - 5 คร้ัง /9 คน 2 คร้ัง/6 คน 

25 7 คร้ัง/42 คน 2 คร้ัง/9 คน 10 คร้ัง/6 คน 3 คร้ัง/10 คน 11 คร้ัง/22 คน 4 คร้ัง/5 คน 

รวม 24 คร้ัง/120 คน 12 คร้ัง/33 คน 38 คร้ัง/31 คน 22 คร้ัง/110 คน 39 คร้ัง/83 คน 13 คร้ัง/20 คน 

  
 สรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ครั้งท่ี 18-25 มีจํานวน ดังน้ี  (1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร (1.1) การเสวนา มีจํานวนรวม 24 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม 120 คน (1.2) Workshop มีจํานวนรวม 12 ครั้ง       
เข้าร่วม 33 คน (1.3) การฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ดําเนินรายการ มีจํานวนรวม 38 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 31 คน (1.4) 
การแสดงดนตรี มีจํานวนรวม 22 ครั้ง นักดนตรี 110 คน (2) การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(2.1) การเสวนา มีจํานวนรวม 39 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 83 คน (2.2) นักเขียนหน้าใหม่ มีจํานวนรวม 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 20 
คน  

3. สรุปกระบวนการท่ีได้พัฒนา ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ตั้งแต่
การจัดงานครั้งท่ี 18-25 สามารถสรุปผลได้ ดังตารางท่ี 5 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 

ก่อน เวลาที่ใช ้ หลัง เวลาที่ใช ้ ผลต่าง 

ที่ กิจกรรม วัน ชม. ที่ ขั้นตอน วัน ชม.  

1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม  1 1 กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม  1 - 

2 คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพือ่เสนอ
รายช่ือนักเขยีน/นักแสดง/วิทยากร/
หัวข้อ Workshop/วงดนตรี 

 4 2 เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เสนอรายช่ือนักเขยีน/นักแสดง/
วิทยากร/หัวข้อWorkshop/ดนตรี 

 2 ลดลง  
2 ชม. 

3 สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  2 3 สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  2 - 

4 รอข้อมูลสรุปผลการจัดสรรบูธหนังสือ 
สํานักพิมพ์ที่ได้รับคัดเลือกให้จําหน่าย
หนังสือในงาน CMU Book Fair  

30   ยกเลิกขั้นตอน 4   ลดลง  
30 วัน 

5 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/นักแสดง/
วิทยากรและวงดนตรี   

15  4 ติดต่อสํานักพิมพ์/นักเขียน/
นักแสดง/วิทยากรและวงดนตรี 
รอผลการตอบรับ และสรุปผลการ
ตอบรับ   

14  ลดลง 
1 วัน 

 

6 ส่งจดหมาย/อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
แบบไม่เป็นทางการ   

 8  ยกเลิกขั้นตอน 6-9    ลดลง 
12 วัน 
13 
ชม. 

7 รอผลการตอบรับ 10   

8 สรุปผลการตอบรับ  5  

9 จัดหาท่ีพกัและต๋ัวเดินทางให้นกัเขียน/
นักแสดง/วิทยากร 

2   

10 ส่งจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการทาง
ไปรษณีย์ 

2  5 ส่งจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการ 1  ลดลง 
1 วัน 

11 จัดตารางกิจกรรมนักเขยีนพบผู้อา่น  6 6 จัดตารางกิจกรรมนักเขยีนพบ
ผู้อ่าน  

 3 ลดลง 
3 ชม. 

12 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 2  7 ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 1  ลดลง 
1 วัน 

13 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม 2  8 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม  1  ลดลง 
1 วัน 

14 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อา่น 9  9 ดําเนินกิจกรรมนักเขียนพบผู้อา่น 9  - 

15 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม 

 9 10 บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม 

 5 ลดลง 
4 ชม. 
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ก่อน เวลาที่ใช ้ หลัง เวลาที่ใช ้ ผลต่าง 

ที่ กิจกรรม วัน ชม. ที่ ขั้นตอน วัน ชม.  

16 สรุปและประเมินผล  5 11 มอบหมายให้ฝ่ายประเมินผลของ
งาน สรุปและประเมินผล 

 0 ลดลง 
5 ชม. 

ขั้นตอนเดิมมี 16 ขั้นตอน ใช้เวลา 75 วัน 16 ชั่วโมง ขั้นตอนลงเหลือ 11 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง 26 วัน 13 ชั่วโมง 

สรุป : สามารถลดขั้นตอนการทํางานได้ 5 ขั้นตอน และลดระยะเวลาการทํางานไปได้ถึง 49 วัน 3 ชั่วโมง 

 
  

 อภิปรายผล 

  การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1. ผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน เน่ืองจากได้มี
การพัฒนากระบวนการทํางาน โดยใช้ SIPOC Model อย่างเป็นระบบ และได้มีการพัฒนากระบวนการมาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 ปี อีกท้ังยังมีการใช้หลักการจัดการความรู้ ในการทบทวน วิเคราะห์ความสําเร็จ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมา โดยได้ทํา After Action Review (AAR) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ทุกกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการจัดกิจกรรม ผู้แทนสํานักพิมพ์ นักเขียน นักแสดง วิทยากร นักดนตรี และเครือข่าย
ความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการการทํางานจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน นอกจากน้ียังมีการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดกิจกรรม และยังเปิดให้เสนอรายช่ือนักเขียน 
นักแสดง วิทยากร หรือกิจกรรมท่ีต้องการให้จัดข้ึนในกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน และนําข้อสรุปมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านอย่างเป็นระบบ มีการ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานชัดเจน ส่งผลให้ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง   
ในทุกปี 
 2. ผลของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน กล่าวคือ ได้มีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนชุมชนฯ ในการจัดหานักเขียน วิทยากรและกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ได้เสนอหัวข้อในการเสวนาหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดเวทีให้สั่งสมประสบการณ์การแสดงดนตรี 
นอกจากน้ียังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ดําเนินรายการและผู้สัมภาษณ์นักเขียน      
เพ่ือสั่งสมประสบการณ์การทํางานในระหว่างการเรียนของนักศึกษา 
   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน กว่า 30 เครือข่าย เช่น วัด ชุมชน ชมรมอักษราชีพ ชมรมนักเขียน
เชียงใหม่ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมนักเขียนพบ
ผู้อ่าน พร้อมท้ังได้มีการขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ มาโดยตลอด นอกจากน้ีคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ 
ยังได้เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้ส่งหัวข้อการเสวนา แนะนําหนังสือของตนเอง เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและเพ่ิมยอด
การจําหน่ายหนังสือ ส่งเสริมให้อาชีพนักเขียนได้มีรายได้และได้พบปะกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด อีกท้ังในการจัดงาน
ครั้งท่ี 24-25 ยังได้มีการจัดการประกวดทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเล่านิทาน 
และการประกวดแต่งค่าว สําหรับนักเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดทักษะเป็นจํานวนมาก 
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ส่งผลให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ิมมากข้ึน เช่น นักเรียนระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษา ครู และผู้ปกครอง เป็นต้น  
   ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้การจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านประสบความสําเร็จในด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงจะเห็นได้จากรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงชุมชนและ       
ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  

  3. ผลของการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ส่งผลให้ลดข้ันตอนการทํางาน
จากเดิมมีจํานวน 16 ข้ันตอน ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 75 วัน 16 ช่ัวโมง ลดลงเหลือ 11 ข้ันตอน                
ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเพียง 26 วัน 13 ช่ัวโมง เน่ืองจากได้มีการพัฒนากระบวนการทํางาน โดยใช้ SIPOC 
Model และการใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานทุกปีเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังได้ดําเนินการครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนการดําเนินงาน มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําสู่การปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนงาน      
ในปีต่อ ๆ ไป และมีการคิดพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาทฤษฎีทางการตลาดท่ีจะช่วยเพ่ิมสถิติจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 จากการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้ดังน้ี 
 1. ประโยชน์ต่อชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 
 1.1 มีเวทีในการสั่งสมประสบการณ์ในการเสวนาหนังสือ และการจัดทํา Workshop  
 1.2 มีเวทีในการฝึกฝนทักษะในการพูด การอ่านและการแสดงออก สําหรับนักศึกษา อันจะ
ส่งผลให้มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่างการเรียน ในการเป็นผู้ดําเนินรายการสัมภาษณ์นักเขียน และวิทยากร  
  1.3 มีเวทีในการแสดงดนตรีให้สําหรับวงดนตรีของนักศึกษาและชมรมดนตรีต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแสดงดนตรี  
 ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 1.4 ได้รับความรู้และได้พบปะนักเขียน วิทยากรท่ีช่ืนชอบและได้รับแรงบันดาลใจในการใช้
ชีวิต และการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

 1.5 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม) 

 1.6 ทําให้เกิดความร่วมมือต่อเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชน
ท้องถ่ิน ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ในการ
เป็นนครแห่งการอ่าน  
 1.7 มีเวทีสําหรับนักเขียนหน้าใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ในการเสวนาหนังสือและ
ได้พบปะกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด 
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 1.8 เป็นการส่งเสริมอาชีพนักเขียน นักแปล ให้มีรายได้จากการประชาสัมพันธ์หนังสือของ
ตนเองและเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
  1.9 ประชาชนท่ัวไปได้พบปะนักเขียน วิทยากรและได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
 1.10 ได้รับความรู้และได้พบปะนักเขียน วิทยากรท่ีช่ืนชอบ 
 1.11 มีแหล่งในการซ้ือหนังสือท่ีช่ืนชอบและขอลายเซ็นนักเขียนท่ีช่ืนชอบด้วยตนเอง  
 2. ประโยชน์ต่อสํานักหอสมุด  

  2.1 สนับสนุนวิสัยทัศน์สํานักหอสมุด ในการเป็นประตูการเรียนรู้ ช้ันนําเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม  

 2.2 สํานักหอสมุดได้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านเพ่ือสนับสนุนการจัด
งาน CMU Book Fair ท่ีมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 2.3 ได้วิธีการและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
  2.4 ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค วามสั ม พัน ธ์ อั นดี ร ะห ว่ า ง บุ คล ากร ห้ องสมุ ด กั บ ชุมชนภาย ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน  
  2.5 บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
รายการอ้างอิง 
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.  (2560).  
  มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  
  เชียงใหม่: ผู้แต่ง. 
วิจารณ์ พานิช.  (2551).  การจัดการความรู้ (พิมพ์ครั้งท่ี 4).  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
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การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ 
ภายใต้ระบบสารสนเทศและการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานภายในองค์กร 

 
Spatial Resources Management Under the Information System and Integration of 

Cooperation between Departments within the Organization 
 

ธนาภรณ์ ฉิมแพ 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     Tanaporn.c@ku.th 

 

บทคัดย่อ  
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชม สังคม จากภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่
ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา เพื่อรองรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนหรือยกระดับผล
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ดังนั้น นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ทีเ่กิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ปัญหา
ของการด าเนินงาน และการบูรณาการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพของการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จพบว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” สามารถตอบสนองเป้าหมายของความส าเร็จที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนินงานของระบบและการให้บริการ รวมทั้งมีสถิติปริมาณการใช้งานทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานในอนาคต
จะมีการพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด
ฟังก์ชันระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดความผิดพลาดของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเช่ือมโยงการด าเนินงานของระบบ
ปฏิทินกิจกรรมกับระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: บริหารจัดการ, ทรัพยากร, ระบบ, บูรณาการ, ความร่วมมือ 
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ABSTRACT  
 Kasetsart University Library is a unit supporting teaching and research of Kasetsart University and 
providing academic services to the community.  The mission results in the use of central area resources such as 
meeting rooms, training rooms and seminars to support the operation of the project /activities. This will drive the 
performance according to the action plan and the strategic plan set forth. In addition it responds to the need of 
both internal and external departments.  Therefore, an innovation of "Activities Calendar System" is needed. This 
innovations results from the analysis of problems of operations and the integration of knowledge between internal 
departments in order to solve the problem and improve the quality of spatial resource management to maximize 
benefits to the Kasetsart University Library. According to the evaluation of success indicators, it is found that "Activities 
Calendar System" can effectively meet the goals of the specified success.  Both internal and external personnel 
consisting of management and operational personnel have a positive attitudes towards system operations and 
service provision. Moreover, the statistics of the utilization of resources is increased continuously. The overall 
satisfaction score is higher than the specified criteria. To improve the efficiency of future operations, the system will 
be developed to be able to show the value of utilization of spatial resources. The system functions will also be 
extended to facilitate and to reduce budgeting errors by linking the operation of the "Activities Calendar System" 
with the financial information system (ERP) of Kasetsart University. 

 
Keyword: Management, Resource, System, Integration, Cooperation 

 
บทน า          

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดในระดับสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจหลักในการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยการจัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศให้กับผู้รับบริการ พัฒนางานบริการ พัฒนาพื้นที่ และสร้างสรรค์กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้รับบริการภายนอก ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและนิสัยรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีพันธกิจเป็นหน่วยงานระดับชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทาง
การเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) โดยบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่ง
ควำมรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์สู่สำกล” และพันธกิจคือ “พัฒนำแหล่งควำมรู้ที่ทันสมัยและมี
บริกำรที่มีคุณภำพ สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย” จากภารกิจหลักดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่
ส่วนกลาง ได้แก่ การใช้ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา ในปริมาณและความถี่ท่ีค่อนข้างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
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ใช้เพื่อรองรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนหรือยกระดับผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้ 

ทั้งนี้  เมื่ อวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2555 ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต าแหน่งในขณะนั้น) ได้ประกาศนโยบายคุณภาพการให้บริการ ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งคือการพัฒนา
ระบบคุณภาพของทุกฝ่ายงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ที่ผ่านการปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว ตรงความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านแผนปฏิบัติการ ด้านโครงการ/กิจกรรม ด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอ เพื่อน าสู่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการหรือการให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน จึงด าเนินการศึกษา
พฤติกรรม ส ารวจความต้องการ เพื่อพัฒนารูปแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน อันจะส่งผลให้
การด าเนนิภารกิจการให้บริการของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทิศทางที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อนโยบายคุณภาพ 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินงาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้ระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรที่ประกอบด้วย  

   1. ส านักงานเลขานุการ คือ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ (หน่วยการเงิน) งานธุรการ (หน่วยจัด
เลี้ยง) งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
   2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา คือ งานผลิตสื่อ บริการ และบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานพัฒนาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของส านักหอสมุด ในทิศทางที่สามารถ

ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความตระหนักและ
เข้าใจต่อสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัดของการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อรองรับและสนับสนุน
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การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ จึงได้บูรณาการความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงาน คือ “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ภายใต้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมสร้างคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าข้อมูลที่ได้จัดเก็บ ศึกษาการใช้
พื้นที่ใช้สอยซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งผลงาน ดังนี ้
  1. การแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการที่
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และทัศนคติของผู้รับบริการ (หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม) โดยด าเนินการร่วมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2. การรวบรวมข้อมูลสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
  3. การระดมความคิดเห็น รวมทั้งทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงาน กรอบแนวคิด กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ที่น าสู่การสร้างสรรค์เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับ
การด าเนินการที่มีความพร้อมต่อการให้ได้มาและบริหารจัดการข้อมูลส าหรับพัฒนาคุณภาพของการบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพของการให้บริการที่ก าหนดไว้ 
  5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด 
  6. การจดัท าคูม่ือและถ่ายทอดให้กับบุคลากรส านักหอสมุดไดร้ับทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน ความ 
สามารถของระบบ ผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานร่วมกับการด าเนินโครงการ/กจิกรรมด้านต่าง ๆ   
  7. ประเมินผลความส าเร็จของการใช้นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานดังนี ้ 
 7.1 บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งบุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ 
ที่รับบริการ มีทัศนคติในทิศทางที่ดีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 7.2 ร้อยละของความถี่ของการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 7.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของส านักหอสมุด รวมทั้งต่อการให้บริการและประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
  8. การจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน หรือต่อยอดการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายของส านักหอสมุด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
สรุปผล  
จากภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นท่ีส่วนกลางของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด รวมทั้งเพื่อ
เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ในการใช้ทรัพยากรพื้นที่ของส านักหอสมุด ส่งผลให้ได้รับทราบถึงปัญหา 
และข้อจ ากัดของการด าเนินงาน ที่สามารถน ามาซึ่งการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นที่
ส่วนกลางของส านักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการทั้งต่อหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร
ภายในและภายนอกได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มความสามารถในการรบัรูเ้พือ่การวาง
แผนการด าเนินงานของบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้และ
สะท้อนถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน โดยผลลัพธ์ส าคัญจากผลการด าเนินงาน พบว่า
สถิติปริมาณการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการผ่านระบบปฏิทินกิจกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม
ของผู้รับบริการมากกว่า 4.00 รวมทั้งทัศนคติของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ใน
ภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี บุคลากรมีความเห็นว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เป็นเครื่องมือที่ดีและส าคัญต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด ตลอดจนมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

อภิปรายผลและการน าไปใช้ประโยชน์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับ
ให้บริการ ประมาณ 23,000 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารส านักหอสมุดทั้ง 2 อาคาร มีการให้บริการใน
รูปแบบของห้องประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา พื้นที่โถงกิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอื่น ๆ เช่น ศาลาอนุรักษ์พลังงาน 
ห้องสมุดในสวน เป็นต้น จากการด าเนินตามระบบการให้บริการที่มีอยู่เดิม พบว่า ระบบการบริหารจัดการ/การใช้ห้องประชุมมี
ข้อจ ากัดหลายประการ อาท ิ 

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 4 ห้อง จากจ านวนห้องประชุม/
ห้องฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 7 ห้อง ห้องอาหารเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงรับรอง จ านวน 3 ห้อง  

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 2 คาบเวลา คือ ภาคเช้า (เวลา 8.30 - 
12.00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13.00 - 16.30 น.) เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น ส่งผลให้ส านักหอสมุด
ขาดโอกาสในการให้บริการในกรณีที่มีผู้รับบริการที่ต้องการใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  (1 - 2 ช่ัวโมง) 
การเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์ผู้เข้าระบบในการจองใช้เพียงผู้แทนของหน่วยงานย่อย อีกทั้ง การยืนยัน
การใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุม ท าหน้าทีต่รวจสอบและให้สิทธิ์ยืนยันในระบบ 
(โดยพิจารณาจากล าดับก่อน-หลัง) โดยผู้จองไม่สามารถรับทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้   
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ทั้งนี้ตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ปีปฏิทินที่มีการน านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” มาเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ 
คุ้มค่าสูงสุดนั้น พบว่า ระบบสามารถอ านวยความสะดวก และยกระดับการด าเนินงานของส านักหอสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการพื้นทีห่้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้ถึง 20 คาบเวลา (ในวันท าการปกติ) และ 24 คาบเวลา (ในช่วง
เวลาสอบของนิสิต) ดังนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความส าเร็จของระบบที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง งานนโยบาย
และแผนจึงได้ด าเนินการติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ทัศนคติของบุคลากรต่อผลลัพธ์ของการด าเนินงานและการให้บริการผ่าน“ระบบปฏิทินกิจกรรม”   
1.1 การสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ประกอบด้วย หัวหน้า

ส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จาก 
“ระบบปฏิทินกิจกรรม” ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนเอง จ านวน 5 คน โดยมีข้อค าถาม
ที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกับระบบปฏิทิน
กิจกรรม และ 2) การมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานตามระบบปฏิทินกิจกรรม ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบท่ีท าให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ในการจอง
ห้องประชุม จัดเลี้ยงและสถานที่จอด
รถ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมใน
แต่ละวันได้ล่วงหน้า ส่งผลให้สามารถ
วางแผนการจัดกิจกรรม  
- เป็นระบบที่ช่วยลดความซ้ าซ้อนและ

จัดเก็บข้อมูลสถิติเพื่อจัดท ารายงาน
การด าเนินการที่สามารถเข้าถึงได้
พร้อมกัน มีความสะดวก และลด
ปริมาณการใช้กระดาษของส่วนกลาง 
 

- การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาระบบ ที่สามารถลดขั้นตอน ลด
ความผิดพลาดให้กับหน่วยงาน และ
หัวหน้าโครงการหรือผู้รับบริการได้ 
- การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้

มีความสะดวกมากขึ้น และส่งผลให้
เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ 
- การมีส่วนร่วมในการประสานงาน

ร่วมกันกับงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการ
เตรียมความพร้อมต่อการให้บริการ  
เช่น ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ใน 

- ควรมีการพัฒนาต่อยอดส าหรับ
ระบบนี้  อาทิ  ระบบการค านวณ
ต้ นทุ นและผลตอบแทน หรื อ
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน เพื่อ
น าสู่การวิเคราะห์ต้นทุนความคุ้มค่า
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
ส านักหอสมุด (ห้องประชุม อุปกรณ์
โสต ค่าบ ารุงรักษา) รวมทั้งควรมี
ร ะบบจองรถยนต์ ส่ วนกลา ง
ส านักหอสมุด เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้กับ

บุคลากรได้รับทราบข้อมูล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้
ก าร จั ด เ ตรี ยม งาน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธภิาพ เช่น การรับทราบข้อมูล
การเยี่ ยมชมดู งาน ที่ เป็นผลให้
บุคลากรส านั กหอสมุด ได้ รับรู้  
รับทราบ และร่วมให้การต้อนรับที่
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้
มาเยือน 
- เป็นระบบท่ีผู้ขอรับบริการสามารถ

ตรวจสอบและทราบสถานภาพด้าน
ความซ้ าซ้อนของการจองได้ทันที 
ส่ งผลให้ สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบที่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ให้บริการสามารถรับทราบข้อมูลการ
จองทันที  (ผ่ านทาง e-mail ส่วน
บุคคล) ส่งผลให้สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบที่สามารถน าผลของการ

ด าเนินงานไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบงานโสตฯ 
ในห้องประชุม ใช้ดูสถิติการให้บริการ  

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นที่จัดเลี้ยง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ต้องดูแลระบบ

ต่าง ๆ  ทั้งบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่ าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบื้องต้น 
- เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมที่มี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เลี้ยงรับรอง การจองที่จอดรถ เป็นต้น 

- ระบบยังพบความผิดพลาดในการ
ประมวลผล เช่น การตรวจสอบการ 
จองใช้ซ้ าจากกรณีเปลี่ยนแปลงการ
จองใช้ เป็นต้น 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับการแจ้งเตือน
หรือตรวจสอบข้อมูล โดยการพัฒนา
ระบบสู่ การเป็น Application ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบ
กับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน e-mail 

- ควรมี การ เ ช่ื อมโยงกั บระบบ
สารสนเทศทางการเงิน (Enterprise 
Resource Planning: ERP) เพื่อให้
สามารถก าหนดรหัสงบประมาณ และ
บันทึกในเอกสารการขออนุมัติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้งานคลังฯ หัวหน้าโครงการ
หรือผู้ขอรับบริการทราบแหล่งการใช้
งบประมาณ 

- ควรเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของเลข
ทะเบียนของรถยนต์ของผู้ใช้บริการ/
วิทยากรที่มีความประสงค์จะเข้ามา
จอดรถยนต์ในบริเวณอาคาร ในการ
บันทึกค าขอใช้บริการ เพราะจะท า
ให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้
อย่างเหมาะสม 

- เนื่ องจากพื้นที่ จอดรถยนต์ของ
ส านักหอสมุด สามารถรองรับไดเ้พยีง  
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ตารางที่ 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารตั้งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการ 
              ด าเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งมีความถี่มาก ภาระงานมาก รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการที่ระบบได้พัฒนาไว้ สามารถ
น าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา และ
ก าหนดภาระงานของบุคลากรในฝ่าย 
- เป็นระบบที่สามารถสนับสนุนให้เกิด

ความถูกต้องและลดขั้นตอนของการ
จัดท าเอกสารทางการเงิน เนื่องจาก
ระบบจะท าเอกสารขออนุมัติหลักการ
จัดเลี้ยงให้กับผู้ขอรับบริการได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ และ
ระเบี ยบการ เบิ กจ่ าย  รวมทั้ ง
ความสามารถค านวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ได้ทันทีและถูกต้อง อาทิ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
- เป็นระบบที่ดีมาก เนื่องจากท าให้

สามารถจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรบัการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ที่รับรู้ ก าหนดการต่าง ๆ 
ล่วงหน้า จึ งสามารถจัดแบ่งการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
- เป็นระบบที่มีการประเมินผลความพึง

พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ที่สามารถน าไปพัฒนางานของตนเอง 

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นที่จัดเลี้ยง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ต้องดูแลระบบ

ต่าง ๆ  ทั้งบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่ าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบื้องต้น 
- เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมที่มี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เลี้ยงรับรอง การจองที่จอดรถ เป็นต้น 

10 คัน ดังนั้นหากมีผู้ประสงค์เข้า
จอดรถยนต์มากกว่านั้น ระบบควร
แจ้งต่อผู้รับบริการว่าให้ประสานงาน
โดยตรงกับงานอาคารฯ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์พื้นท่ีจอดรถในบริเวณ
หน่วยงานใกล้เคียง ซึ่งใช้ระยะเวลา
ด าเนินการประสานงานและจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า 

- การจองห้องเพื่อปฏิบัติงานดูแล
บ ารุ งรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องฝึกอบรม จะต้องประเมินผล
ความพึงพอใจการใช้งาน 
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นอกจากการนี้ งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ในระดับ
ปฏิบัติการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของระบบอีกจ านวน 2 ท่าน คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานธุรการ ส านักงาน
เลขานุการ ส านักหอสมุด ผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดเลี้ยงรับรอง 2) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายบริการ ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ า
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทางเข้า - ออกอาคาร เพื่อให้ได้รับทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยมีผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
 ระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบที่ท าให้รับทราบข้อมูล

ความต้องการล่วงหน้า ท าให้สามารถ
เตรียมการและประสานขอความ
ร่วมมือกับบุคลากรภายในงานได้
อย่างเหมาะสม กรณีมีงานในวันเดียว
หรือเวลาเดียวกัน 
- สามารถสอบถามข้อมูล/รายละเอียด

เพิ่มเติมได้ เนื่องจากระบบมีข้อมูล
ของผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ เพื่อใช้
ประสานติดต่อและสามารถแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบได้อย่างถูกต้อง 
- ได้ รั บทราบข้ อมู ลกิ จกรรมของ

ห้องสมุด ท าให้เกิดความมั่นใจในการ
ท างาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง 
- เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

ผู้รับบริการประทับใจ ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดความมั่นใจ 
- แต่เดิมไม่มีระบบนี้ ไม่มีเอกสารขอ

อนุมัติหลักการทางการเงินส าหรับ
การจัดเลี้ยง และจะทราบงานเมื่อมี   

- การใช้ระบบในการเตรียมงานที่
รับผิดชอบ โดยทราบล่วงหน้าจาก     
e-mail และเปิดดูหน้าระบบทุกวัน
ตอนเช้าเพื่อทวนสอบ 
- ใช้ระบบ เปิดทุกเช้า น าข้อมูลต่าง ๆ 
รับทราบกิจกรรมที่มีขึ้น ให้บริการแจ้ง
ให้ผู้รับบริการทราบได้ว่ามีกิจกรรมใด 
ที่ไหน อย่างไร กรณีมีหลายกิจกรรมใน
วันเดียว ได้รับทราบ และจดบันทึกไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตอบค าถาม และน าข้อมูลไปแจ้งบอก
ในไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประตูทางเข้า-
ออกเพื่อให้รับทราบทั่วกัน 

 

ควรพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้มีความ
สะดวกต่อการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ได้รับการอนุมัติหลักการฯ 
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ตารางที่ 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
 ระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ผู้มาประสานและท าบันทึกข้อความ
ตาตามแบบฟอร์มมาแจ้ง ซึ่งหลายครัง้
เอกสารไม่มา หรือมาล่าช้า หรือมาใน
วันนั้น ๆ  สร้างปัญหาการท างานมาก 

  

 

1.2 การสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการจ านวน 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 1) ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ และ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 2) งานพัฒนาและฝึกอบรม กอง
การเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสดิ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ และ
นางสาวธรฐิสา สังข์สารทูล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อค าถามที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ความ
สะดวกในการเข้าถึงการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดฯ 2) ความถูกต้อง แม่นย าของการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน และ/หรือตอบสนองต่อความต้องการ 3) ความสะดวก ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของรูปแบบ และหรือการจัดเตรียม และหรือการด าเนินงาน ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4) ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่รับบริการ และ 5) ความคาดหวังต่อรูปแบบ และ/
หรือกระบวนการของการให้บริการในอนาคต ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ ดงันี ้

 
ตารางที่ 3 ประเด็นและผลการสมัภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่รับบริการ 
 

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
- การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่มี

ความชัดเจน 
- ใช้ระยะเวลาน้อยส าหรับประสานงานการขอใช้พื้นที่ 
- มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดช่องทางพิเศษ

ส าหรับผ่านเข้า-ออกของผู้รับบริการ 
 

ความถูกต้อง แม่นย า 
ด้านบุคลากร 
- จิตบริการ สามารถประสานงานและให้บริการดี  
- สามารถตอบค าถามและแก้ไขปัญหาได้ดี 
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
- มีการจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามที่

ก าหนดไว ้
- เครื่องมือ/อุปกรณ์มีคุณภาพดี และมีความพร้อมต่อการ

รองรับการให้บริการ 
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ตารางที่ 3 ประเด็นและผลการสมัภาษณ์บุคลากรภายนอกส านักหอสมุดฯ ที่รับบริการ (ต่อ) 
 

ความสะดวก  ความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร 
- ได้รับการตอบกลับ/ยืนยันการขอใช้บริการในเวลาไม่นาน 

 

ความพร้อมของบุคลากร 
- บุคลากรให้บริการดี และมีความพร้อมต่อการด าเนินการ

ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันท ี
ความคาดหวัง 
- ขั้นตอนขอใช้บริการควรเป็นแบบฟอร์ม หรือให้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมีภาพถ่าย และระบุรายละเอียดของ อุปกรณ์

ประกอบห้อง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งส่วนลด 
- ความทันสมัยและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
- อุปกรณ์ที่สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น โต๊ะสัมมนา จัดเป็นโต๊ะกลุ่มได้ เนื่องจากโต๊ะมีล้อปรับเคลื่อนย้ายได้เอง 

สะดวก และไม่กระทบแรงงานแม่บ้าน 
- การเตรียมหรือปรับพื้นที่ได้ความต้องการ เช่น พื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม เป็นพื้นที่ลงทะเบียนและจัดเลี้ยงอาหารว่าง  
- การจัดท าป้ายบอกทางห้องประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  
- การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถส าหรับผู้เข้ารับบริการ 

 
จากทัศนคติของบุคลากรข้างต้น พบว่า บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการน าระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นเครื่องมือ

หนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.1) 

2. การรวบรวมสถิติด้านความถีข่องการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2559 – 2561) พบว่า (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.2)  

2.1 จ านวนครั้งของการใช้พื้นทีเ่พิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 25 ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางที่ 4 ความถีข่องการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมดุเพื่อการจัดประชุม สมัมนา หรือฝึกอบรม  
 

ปี พ.ศ. จ านวน (คร้ัง) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ยรายเดือน (คร้ัง) 
2559 463 - 38.58 
2560 677  114.03 56.42 
2561 772 142.56 64.33 

 

    2.2 ระยะเวลารวมของการใช้พื้นทีเ่พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 5 ระยะเวลาของการใช้พื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมดุเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม  
 

ปี พ.ศ. เวลา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2559 140 ชม. 30 นาท ี - 
2560 3,095 ชม. 54 นาท*ี 2,103.49 
2561 3,876 ชม. 25.20 

 

3. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ที่ครอบคลุมความพึงพอใจของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม การให้บริการห้องประชุม การจัดเลี้ยงรับรอง และการส ารองที่จอดรถ ซึ่งประกอบข้อค าถามความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งด้าน
การออกแบบและความเสถียรของระบบ โดยก าหนดคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด เท่ากับ 5.00 คะแนน และมีผล
การประเมินย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (ตอบตัวช้ีวัดความส าเร็จตามข้อ 6.3) ดงันี ้

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 

ปี พ.ศ. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม จ านวนผู้ประเมนิ (คน) 

2559 4.35 201 
2560 4.22 510 
2561 4.29 429 

 
ข้อเสนอแนะ  
เพื่อการใช้ประโยชนท์รัพยากรพื้นที่ส่วนกลางของส านักหอสมุดอย่างคุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และของส านักหอสมุด ด้านการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ การด าเนินงานระยะถัดไป จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาระบบปฏิทินกิจกรรมให้มี
ความสามารถในการประมวลผลและแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง และโสตทัศนูปกรณ์ ที่สามารถ
สะท้อนถึงความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดกระบวนการด าเนินงานของระบบ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและลดความผิดพลาดด้านบัญชีและการเงิน โดยการเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป 
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บทคัดย่อ   
 “ระบบ MY 45 minutes” เป็นระบบท่ีผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการออกแบบการบริหาร

จัดการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) เพ่ือแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านนาน แต่ไม่มีผู้น่ังอ่าน 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําระบบมาใช้กับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับข้อร้องเรียน และ
ใช้บริการมากสุดในช่วงสอบ โดยกําหนดหมายเลขโต๊ะน่ังอ่าน หมายเลขห้อง ข้อมูลท่ีจําเป็น และสร้างคิวอาร์โค้ดให้ 
ผู้ใช้บริการสแกนก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน Loginด้วยบัญชีเฟซบุ๊ก หน้าจอจะแสดงโปรไฟล์ของผู้จอง หมายเลขโต๊ะ 
ขนาดท่ีน่ัง สถานท่ี วันท่ี เวลาท่ีจอง เวลาท่ีเหลือ เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง 45 นาที และแจ้งข้อมูลการจอง ถึง
ผู้เก่ียวข้อง หากหมดเวลา หรือเกิน 45 นาที ระบบจะแสดงสถานะ “time out” และประวัติการจอง สามารถ
ตรวจสอบสถานะ เช็คเวลาการจอง หรือจองต่อ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดท่ีโต๊ะน่ังอ่าน ผลการสแกนแบบประเมิน 
114 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากสุด 50.9% (58 คน) พึงพอใจระดับปานกลาง 7% (8 คน) และพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 2.6% (3 คน)   

 
คําสําคัญ: ระบบ My 45 minutes, การจองก่อนลุกจากโตะ๊น่ังอ่าน, ระบบจองโตะ๊น่ังอ่าน, การจองโต๊ะน่ังอ่าน 

 
ABSTRACT   
       “MY 45 minutes system" is the system in which users are actually involved in the 

design, management, service based on customer experience (CEM). In order to solve reserved, by 
leaving their belongings for a long time but no one seat. Khon Kaen University Library, introduced 
the system to the 24-hour reading area which received complaints and have the most users during 
the exam period. By specifying the reading table number, the room number, necessary information 
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and creating QR code for the reading table.  Login with facebook account, the screen will show 
profile of user, table number, seat size, location, date, time of booking and time remaining.  The 
timer will start counting down 45 minutes and will inform the reservation information (Line Notify) 
to relevant personnel. If the reservation expires or more than 45 minutes, the system will alert the 
status, " time out"  and show booking history.  User can be done via QR scan at the reading table 
only, to check status and booking time or continue booking. Assessment scan results, 114 people 
indicated that: were satisfied with the highest level of 50.9% (58 people), moderate satisfaction 
level of 7% (8 people), and the least satisfied level of 2.6% (3 people). 
 
Keyword: My 45 minutes, Reservations before leaving the reading table, System to reserve a   

                 reading table, Booking a reading table 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ ท่ีสามารถเข้าถึงความรู้ และได้รับการบริการท่ีเสมอภาคทุกเวลาทุกสถานท่ี 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านความรู้ การศึกษา และการค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงมี
ผู้ใช้บริการจํานวนมาก ประกอบไปด้วยนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  นักเรียน และบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะช่วง
สอบ ทําให้เกิดปัญหาผู้ใช้วางสิ่งของหรือสัมภาระต่าง ๆ ในการจองโต๊ะน่ังอ่าน สํานักหอสมุด ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการนําข้อมูลท่ีผู้ใช้ร้องเรียนผ่านระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) เสียงของผู้ใช้ห้องสมุด (VOC) และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้
ผ่านเฟซบุ๊กต่าง ๆ (KKU Group, หมู่เฮาชาว หส.มข.) มาใช้ในการกําหนดรูปแบบร่วมกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมท่ีใช้
โต๊ะกลางสําหรับวางสิ่งของท่ีผู้ใช้นํามาจองโต๊ะน่ังอ่าน  สํานักหอสมุด จึงพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการ และอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทําให้ผู้ใช้มี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ดังจะเห็นได้จากระบบ “My 45 
minutes” เป็นระบบท่ีใช้คิวอาร์โค้ดสแกนจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน ตลอดจนสแกนเพ่ือตรวจสอบสถานะ และ
เช็คเวลาการจอง หรือจองต่อได้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะนาน ๆ แต่ไม่มีผู้น่ังอ่าน ทําให้โต๊ะ
น่ังอ่านเกิดการหมุนเวียน ลดข้อร้องเรียนท่ีมีต่อสํานักห้องสมุด ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ บุคลากรลดปัญหาใน
การจัดการโต๊ะน่ังอ่าน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบการจองเก้าอ้ี (Seat Assignment) หรือการจองโต๊ะน่ัง
อ่าน ตลอดจนแสดงสถานะการจองเก้าอ้ี การจองโต๊ะน่ังอ่าน รวมถึงการแชร์หรือประกาศหาเพ่ือนน่ังอ่านเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น "ว่าง-ไม่ว่าง" หรือ “สัญลักษณ์แชร์โต๊ะให้ผู้อ่ืน” ได้ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือแก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านนาน แต่ไม่มผีู้น่ังอ่าน 
            2. ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการโต๊ะน่ังอ่านได้ด้วยตนเอง  
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาจากระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint 
Management System) สํานักหอสมุด และเสียงของผู้ใช้ห้องสมุด (VOC) (ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562). รวมถึงเสียงจากผู้ใช้บริการผ่านเฟซบุ๊ก (KKU Group, หมู่เฮาชาว หส.
มข.)  

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างข้อร้องเรียนและภาพการวางสิ่งของจองโต๊ะน่ังอ่านเป็นเวลานาน โดยไม่มผีู้น่ังอ่าน 
 

 2. ออกแบบระบบ “My 45 minutes : การจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน โดยใช้เวลา 45 นาที 
จากข้อแนะนําของผู้ใช้บริการผา่น Crowdsourcing และออกแบบ Flowchart 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างหน้าต่างเว็บไซต์ allourideas.org ระบบสํารวจความคิดเห็นผ่าน Crowdsourcing ท่ีผู้ใช้บริการมี 
           ส่วนร่วม (ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562) 
 

216



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนผังแสดงรูปแบบการทํางานโดยรวมของระบบ My 45 minutes เว็บแอปพลิเคชัน  
           (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 
 

 2.1 ข้ันตอนการจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน   
     หลังจากสแกนคิวอาร์โค้ดเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง 45 นาที ผู้ใช้บริการสามารถ Login ด้วย
บัญชี Facebook ซ่ึงหน้าจอจะแสดงโปรไฟล์ Facebook ของผู้จอง หมายเลขโต๊ะ และเวลาท่ีเหลือในการจอง 
ระบบจะแจ้งข้อมูลการจอง (Line Notify) ถึงเจ้าหน้าท่ีผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หากหมดเวลาสามารถจองต่อด้วยการ
สแกน QR CODE ท่ีโต๊ะน่ังอ่านเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  แผนผังแสดงรูปแบบข้ันตอนการจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน และภาพหน้าต่างการทํางานการแจ้งเตือน 
            การจองโต๊ะผ่านระบบ Line Notify ในแอปพลิเคชัน LINE (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 

Flowchart 

ภาพทํางาน

โดยรวม 
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                2.2 ข้ันตอนการเช็คเวลาหรือการตรวจสอบสถานะการจองโต๊ะน่ังอ่าน  

 

 
ภาพท่ี 5 แผนผังแสดงรูปแบบการเช็คเวลาหรือการตรวจสอบสถานะการจองโต๊ะน่ังอ่าน (สุวรรณา  ปรีบุญพูล,  
           2562) 
    2.2.1 หากหมดเวลาจอง หรือเกิน 45 นาที ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า “หมดเวลา” และ
แสดงประวัติการจองโต๊ะน่ังอ่าน หากต้องการจองต่อให้สแกนคิวอาร์โค้ดท่ีโต๊ะน่ังอ่านเท่าน้ัน 
   2.2.2 ผู้ใช้บริการใหม่ สามารถมองหาโต๊ะน่ังอ่านท่ีว่าง หากพบโต๊ะน่ังอ่านว่างแต่มี
สิ่งของสัมภาระวางจอง ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเช็คเวลาการจองโต๊ะ หากข้ึนหน้าจอ login แสดงว่าโต๊ะว่าง 
ผู้ใช้บริการสามารถน่ังอ่านโต๊ะน้ันได้เลย หากยังไม่หมดเวลาจองจะแสดงหน้าจอเวลาท่ีเหลือ หากหมดเวลาจอง หรือ
เกิน 45 นาที จะแสดงหน้าจอ “time out” 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างหน้าต่างแสดงระบบเวลาท่ีเหลือและสถานการณจ์องโต๊ะ (สุวรรณา  ปรีบุญพูล, 2562) 
 
                              2.2.3 ผู้ใช้บริการสามารถนําสิ่งของสัมภาระไปวางไว้ ท่ีโต๊ะกลางซ่ึงห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 

ยังไม่หมดเวลา 
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ภาพท่ี 7 หากหมดเวลาจอง ผู้ใช้สามารถนําสิ่งของไปวางโต๊ะกลางท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

 สํานักหอสมุด ได้ทดสอบ ระบบ My 45 minutes ณ พ้ืนท่ีให้บริการ 24 ช่ัวโมง บริเวณห้อง
ศึกษาเดี่ยว เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 จํานวน 117 โต๊ะ ปัจจุบันขยายจนเต็มพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง จํานวน รวม
ท้ังสิ้น 323 โต๊ะ โดยทําการติดป้ายคิวอาร์โค้ด และข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับผู้ใช้บริการประจําโต๊ะน่ังอ่าน ดังรูป
ด้านล่าง 

 

       

 
 
ภาพท่ี 8 ตัวอย่างป้ายคิวอาร์โค้ด ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับผู้ใช้บริการ และแผนผังโต๊ะน่ังอ่านห้องศึกษาเดี่ยว  
           (สุวรรณา ปรีบุญพูล, 2562) 
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 ระบบ MY 45 minutes ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือตรวจสอบสถานะ เช็คเวลา
การจอง หรือจองต่อได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดการหมุนเวียนโต๊ะน่ังอ่าน แก้ปัญหาการวางสิ่งของจองโต๊ะนาน แต่ไม่มี
ผู้น่ังอ่าน สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง เห็นได้จากการสแกนแบบประเมินของผู้ใช้ จํานวน 
114 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจมากสุด 50.9% (58 คน) พึงพอใจระดับมาก 36% (41 คน) พึงพอใจระดับปาน
กลาง 7% (8 คน) พึงพอใจน้อย 3.5% (4 คน) และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 2.6% (3 คน) ตามลําดับ ลดข้อร้องเรียนจาก
สื่อสังคมออนไลน์ และระบบการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนห้องสมุดไม่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องโต๊ะวางของจองนาน
อีกเลย 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ตัวอย่างข้ันตอนการใช้ ระบบ My 45 minutes (สุวรรณา ปรีบุญพูล, 2562) 
   
  ปัญหาท่ีพบ  

 1. ปัญหาด้าน Application: ผู้ใช้ถ่ายภาพ QR Code จากโต๊ะน่ังอ่านไปสแกนจอง หรือจองต่อ
จากท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่โต๊ะน่ังอ่าน หรือพ้ืนท่ีภายในสํานักหอสมุด 
  แนวทางแก้ไข 

 1.  ได้พัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบตําแหน่งด้วย GPS จากโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องอยู่
ในพ้ืนท่ีสํานักหอสมุด หรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดจึงจะสามารถสแกนคิวอารโ์ค้ดจองหรือจองต่อได ้

 ข้อเสนอแนะ 
   1. สามารถพัฒนาเป็นระบบแสดงสถานะการจองเก้าอ้ี (Seat Assignment) การจองโต๊ะ และ     
      การแชร์โต๊ะให้ผู้อ่ืนน่ัง โดยผา่นสัญลักษณ์หรือสถานะต่าง ๆ เช่นสัญลักษณ์ "ว่าง-ไม่ว่าง" หรือ “สัญลักษณ์แชรโ์ต๊ะ 
      ให้ผู้อ่ืน” โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

 2. ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการในจุดอ่ืน ๆ ของสํานักหอสมุด และห้องสมุดคณะ 
  3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้โต๊ะน่ังอ่าน 
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  การนําไปใช้ประโยชน์  
  1. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน บริเวณพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสถานะโตะ๊น่ังอ่าน เช็คเวลาการจอง หรือจอง
ต่อไดด้้วยตนเอง บรเิวณพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  3. เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในการนําเทคโนโลยีและสื่อมีเดียดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
  4. ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ของหน่วยงานนําไปใช้ตอบโจทย์ข้อร้องเรียนในระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนและเสียงของผู้ใช้ 
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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาใช้ใน
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงมีการปฏิบัติงานร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ใน Module อ่ืน ๆ 
หลังจากใช้งานระบบเสนายัน ทําให้ทราบปัญหาจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน คณะทํางานจึงได้ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากน้ันห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่งของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเริ่มใช้ Acquisition Module อย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จากเดิมท่ีต้องใช้ 2 ระบบในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึง Acquisition Module สําหรับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยการ
บริหารจัดการงบประมาณ การเสนอสั่งซ้ือ (Book Suggestion) การจัดการการสั่งซ้ือ การตรวจสอบความซํ้าซ้อน 
การติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking) และรายงานสถิติ (Report) จากการประเมินผลการใช้งานท่ีผ่าน
มาน้ัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณท่ี
ได้รับอย่างแม่นยํา รวมไปถึงผู้รับบริการท่ีเสนอสั่งซ้ือหนังสือ ยังสามารถทราบผลการจัดซ้ือได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
คําสําคัญ: งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ Koha, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library has used the Senayan Library Management System 
to supply information resources, integrated with the Koha Automatic Library System in other 
modules. After using the Senayan system, helps to identify any problems from using that effect on 
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working. Thus, the purpose of this study was the use of Acquisition Module to improve and develop 
information resource acquisition. All 9 branches, Thammasat university library officially use 
Acquisition Module on April 1, 2019 with the objective of increasing efficiency and reducing 
operational errors previously, worked with 2 operational systems. For Acquisition of printed 
information resources that composed of budget management, book suggestion, order 
management, cyclic redundancy check, tracking, and statistics reports. The results of evaluation 
found that staff can be able to work more efficiency and also manage the budget precisely. 
Including patrons who suggest books, can also quickly know the purchasing results. 

 
Keyword: Acquisition module, Koha automatic library system, Thammasat University Library 

 
บทนํา 
 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดําเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซ่ึงทรัพยากร
สารสนเทศ ซ่ึงวิธีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยท่ัวไป ได้แก่ การจัดซ้ือ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค 
การแลกเปลี่ยน และการผลิตข้ึนเอง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซ้ือ/บอกรับ 
เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดฯ มี 2 หน่วยงานหลัก ท่ีดําเนินการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ งาน
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดสาขา ซ่ึงงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบในการจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารท้ังฉบับพิมพ์และออนไลน์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ส่วนห้องสมุดสาขารับผิดชอบในการจัดหาหนังสือท้ังในรูปสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์, 2560) 
 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาท่ีหอสมุดฯ ยังคงใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในการดําเนินงาน โดยระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) ยังไม่
ถูกนํามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบอย่างชัดเจน ความไม่
พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และนโยบายการจัดหาแบบรวมศูนย์ท่ีทําให้มีปริมาณงานจํานวนมาก เกินกว่าท่ี
บุคลากรงานจัดหาจะดําเนินการได้ครบถ้วนตามฟังก์ชันการทํางานของระบบ เป็นผลให้เกิดปัญหาความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุด ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
หอสมุดฯ จึงได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดสาขาแต่ละแห่งจัดหาเข้ามา 
 ต่อมาเมื่อหอสมุดฯ เปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon มาเป็นระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ท่ีเป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์หรือวินโดวส์ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL หรือ PostgreSQL ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ท้ังในส่วนของระบบและส่วน
ของผู้ใช้งานระบบ มีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซ่ึงท้ังหมดล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิด
ค่าลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วย 5 ระบบงาน คือ (1) ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2) ระบบงานทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (3) ระบบงานควบคุมวารสาร (4) ระบบงานยืม-คืน และ (5) ระบบงานสืบค้นสารสนเทศ
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ออนไลน์ เบ้ืองต้นในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ได้มอบหมายให้มีตรวจสอบแก้ไข
รายการข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล (Cleansing Data) โดยการลบรายการข้อมูลท่ีไม่มีตัวเล่มจริงใน
ห้องสมุดออกไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้ และการตรวจสอบเพ่ือการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, 2553) 
 ดังน้ัน เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ก็ยังไม่มีการใช้ระบบงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ สืบเน่ืองจากนโยบายของหอสมุดฯ ณ ขณะน้ันยังคงไม่ต้องการให้มีการสร้างระเบียนข้อมูลท่ี
เกิดจากการสั่งซ้ือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ด้วยเกรงว่าหากเปิดให้ใช้งาน จะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก คือ มีการ
สร้างระเบียนข้อมูลแล้ว แต่เมื่อไม่ได้รับตัวเล่มจากผู้แทนจําหน่าย จะไม่มีการดําเนินการลบข้อมูลออกจากระบบ 
เมื่อผู้ใช้บริการสืบค้น ก็จะพบข้อมูลหนังสือ แต่ไม่มีตัวเล่มให้บริการ อีกท้ังบุคลากรในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศยังขาดความรู้ ความสามารถในการสร้างรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน จึงยังคงต้องใช้งานโมดูล
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของระบบจัดการห้องสมุดเสนายันต่อไป 
 ท้ังน้ีจากการประเมินผลการใช้งานระบบเสนายันในช่วงปีต้นปี พ.ศ. 2560 พบปัญหาจากการใช้
งานหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเกิดจากความไม่เสถียรของระบบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาทรัพยากร 
และสั่งซ้ือหนังสือซํ้าซ้อนกัน และท่ีเกิดจากการไม่บูรณาการระบบงานเป็นหน่ึงเดียว ทําให้ไม่สามารถควบคุม 
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ันหอสมุดฯ จึงเริ่ม
ทดลองใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดยมีการปรับใช้ระบบและมีการเพ่ิม
ฟังก์ชันการติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking)  ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2562 แบ่งแยกการจัดซ้ือหนังสือตามห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์, หอ
สมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์, ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี, ห้องสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์, ห้องสมุด
ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม, ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย, ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการใช้งาน Acquisition Module 
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
แท้จริง ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมดุอัตโนมัติ Koha มีข้ันตอนและ
วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. การวางแผนการดําเนินงาน 
 หอสมุดฯ จัดตั้งคณะทํางาน จัดทําแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการใช้งานระบบจัดการ
ห้องสมุดเสนายัน (Senayan) เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยสรุปได้ ดังน้ี 
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  1.1 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่มีความเสถียรภาพในการใช้งาน 
  1.2 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ต้องทํางานร่วมกันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดย
การทํางาน 2 ระบบ เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
  1.3 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศได้ 
  1.4 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถติดตามสถานะของหนังสือได้ 
  1.5 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถส่ง E-mail อัตโนมัติให้กับผู้รับบริการ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ระบบจัดการห้องสมดุเสนายัน (Senayan) 

 

 
 
ภาพท่ี 2 การลงรายการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนในระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน 
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 2. ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
 คณะทํางาน ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 - ตุลาคม 2561 โดยบริษัท ปันสาร เอเชีย จํากัด ผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้กับ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนําการใช้งานพ้ืนฐานของ Acquisition Module และคณะทํางาน
ดําเนินการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในขณะน้ันกับ Acquisition Module และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  2.1 การเสนอสั่งซ้ือจากผู้รับบริการ (Book Suggestion) 
  2.2 การตรวจสอบความซํ้าซ้อนของหนังสือ 
  2.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
  2.4 การติดตามสถานะหนังสือ (Book Tracking) 
  2.5 รายงานสถิติ (Report) 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ Koha 

 

 
 
ภาพท่ี 4 Acquisition Module ของ Koha 
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ภาพท่ี 5 ระบบจัดการคําขอของผูใ้ช้บริการ 
 
 3. เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน Acquisition Module 
 หลังจากมีการปรับปรุงระบบ Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดหาฯ ทุกห้องสมุดสาขา เพ่ือให้ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ดังน้ี 
  3.1 การตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 
  3.2 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 
  3.3 การใช้งาน Acquisition Module 
 

 
 
ภาพท่ี 6 การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน Acquisition Module 
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 4. ทดลองการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ในฐานข้อมูลเพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน (Train 
database: TrainDB) 
 ผู้ปฏิบัติงานจัดหาฯ เริ่มทดลองใช้งาน Acquisition Module ในฐานข้อมูลเพ่ือการฝึก
ปฏิบัติงาน (TrainDB) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 โดยทดสอบการใช้งาน 
สรุปปัญหาท่ีพบ และดําเนินการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอีกครั้ง 
 5. เร่ิมใช้งาน Acquisition Module และจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 คณะทํางานจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 - มีนาคม 2562 และห้องสมุดสาขาท้ัง 9 แห่ง เริ่มใช้งาน Acquisition Module ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 

หลังจากเริ่มใช้งานแบบเต็มรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและกระบวนการทํางานต่าง ๆ 
และได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

  จากการท่ีหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาและนํา Acquisition Module ของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มาใช้งานน้ัน ทําให้กระบวนการจัดหาฯ มีการทํางานอย่างเป็นระบบ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และช่วยประหยัดเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการเสนอซ้ือท่ี
ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซ้ือผ่าน OPAC ของระบบ Koha ผู้ใช้บริการทราบสถานะจัดหาของตนเอง การแจ้งผลการ
ดําเนินการผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการพิจารณาสั่งซ้ือ การดําเนินการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของหนังสือ
ภายในห้องสมุด สามารถตรวจสอบได้ง่ายข้ึน จากเดิมท่ีต้องตรวจสอบจากหลายระบบ การบริหารจัดการ
งบประมาณทําได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบยอดเงินท่ีสั่งซ้ือหนังสือ ยอดเงินท่ีสั่งจ่ายหนังสือ รวมถึงยอดเงิน
คงเหลือ การติดตามสถานะของหนังสือสามารถติดตามได้อย่างสะดวก ตั้งแต่สถานะสั่งซ้ือ สถานะรับเข้าห้องสมุด 
สถานะส่งให้งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สถานะส่งหนังสือให้งานบริการ และสถานะหนังสือพร้อมให้บริการ 
รวมไปถึงการสร้างรายงานสถิติต่าง ๆ ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น รายการคงค้าง รายการตะกร้าท่ียัง
ไม่ปิด รายการการดําเนินงานต่าง ๆ สามารถทําได้อย่างสะดวก ดังตาราง 
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      ตารางเปรียบเทียบการใช้งานระบบจัดการห้องสมุดเสนายันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

กระบวนงาน ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
Book Suggestion 1. ดําเนินการร่วมกับระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ Koha 

2. ต้องแจ้งผลการจัดซ้ือหนังสือผ่าน E-

mail ด้วยตนเอง 

1. ดําเนินการได้ด้วยระบบเดียว 

2. ระบบสามารถแจ้งผลการจัดซ้ือได้

อัตโนมัติ 

การตรวจสอบความ
ซํ้าซ้อนของหนังสือ 

ตรวจสอบความซํ้าซ้อนจากท้ัง 2 ระบบ 
คือ ระบบเสนายัน และ Koha ซ่ึงระบบ
เสนายันไม่มีความเสถียรภาพ การค้นหา
รายการบรรณานุกรมทํางานไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้เกิดการจัดซ้ือซํ้า 

ตรวจสอบได้ในระบบเดียว 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณท่ี
จัดซ้ือหนังสือได้ 

แ สด ง ร ายกา ร งบป ระม า ณ  แล ะ
ตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน 

การติดตามสถานะหนังสือ 
(Book Tracking) 

ไม่สามารถติดตามสถานะการจัดซ้ือ
หนังสือได้ 

มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซ้ือในทุก
ข้ันตอน จึงสามารถติดตามสถานะการ
จัดซ้ือได้ 

รายงานสถิติ (Report) ในการจัดทํารายงานสถิติ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นด้วยตนเอง 

ระบบสามารถสร้างรายงานสถิติจาก
ข้อมูลท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ 

การตรวจสอบงานค้างใน
ระบบ 

ไม่สามารถตรวจสอบ Late order ใน
ระบบได้ ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง 

ตรวจสอบ Late order ในระบบได้
โดยตรง 

  

 
 
ภาพท่ี 7 การตรวจสอบรายการคงค้างในระบบ 
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ภาพท่ี 8 รายการรายงานของ Acquisition Module 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาการใช้งาน Acquisition Module สามารถเป็นแนวทางการศึกษาในการนํา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) เข้าสู่กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไปได้เพ่ือ
สะดวกต่อการบริหารจัดการงบประมาณมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Acquisition Module กับห้องสมุดอ่ืน ๆ ท่ีใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือเก็บรวบรวมข้อดี ข้อด้อยของแต่ละระบบ มาปรับปรุงและพัฒนา 
Acquisition  Module ของหอสมุดฯ ต่อไป 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. มีการใช้งาน Acquisition Module ครบทุกฟังก์ชัน ซ่ึงจากผลการดําเนินพบว่าสามารถทําให้
การปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ผู้ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาและเรียนรู้งานร่วมกัน อันนํามาซ่ึงโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้ 
 3. โอกาสในการปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องยิ่งข้ึน 
 
รายการอ้างอิง 
ขวัญชนก สถาพรพิบูลย.์  (2560).  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.  สืบค้นจาก http://203.131.219.167 

/km2559/2017/09/22 
จุฑาทิพย์ จันทรล์ุน.  (2553).  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส.  วารสารสารสนเทศศาสตร,์ 28(1), 73-80. 
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การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชน 
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล 

 
Promotion of Public Library Use through Distance Education Service 

Network 
 

รัตนาภรณ์ แดนนา 
 
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Ploy109@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
   การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีปลูกฝังให้คนในท้องถ่ินมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ 
ได้เองตามอัธยาศัยจากแหล่งค้นคว้าในห้องสมุดท่ีอยู่ในชุมชนหรือแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพัฒนา
ตนเองและสังคม จัดข้ึนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดใน
เครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพ่ือให้คนในท้องถ่ินมีความรู้ความสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ท่ีอยู่ในท้องถ่ินพ้ืนท่ีเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (มสธ. )  ท่ีแบ่งเ ป็น 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และจังหวัด โดยกิจกรรมได้แบ่งตามภูมิภาคออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจัดกิจกรรม  
 ผลการดํ า เ นินงาน ด้ านจํ านวน มีผู้ เ ข้ า ร่ วม กิจกรรมสู งก ว่ ากลุ่ ม เ ป้าหมาย ท่ีตั้ ง ไ ว้ 
ทุกภาค เฉลี่ยร้อยละ 41.02 เมื่อจําแนกเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายมากท่ีสุด 
ร้อยละ 46.98 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าเป้าหมายน้อยท่ีสุด ร้อยละ 36.07 ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทุกภาคสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดเช่นกัน 
ท่ีร้อยละ 93.45 และเมื่อจําแนกเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีคะแนนสูงกว่าเป้าหมายสูงท่ีสุดร้อยละ 94.19  
และภาคใต้คะแนนสูงกว่าเป้าหมายน้อยท่ีสุด ร้อยละ 91.65 มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ต้องการ 
ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดทุกปี  
 

คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้, การส่งเสริมการอ่าน, เครือข่ายบริการห้องสมุด 
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ABSTRACT  
  The “ Promotion of public library use through distance education service 
network”  is an activity that aims to promote reading and learning habit among local community, 
enables the public to be able to research and attain knowledge on their own through library and 
other sources in order to apply such knowledge for the development of themselves and society. 
The activity was implemented between 2017-2019 with the objectives to promote: 1) promote the 
use of public library within STOU library network in order to improve local library research skills, 
2) life-long learning and local enabling to learn on their own. The subjects of this study are students 
and public who live in library network area of STOU. The area is categorized into 3 levels; middle 
level, regional level, and provincial level.  It is also divided into 4 regions; Northern, Central, 
Northeastern, and Southern. The study survey collects data after the activity is finished.  
 The study found that the number of participants greatly exceed the number of 
targets in every region with the score of 41.02 on average. The study in more detail of each region 
showed that participants in Southern region showed the most interest above target point with the 
score of 46. 98 while Northeastern showed the least score above target point at 36. 07.  
On satisfaction toward participation and application of knowledge, the participants also reported 
scores that exceeded the target at the average of 93. 45% . Looking into each region in particular; 
the study showed that participants from Central region reported the highest average satisfaction 
score at 94. 19% , while the participants in Southern region reported the least satisfaction score at 
91.65%. The participants’ suggestion also revealed that they want the activity to be implemented 
every year.  
   

Keyword: Reading promotion activities, Reading habit promotion, Library network 

 
บทนํา 
 การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามารถในการดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งได้น้ันเริ่มต้นจากพัฒนาคน
ให้มีพ้ืนฐานรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมนุษย์ทุกคนต้องแสวงหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตผ่านข้อมูลและความรู้ท่ีมีอยู่อย่างมหาศาล การอ่านจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญ
ท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ของคนในการเสาะแสวงหาความรู้ เ พ่ือนํามาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถ 
ปรับตัวให้ดํารงอยู่ในสังคมได้ ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความร่วมมือในการรณรงค์เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งการอ่านและการเรียนรู้กอปรกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ให้ความสําคัญด้านการศึกษาใน
ฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ ได้วางกรอบเป้าหมายทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมุ่งให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน และแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564 รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการอ่าน  
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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ของคนไทยโดยมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมรักการอ่านอย่างเข้มแข็งของคนไทย อํานวยความสะดวกในการเข้าถึง 
สื่อการอ่านของประชาชนท้ังในชุมชนเมืองและภูมิภาค มุ่งเน้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีกิจกรรมในการส่งเสริมการ
อ่านร่วมกับชุมชนและยกระดับคุณภาพแหล่งการเรียนรู้และสื่อการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการอ่านโดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง 
(กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, และกระทรวงมหาดไทย, 2560, น. 40) จากกรอบยุทธศาสตร์แผน
แม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทยดังกล่าว  
 สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานห้องสมุดท่ีมีบทบาท
สําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีหลักในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
และรับผิดชอบการจัดบริการห้องสมุดในเครือข่ายบริการห้องสมุด มีเครือข่ายบริการกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค 
ของประเทศ ท้ังท่ีเป็นศูนย์เครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนและศูนย์บริการเครือข่ายท่ีอยู่ในห้องสมุดประชาชน
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด สํานักบรรณสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนส่งเสริมคนในชาติให้
เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พัฒนาคนในชาติให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ท้ังพัฒนาความคิด ทักษะ 
ในด้านต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดท่ีมุ่งเน้นพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย มีชีวิต มีคุณภาพ  
ให้คนทุกช่วงวัยเกิดความใฝ่รู้เข้าไปศึกษา คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
ได้ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนในเครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. ให้คนในท้องถ่ิน 
มีความรู้และความสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ 
ได้เองตามอัธยาศัย 

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 สํานักบรรณสารสนเทศ ดําเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่าย
บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล โดยร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายบริการ ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
ซ่ึงเป็นศูนย์บริการท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนเพ่ือให้บริการห้องสมุดและกิจกรรมการเรียนการสอนและศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ท่ีอยู่ภายในห้องสมุดประชาชน ประจําจังหวัดทุกจังหวัดท่ีกระจายอยู่ท้ัง 4 ภูมิภาค
ของประเทศไทย การดําเนินการได้จัดแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 ภาค โดยยึดหลักการแบ่งภูมิภาคตามหลักการ
แบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 

 

 ท้ัง 4 ภาคของประเทศไทยมีการจัดตั้งเครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง คือ สํานักบรรณสารสนเทศ ระดับภาค คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 
และระดับจังหวัด คือ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ท่ีอยู่ในห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด 
(สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, น. 2-3) รายละเอียดดังภาพท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 1 เครือข่ายบริการห้องสมดุในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ภาค จังหวัด 

ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 

ภาคกลาง มี 26 จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม นครนายก นนทบุรี 
ปทุมธานี ประจวบคิรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
มี 20 จังหวัด 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 
อุบลราชธานี  

ภาคใต้ มี 14 จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล สุราษฎร์ธานี 
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 ในการดําเนินการการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึกษาทางไกล ได้นํากรอบแนวคิด SIPOC Process ของ Tennessee Associates International (คณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560, น. 7) มา
วิเคราะห์กระบวนงานหลักของการให้บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. ตามลําดับ
ดังภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพท่ี 2 องค์ประกอบของกระบวนงานส่งเสรมิการใช้ห้องสมดุประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมดุในระบบ 
           การศึกษาทางไกลของ มสธ. 
 
 จากภาพการดําเนินการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ  
การศึกษาทางไกลของ มสธ. สามารถนํามาอธิบายการวิเคราะห์กระบวนงานหลักของกิจกรรม ดังน้ี 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ (Stakeholder) ประกอบด้วย สํานักบรรณสารสนเทศ 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ซ่ึงเป็นศูนย์บริการท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน เพ่ือให้บริการห้องสมุดและกิจกรรม 
การเรียนการสอน และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ซ่ึงอยู่ภายในห้องสมุดประชาชน ทุกจังหวัด 
 2. ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย นโยบาย การวางแผน งบประมาณ  

  ● กําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางจัดกิจกรรม เช่น กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดสัมมนา
บรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่ายมาร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพ่ือรับนโยบายและแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม 
อบรมให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และกําหนดค่าตัวช้ีวัดในแต่ละกิจกรรมซ่ึงกําหนดโดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท้ังเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน และเชิงคุณภาพ ร้อยละ 86 โดยวัดจาก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่าย
บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล 

  ● การวางแผน สํารวจความต้องการและความพร้อมในการจัดทํากิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลจากบรรณารักษ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 
แห่ง โดยการติดต่อประสานงานบรรณารักษ์ท่ีปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ผ่านโทรศัพท์ การรับส่งข้อมูล
ผ่านไลน์แอปพลิเคชันและอีเมล เพ่ือทราบแผนการจัดกิจกรรม จํานวนกิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น และ
จํานวนห้องสมุดประชาชนท่ีมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพ่ือ
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ดําเนินการจัดทําแผนของบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ ได้กําหนดกิจกรรมหลักไว้ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชาและกิจกรรมธงชาติไทย กิจกรรมท่ีจัดรวมท้ัง 4 ภาค 64 แห่ง กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 3,500 คน  

  ● งบประมาณ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม พร้อมท้ัง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหมวดงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และจัดทําคําของบประมาณ 
เพ่ือดําเนินกิจกรรม 
 3. กระบวนการ (Process) รับข้อมูลและจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม นํามาทวน
สอบข้อมูล วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ทําบันทึกแจ้งห้องสมุดในเครือข่ายบริการ  
แจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมท่ีได้รับแต่ละแห่ง และการดําเนินจัดกิจกรรมโดยสํานักบรรณสารสนเทศร่วมกับ
เครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ท่ีอยู่ในห้องสมุดประชาชน 
แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก บรรยายตามหัวข้อท่ีกําหนด เช่น กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา 
กิจกรรมธงชาติไทย เน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย และการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ห้องสมุด 
แนะนําวิธีการค้นหาหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ แนะนําหนังสือท่ีน่าสนใจ และชมนิทรรศการเคลื่อนท่ี กิจกรรมช่วงท่ี 2 
ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะกิจกรรมการค้นหาหนังสือ การตอบปัญหาชิงรางวัลต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้ห้องสมุด การค้นหา
หนังสือ และฝึกปฏิบัติ กิจกรรมประกอบเพ่ิมเติม อาทิ กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้  
เช่น การประดิษฐ์สมุดเล่มจ๋ิว การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดดื่มนํ้า และการทําหมอนเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น  

4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome) ผลสําเร็จของงานเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ วัดประสิทธิผลกิจกรรมโดยการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมและการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ แสดงเป็นค่าร้อยละจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การนําไปใช้ประโยชน์ และขยายกลุ่มบริการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท้ัง 4 ภาค 

5. ผู้รับบริการ/ลูกค้า (Customers) ผู้ท่ีมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไปในท้องถ่ินท้ัง 4 ภาค รวม 64 จังหวัด ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 รวมท้ังสิ้น 4,936 คน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดใน
ระบบการศึกษาทางไกล ได้ จัดกิจกรรมข้ึนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 รวมท้ัง 4 ภาค  
จํานวน 64 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20  
จังหวัดและภาคใต้ 10 จังหวัด สรุปผล ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุด 
ในระบบการศึกษาทางไกล ท้ัง 4 ภาค ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีกําหนดไว้ จํานวน 3,500 คน 
ในการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วม จํานวนท้ังสิ้น 4,936 คน เกินค่าเป้าหมาย 1,436 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.02 เมื่อแยก
ตามรายภาค พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด ตามลําดับ ดังน้ี อัตราเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 
ภาคใต้  ร้อยละ 46.98 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 44.15 ภาคกลาง ร้อยละ 41.33 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 36.07 ตามลําดับ  
 

 
 

 
ภาพท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่าย   
           บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 อภิปรายผล 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชน 
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยเฉลี่ยมี 
ความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 93.45 เมื่อจําแนกรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 93.60 รองลงมา ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 93.52 และ ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 93.24 ตามลําดับ เมื่อแบ่งตาม
ภูมิภาค พบว่า ภาคกลาง มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 94.19 รองลงมา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 94.16 ภาคเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 93.82 และภาคใต้ เฉลี่ยร้อยละ 91.65 
ตามลําดับ และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชน 
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ทําให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการจากกิจกรรม
บรรยาย มีความสามารถในการใช้ห้องสมุด เกิดทักษะในการค้นหาหนังสือและสื่อต่าง ๆ ภายในห้องสมุดได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตัวเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดมาก
ข้ึน มีความรู้ความสามารถในการใช้ห้องสมุดได้เอง รู้วิธีการค้นหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ทําให้คนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนส่งเสริมวัฒนธรรม 
การอ่านท่ีมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของคนไทย นอกจากได้ความรู้ด้านวิชาการแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ยังได้รับความเพลิดเพลิน มีความรู้และทักษะการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น การประดิษฐ์สมุดเล่มจ๋ิว 
(Mini book) ท่ีให้ความรู้ เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดนํ้าดื่ม  
และการทําหมอนเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ได้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ปัญหาท่ีพบและแนวทางแก้ไข 

  เน่ืองจากมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมมากกว่าท่ีกําหนดในขณะท่ีงบประมาณมีจํากัดตามท่ีได้รับจัดสรร 
ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ จึงส่งผลกระทบในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสถานท่ี ด้านการจัดวัสดุอุปกรณ์
การเรียนรู้ ด้านการอํานวยความสะดวก เช่น บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง อย่างไรก็ตามได้พยายามดําเนิน
กิจกรรมโดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในท้องถ่ินได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก ให้คําอธิบายช้ีแจงและ
จัดการเพ่ือให้ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด อย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังคนในท้องถ่ินได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย และเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับ
คนในท้องถ่ิน 
  2. ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมโดยสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติด้วย ทําให้บรรยากาศการจัดกิจกรรมน่าสนใจข้ึน 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักห้องสมุดท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน  
และสร้างนิสัยให้คนในท้องถ่ินมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัยและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถ
นําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาตน พัฒนาสังคม ท้ังในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออกทาง
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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากร
สารสนเทศกอปรกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป จึงได้พัฒนาระบบ TU Digital 
Collections: TUDC มาบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบ TUDC โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า การใช้งานระบบ TUDC น้ัน ระบบ
ได้เอ้ืออํานวยความสะดวก ช่วยลดข้ันตอนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) การบริหารจัดการ TUDC พบว่า สามารถจัดการสิทธิดิจิทัล รองรับการเติบโตของ
คอลเลคช่ันและทรัพยากรท่ีมีจํานวนมากข้ึน และมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรใหม่ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 3) รายงานสถิติการใช้ TUDC ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พบว่า มีประชาคมธรรมศาสตร์เข้าใช้ร้อยละ 60 และ
ประชาชนท่ัวไปเข้าใช้ร้อยละ 40 และมียอดเข้าชมและยอดดาวน์โหลดท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82 และร้อยละ 76 
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: คลังทรัพยากรดิจิทัล, คลังสารสนเทศสถาบัน, ดิจิทัลคอลเลคช่ัน, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library recognizes the importance and value of resources, 
as well as the needs of staff and patrons. Therefore, TU Digital Collections (TUDC) has been 
developed to manage digital resources. The purpose of this research is to study the efficiency of 
the TUDC system by using the structured interview form for data collection. 
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 The results can be divided into 3 sections 1) The results of the interview showed 
that the use of TUDC system is convenient and reduce process and operational errors. It able to 
work faster and more efficiently 2) TUDC management found that digital right management (DRM) 
capabilities and support the increasingly collection and information resources that are growing and 
assist users can access new resources conveniently and quickly 3) The usage of TUDC report start 
from August 2019 found that Thammasat Community has accessed to 60% and the general public 
to use 40% and the views and downloads increased 82% and 76% respectively. 

 
Keyword: TU Digital Collections, Institutional repository, Digital collection, Thammasat University 

                 Library 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทและความสําคัญต่อการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ มากมายให้เราค้นหา ผู้คนต่างมี
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ซ่ึงจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ปี 2561 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  หรือ สพธอ. (2562) พบว่าคนไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน โดยใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 93.6 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 70.8 
อ่านหนังสือทางออนไลน์ ร้อยละ 48.3 และเรียนออนไลน์ ร้อยละ 28.5 เมื่อเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของปี 2560 กับ ปี 2561 พบว่า การอ่านหนังสือทางออนไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 17.5 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทาง
การศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดก็มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเข้าใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก พัฒนานวัตกรรมบริการ 
ตลอดจนการดําเนินงานในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบทบาทการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
และมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนการ
บริการและการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับห้องสมุด หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน  
 จากทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่ของหอสมุดฯ ซ่ึงเป็นประเภทสิ่งพิมพ์กว่าร้อยละ 80 การ
จัดเก็บและสงวนรักษาให้คงสภาพท่ีสมบูรณ์เพ่ือการใช้งานในรูปแบบเดิมเป็นไปได้ยาก เมื่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึนด้วยราคาท่ีลดลง แต่ใช้งานได้ง่ายและ
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สะดวกข้ึน หอสมุดฯ จึงมีนโยบายในการแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และมี
เป้าหมายพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository) เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย อาทิ ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และรายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา เป็นต้น โดยมีการจัดเก็บแบบรวมศูนย์ มีการจัดทํารายการและ
ดัชนีเพ่ือการเข้าถึงท่ีได้มาตรฐาน และให้บริการแบบเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
 ในปี พ.ศ. 2554 หอสมุดฯ ได้เริ่มต้นพัฒนาดิจิทัลคอลเลคช่ันด้วยการแปลงรูปทรัพยากรสิ่งพิมพ์
เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสือหายากเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทแรกท่ีนํามาจัดทํา เน่ืองจากเป็น
สิ่งพิมพ์ท่ีทรงคุณค่าด้านเน้ือหาและด้านการพิมพ์ ไม่สามารถหาซ้ือได้ท่ัวไปตามท้องตลาด หรืออาจไม่มีในห้องสมุด
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการทําสําเนาทรัพยากรในรูปดิจิทัลเพ่ือให้เน้ือหายังคงอยู่ สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และต่อมาได้มีการขยายขอบเขตการจัดทําเพ่ิมมากข้ึน โดยมีแนวทางในการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสิ่งพิมพ์เพ่ือนํามาแปลงรูปเป็นดิจิทัล 4 ประเด็น คือ คุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ 
คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ และเรื่องของลิขสิทธ์ิ (ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร, 2558) โดยระบบแรกของระบบ
บริหารจัดการดิจิทัลคอลเลคช่ันท่ีหอสมุดฯ นํามาใช้ คือ ระบบ CONTENTdm ซ่ึงพัฒนาโดย Online Computer 
Library Center: OCLC) จากการใช้งานท่ีผ่านมา พบว่า ระบบดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้
งานได้ในระดับหน่ึง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูงข้ึนแบบก้าวกระโดด ความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีผลกระทบกับการดําเนินงาน
ของห้องสมุดมากข้ึน  
 ดังน้ันหอสมุดฯ จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังฟังก์ชันการใช้งาน โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ มาตรฐานการจัดเก็บรายการข้อมูลท่ีเป็นสากล ตลอด
รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านโปรโตคอลรูปแบบต่าง ๆ โดยนําเอาความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและการใช้บริการเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง โดยระบบใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนภายใต้ช่ือ 
“Thammasat University Digital Collections: TUDC” เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ TUDC เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล TU Digital 
Collections: TUDC 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. การออกแบบและพัฒนาระบบ TUDC 
 จากการใช้งานระบบ CONTENTdm มานานไม่น้อยกว่า 6 ปี หอสมุดฯ พบว่ามีฟังก์ชันการใช้
งานบางอย่างท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการ อีกท้ังไม่ครอบคลุมความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย แต่ด้วยระบบ 
CONTENTdm เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial system) จึงเป็นการยากท่ีจะปรับเปลี่ยนตามความ
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ต้องการของหอสมุดฯ โดยเฉพาะ ดังน้ันเพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการคลังทรัพยากรดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน หอสมุดฯ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบข้ึนใหม่ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1 การวิเคราะห์ปัญหา โดยการระดมสมองระหว่างทีมงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย
บุคลากรจากงานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารของหอสมุดฯ ร่วมกับการนํา
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้บริการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  1.2 การออกแบบระบบ ด้วยการนําข้อสรุปความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรู้
ท่ีได้จากการศึกษาและดูงานมากําหนดเป็นรายละเอียดคุณลักษณะของระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล (Term 
of reference: TOR) โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นท่ีปรึกษา  
  1.3 การพัฒนาระบบ หอสมุดฯ ใช้วิธีจัดจ้างบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล ซ่ึงระหว่างการพัฒนา มีการร่วมหารือ
ระหว่างทีมงานของหอสมุดฯ และโปรแกรมเมอร์ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรวบรวมความต้องการและความ
คาดหวังต่อระบบให้ได้ครบถ้วนท่ีสุด 
  1.4 การทดสอบและปรับแก้ระบบ ก่อนการตรวจรับงานในแต่ละงวดงานท่ีกําหนด ทีมงาน
ของหอสมุดฯ ต้องทดสอบการใช้งานระบบจนเป็นท่ีมั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการและตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะท่ีได้กําหนดไว้ หากพบว่าไม่สอดคล้องจะต้องจัดทํารายงานถึงบริษัทเพ่ือแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด 
และโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ซ่ึงต้องแจ้งรายละเอียดและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในระบบ
เดิมให้ครบถ้วน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องจากการโอนถ่ายข้อมูล 
  1.5 การจัดทําคู่มือประกอบการใช้งานและอบรมการใช้งาน บริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานและจัดอบรมการใช้งานระบบ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ คือ สําหรับผู้ดูแลระบบ และสําหรับผู้
ปฏิบัติการ 
  1.6 การเริ่มต้นใช้งานระบบ โดยหอสมุดฯ ได้เปิดตัวระบบ TUDC อย่างเป็นทางการในวันท่ี 
13 สิงหาคม 2562 ซ่ึงก่อนหน้าน้ันได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้รับทราบล่วงหน้าผ่าน
จดหมายข่าว “คนสําราญ งานสําเร็จ” เพจ Facebook TULIB และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ    
 2. การกําหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ TUDC  
 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ TUDC จัดทําข้ึนหลังจากมีการใช้งานระบบมาแล้ว
ประมาณ 2 เดือน โดยขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพครั้งน้ี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การสัมภาษณ์  
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยตรงกับระบบ TUDC (2) 
พิจารณาจํานวนคอลเลคช่ันท่ีมีให้บริการในระบบ TUDC เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการเติบโตและ
ความหลากหลายของทรัพยากร และ (3) การวิเคราะห์สถิติการใช้งานผ่านระบบ TUDC เพ่ือสะท้อนความสําเร็จของ
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  
 3. การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการประเมิน
ประสิทธิภาพ  
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการเลือกเฉพาะบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการท่ีใช้งานระบบ TUDC ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยบรรณารักษ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากฝ่ายงานพัฒนาข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลดิจิทัล จํานวน 5 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ซ่ึงใช้คําถามแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็น
เครื่องมือ โดยทํารายการประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์เป็นคําถามแบบปลายเปิดไว้ท้ังหมด ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่าง
อิสระ ซ่ึงหัวข้อสําหรับการสัมภาษณ์ มีดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 หัวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ คําอธิบาย 

ระบบการทํางาน โปรแกรมการทํางานของระบบบรหิารจัดการดิจิทัลคอลเลคช่ัน 

การตั้งค่าของระบบ การตั้งค่าการใช้งานของระบบ 

การเตรียมไฟลด์ิจิทัล การเตรียมความพร้อมของไฟล์ดิจิทัลเพ่ือให้สามารถนําข้ึนให้บริการ โดยตัดแต่ง
ไฟล์ pdf ด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro เช่น การลดขนาดไฟล์ ใส่
ลายนํ้า (Watermark) และบันทึกไฟล์ pdf ในรูปแบบ PDF/A 

การสร้างทางเข้าถึงไฟล์ดิจิทัล 
 

การใส่เมตาดาตา (Metadata) ในไฟล์เพ่ือใช้ในการสืบค้นเพ่ือเข้าถึงไฟล์  
ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง คําสําคัญหรือหัวเรื่องท่ีใช้
แทนเน้ือหาของข้อมูล เป็นต้น 

การนําเข้า นําข้อมูลเมตาดาตาแบบเทลมเพลตเอ็กซ์เซลและอัพโหลดไฟล์ดิจิทัลเข้าระบบ 

การตรวจสอบข้อมลูก่อน
เผยแพร ่

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการลงรายการ และความถูกต้อง
ของไฟล์ก่อนการเผยแพร่ข้ึนระบบ 

การเผยแพร ่ การเผยแพร่ข้อมลูดิจิทัลข้ึนระบบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได ้

การแก้ไขข้อมลู การแก้ไขข้อมลูดิจิทัลในระบบ 

การส่งออกข้อมูล การส่งออกข้อมูลดจิิทัลในระบบ 

การตรวจทานการนําเข้าซํ้า ความสามารถของระบบในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการนําเข้า 

ระบบควบคุม Authority  การควบคุมและจัดการความสมัพันธ์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ช่ือผู้แต่ง 
(Creator) หัวเรื่อง (Subject) เป็นต้น เพ่ือควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาสามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน คอลเลคช่ันท่ี
ให้บริการใน TUDC และรายงานสถิติการใช้ TUDC 
 1. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
  จากการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเป็นบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายงานพัฒนา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 5 คน ตามหัวข้อในการประเมินประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเก่ียวกับการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการทํางานของระบบบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของระบบเดิม 
CONTENTdm และระบบใหม่ TUDC โดยสรุปได้ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลสรุปการสัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ CONTENTdm TUDC 
ระบบการทํางาน “ทํางานบนโปรแกรม Project Client 

ซ่ึงทํางานท่ีคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
ตนเองเท่านั้น” (บรรณารักษ์ 1) 

“ ทํ า ง าน ผ่ าน เบร า ว์ เ ซอ ร์บน ระ บบ
อินเทอร์เน็ตสามารถทํางานได้ทุกท่ีทุก
เวลา” (บรรณารักษ์ 4) 

การตั้งค่าของระบบ “ต้องต้ังค่าหลายขั้นตอน เช่น การใส่  
ลิงก์เซิร์ฟเวอร์ การเข้าสู่ระบบโดยต้ังค่า
สําหรับการเปิดใช้ค ร้ังแรกเท่านั้น” 
(บรรณารักษ์ 5) 

“ไม่ต้องต้ังค่าการใช้ แต่ต้องเข้าสู่ระบบทุก
คร้ังก่อนใช้งาน” (บรรณารักษ์ 2) 

การเตรียมไฟล์
ดิจิทัล 

“ลดขนาดไฟล์ ใส่ลายน้ํา และบันทึก
ไฟล์ เ ป็ น  PDF/A แล ะ เ ต รี ยม ปก ” 
(บรรณารักษ์ 3) 

“ลดขั้นตอนการใส่ลายน้ําในบางคอล
เลคชั่น” (บรรณารักษ์ 1) และ “ไม่ต้อง
เตรียมปก” (บรรณารักษ์ 3) 

การสร้างทางเข้าถึง
ไฟล์ดิจิทัล 
 

“ ต้อง ฝัง เมตาดาตาในไฟล์ ดิจิ ทัล” 
(บรรณารักษ์ 3) 

“ไม่ต้องฝังเมตาดาตาในไฟล์ ระบบจัดการ
นําข้อมูลเมตาดาตาบันทึกเข้าสู่ดิจิทัลไฟล์
ให้อัตโนมัติ” (บรรณารักษ์ 3) 

การนําเข้า - “แปลงไฟล์เทลมเพลตเอ็กซ์เซลให้อยู่
ในรูปแบบ text : Tab delimeted และ 
encoding เป็น UTF-8” (บรรณารักษ์ 
5) 
- “ไม่มีปัญหาเร่ืองการนําเข้าข้อมูลเป็น
จํานวนมาก” (บรรณารักษ์ 4) 

-“คัดลอกข้อมูลจากเทลมเพลตเอ็กซ์เซล
และวางในตารางแต่ละคอลเลคชั่นใน
ระบบได้เลย” (บรรณารักษ์ 4) 
- “ระบบแจ้งเตือนหากใส่ข้อมูลเมตาดาตา
ไม่ครบตามท่ีกําหนดไว้และการนําเข้าไฟล์
ไม่ตรงกัน” (บรรณารักษ์ 2) 
- “หากนําเข้าข้อมูลเป็นจํานวนมากยังมี
ปัญหาระบบค้าง” (บรรณารักษ์ 4) 

การตรวจสอบข้อมลู
ก่อนเผยแพร ่

“เช็ คการลงรายการในแบบฟอร์ม
กระดาษซ่ึงตรวจสอบก่อนให้บริการ” 

(บรรณารักษ์ 3) 

“ตรวจสอบในระบบก่อนคลิกเผยแพร่ ซ่ึง
ลดการใช้กระดาษ” (บรรณารักษ์ 3) 

การเผยแพร ่ “หัวหน้าต้อง Approve และ index ซ่ึง
รายการจะเผยแพร่ขึ้นระบบได้ 6 โมง
เย็นของทุกวัน” (บรรณารักษ์ 4) 

“กดยืนยันเผยแพร่ขึ้นระบบได้ทันที 
และผู้ใช้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้
เลย” (บรรณารักษ์ 1) 

การแก้ไขข้อมลู “แก้ไขข้อมูลได้ทีละรายการ และแก้ไข
หลั งจ าก เผยแพ ร่แล้ ว ทัน ที ไม่ ไ ด้” 
(บรรณารักษ์ 1) 

“สามารถแก้ไขทีละรายการและแก้ไข
ข้อมูลเป็นกลุ่มได้ ซ่ึงขั้นตอนการแก้ไข
สามารถทําได้ระหว่างการนําเข้าจนถึง
เผยแพร่” (บรรณารักษ์ 5) 
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หัวข้อ CONTENTdm TUDC 

การส่งออกข้อมูล “ส่งออกข้อมูลท้ังคอลเลคชั่น ซ่ึงจะได้
ตามจํานวนทรัพยากรท่ีมีในคอลเลคชั่น
ท้ังหมด” (บรรณารักษ์ 5) 

“มีตัวเลือกสร้างขอบเขตของกลุ่มข้อมูล 
โดยแยกตามคอลเลคชั่น คนจัดทํา และ
สถานะของไฟล์ โดยผลจากการส่งออก
สามารถนําไปแก้ไขแบบหลายรายการได้” 
(บรรณารักษ์ 2) 

การตรวจทานการ
นําเข้าซํ้า 

“ ต้ อ งตรวจสอบ เอ ง ใน ระบบ ทีล ะ
รายการ” (บรรณารักษ์ 4) 

“ระบบตรวจทานความ ซํ้ า ซ้อนของ
รายการท่ีนํ าเข้าได้  หากพบซํ้าระบบ
จะแจ้งเตือน” (บรรณารักษ์ 2) 

ระบบควบคุม 
Authority  

“ไม่มีให้ตรวจสอบ” (บรรณารักษ์ 1) “มีระบบ Authority Control สามารถ
ตรวจสอบข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้มีส่วนร่วม 
คําค้น และ หัวเร่ือง ทําให้ข้อมูลไม่กระจัด
กระจาย” (บรรณารักษ์ 3) 

  
 จากตารางสรุปการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน พบว่า  คุณสมบัติของระบบ TUDC ใน
เรื่องการทํางานบนเว็บเบราว์เซอร์ สามารถใช้งานออนไลน์จากคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านหรือโน้ตบุ๊กส่วนตัว ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานท่ีไหนก็ได้ และไม่เสียเวลาในการตั้งค่าโปรแกรมการใช้งาน โดยระบบ TUDC สามารถ
จัดการใส่ลายนํ้าให้อัตโนมัติกับคอลเลคช่ันท่ีต้องการและสามารถใส่เมตาดาตาให้ในไฟล์โดยอัตโนมัติ (Exif file) โดย
ผู้ปฏิบัติงานลดข้ันตอนการใส่ลายนํ้าและไม่ต้องสร้างทางเข้าถึงไฟล์ดิจิทัล  
 ในเรื่องการจัดการข้อมูลดิจิทัล ตั้งแต่การนําเข้า ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม คือ ไม่ต้องแปลงไฟล์    
เทลมเพลตให้ยุ่งยาก ระบบสามารถตรวจสอบการนําเข้าซํ้าซ้อนของรายการได้ และเพ่ิมเติม คือ มีระบบควบคุม 
Authority ทําให้ข้อมูลช่ือผู้แต่ง (Creator) ช่ือผู้มีส่วนร่วม (Contributor) คําค้น (Keyword) และหัวเรื่อง 
(Subject) ให้มีการใช้คําอย่างถูกต้อง ทําให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลได้บนระบบ ซ่ึงลดการใช้กระดาษเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนข้ันตอนเผยแพร่ สามารถเผยแพร่ข้ึนระบบ
ได้เลย ทําให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ทันที ส่วนข้ันตอนแก้ไขและส่งออกข้อมูล ระบบสามารถจัดการให้
แก้ไขข้อมูลได้เลยตั้งแต่สถานะนําเข้าจนถึงรอตรวจสอบ และการส่งออกข้อมูลเป็นกลุ่ม ซ่ึงสามารถสร้างขอบเขต
ของกลุ่มข้อมูล โดยแยกตามคอลเลคช่ัน ตามวัน ตามผู้จัดทํา และตามสถานะของไฟล์ โดยผลจากการส่งออก
สามารถนําไปแก้ไขแบบหลายรายการได้ แต่ระบบ TUDC ยังพบปัญหาเรื่องระบบค้างในข้ันตอนนําเข้าข้อมูลเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานแก้ไขด้วยการทยอยนําเข้าได้  
 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของระบบ TUDC สามารถอํานวยความสะดวกให้กับการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดข้ันตอนและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้
อย่างรวดเร็ว และปัญหาท่ีพบจะนําไปเป็นข้อปรับปรุงและแก้ไขในการพัฒนาระบบต่อไป 
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 2. คอลเลคชั่นท่ีให้บริการใน TUDC  
 TUDC เป็นระบบท่ีมีฟังก์ชันในการทํางานท่ีสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลาย ทําให้ระบบสามารถรองรับข้อจํากัดของคอลเลคช่ันท่ีแตกต่างกันได้ เช่น Audio Book ให้
สิทธ์ิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรท่ีพิการทางการเห็นเท่าน้ัน ระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ในระดับกลุ่มได้ และ
ในคอลเลคช่ันงานวิจัย สกสว. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่านโปรโตคอล API ดึงข้อมูลมาจากต้นทาง ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประหยัดเวลาในการทํางานในเรื่องการลงข้อมูลเมตาดาตาและการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ ประหยัดพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บไฟล์ และผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น  
 TUDC มีการจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Rights Management) กําหนดให้มีลายนํ้าช่ือผู้ดาวน์
โหลด และวันเวลาท่ีไฟล์หมดอายุปรากฏบนเอกสาร ซ่ึงกําหนดให้คอลเลคช่ันท่ีเป็นทรัพยากรของหน่วยงาน
ภายนอกมีอายุไฟล์ 30 วัน เมื่อครบกําหนดจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้อีก เพ่ือป้องกันการนําไฟล์ไปใช้เชิงพาณิชย์ และ
เป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลดิจิทัล (Protection of digital content) ให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง (Access 
control) หรือทําซํ้า (Copy control) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บริหารจัดการนําเข้าข้อมูลดิจิทัลและเผยแพร่ทรัพยากร
ดิจิทัลใน TUDC ท่ีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์  
https://digital.library.tu.ac.th/ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562) เป็นคลังท่ีมีจํานวนทรัพยากรดิจิทัลกว่า 
94,000 รายการ ได้ให้บริการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้าใช้งานด้วยรหัสเดียวกับ TU Wi-Fi และประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าใช้งานฟรีโดยการสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่านอีเมล ซ่ึง TUDC สามารถเช่ือมต่อกับระบบสืบค้น
แบบบูรณาการ ( Integrated search) ท่ีหอสมุดฯ จัดหามาใช้งาน ได้แก่ ระบบ One Search ของบริ ษัท 
Ebscohost และระบบ WorldCat Local ของ OCLC ซ่ึงช่วยให้ข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบสามารถสืบค้นผ่านระบบ
ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติ โดยแต่ละคอลเลคช่ันมีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้ตามประเภทกลุ่มสมาชิกและการกําหนด
อายุของไฟล์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดสิทธ์ิการเข้าใช้ตามประเภทกลุ่มสมาชิกและอายุของไฟล์ดิจิทัลของคอลเลคช่ันใน TUDC 
 

สิทธิ์การเข้าใช้ตาม
ประเภทกลุ่มสมาชกิ 

อายุของไฟล์
ดิจิทัล 

คอลเลคชัน่ 

นักศึกษาพิการทางการเห็น ไม่กําหนด 1. Audio Book 

เฉพาะประชาคม
ธรรมศาสตร ์

30 วัน 2. Boonchoo Treethong Library Collection 

ไม่กําหนด 3. Past Examination Repository, Faculty of Law 

ประชาคมธรรมศาสตร ์
และประชาชนท่ัวไป 

30 วัน 4.The 2011 flood at TU 
5. ETDA Publications 
6. The Foundation for the Promotion of Social 
Sciences and Humanities 
7. Prof. Adul Wichiencharoen Archives 
8. Rare books 
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สิทธิ์การเข้าใช้ตาม
ประเภทกลุ่มสมาชกิ 

อายุของไฟล์
ดิจิทัล 

คอลเลคชัน่ 

9. Somdet Phra Nyanasamvara 
10. The Thai Democratization Center 
11. Thailand Science Research and Innovation 
12. Truth for Reconciliation Commission of Thailand 
(TRCT) Database 
13. Wat Bowonniwet Vihara Cremation Collection 

ไม่กําหนด 14. Court Judgment 
15. Puey Ungphakorn Archives 
16. Sanya Dharmasakti Library Collection 
17. Special project (Bachelor of Arts Program in 
Journalism and Mass Communication) 
18. Thammasat History Collection 
19. Thammasat University Research 
20. Thammasat University Textbooks 
21. Thammasat University Theses 

ประชาคมธรรมศาสตร์ 
และประชาชนท่ัวไป 
(เข้าใช้ด้วยเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

เช่ือมไปยัง
ฐานข้อมูล 

22. E-book Collection* 
23. E-Reference* 
24. ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies)* 

 
 3. รายงานสถิติการเข้าใช้ TUDC  จากการเปิดให้บริการ TUDC อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
สิงหาคม 2562 ได้แสดงผลรายงานสถิติการเข้าใช้งาน ได้แก่ จํานวนสมาชิกในการเข้าใช้ TUDC (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 
ตุลาคม 2562) และสถิติการเข้าชมและการดาวน์โหลดในเดือนสิงหาคมและกันยายนของ TUDC ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพสถิติการเข้าใช้ TUDC จากจํานวนสมาชิกและจํานวนการเข้าชมและดาวน์โหลด 

5021

3344

จํานวนสมาชิกการเข้าใช้ TUDC

สมาชิกภายใน

สมาชิกภายนอก

48069

87626

35997

63586

0

50000

100000

สงิหาคม กนัยายน

สถิติการเข้าชมและการดาวน์โหลดของ TUDC

จํานวนการเข้าชม จํานวนการดาวน์โหลด
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 จากจํานวนสมาชิกท่ีเข้าใช้ TUDC พบว่า มีสมาชิกท้ังภายในและภายนอกเข้าใช้รวมท้ังหมด 
8,365 คน ซ่ึงประชาคมธรรมศาสตร์มีการเข้าใช้ 5,021 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และประชาชนท่ัวไปมีการสมัคร
สมาชิกและเข้าใช้ 3,344 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จากจํานวนผู้เข้าใช้ท้ังหมด โดยสัดส่วนการเข้าใช้ของประชาคม
ธรรมศาสตร์ยังมีการเข้าใช้ TUDC ท่ีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนประชาคมท้ังหมดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึง
เห็นได้ว่าจําเป็นต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการเข้าใช้ท่ีมากข้ึน และจากสถิติการเข้าชมและการดาวน์
โหลดของ TUDC พบว่า การเปิดให้บริการคลังทรัพยากรดิจิทัล ใน 1 เดือน มียอดเข้าชมและดาวน์โหลดท่ีเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงในเดือนกันยายนมียอดเข้าชมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82 และยอดดาวน์โหลดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 76  
            ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้บริการ เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะใน
การใช้งาน เพ่ือนํามาปรับปรุงคลังทรัพยากรดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการต่อไป 
  2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาและให้บริการคลังทรัพยากรดิจิทัล เพ่ือทราบทิศทางและความแตกต่างของระบบต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึง
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ TUDC ต่อไป  
 การนําไปใช้ประโยชน์   
 1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถนําผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
ระบบไปปรับปรุงและพัฒนา TUDC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ สามารถนําผลการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรดิจิทัลของหน่วยงานของตัวเองได้ 
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Customer Journey : 
การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุด 

 
Customer Journey : An In-dept Study of User Behavior for  

Library Service Development 
  

ศตพล เกิดอยู่, กรวรรณ ดีวาจา 
 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Sata1a@staff.tu.ac.th 

korakwan@staff.tu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเชิงลึก ด้วยวิธีการ Customer 
Journey มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะท าความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และประเด็นปัญหาในการสืบค้นข้อมูลและการ
ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาบริการของ
หอสมุดฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 26 คน 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 22 คน  และ 3) กลุ่มสังคมศาสตร์  จ านวน 20 คน โดยคัดเลือก
จากกลุ่มนักศึกษาท่ีมาใช้บริการห้องสมุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สงิหาคม พ.ศ.2562 และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มีจ านวนการยืมหนังสือออกสูงสุดในรอบปี   

  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทั้งสามกลุ่มส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลที่ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ เมื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก จะเริ่มต้นจาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่พิจารณาว่ามีความน่าเช่ือ 
นอกจากนี้ยังนิยมใช้ข้อมูลที่ได้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ส่วนการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด จะเริ่มต้นที่หน้าเว็บไซต์ของ
ห้องสมุด โดยพิมพ์ค าค้นในกล่องสืบค้นท่ีมีให้ จากนั้นไปหาตัวเล่มเพื่อยืมหนังสือ ส าหรับประเด็นปัญหาที่พบ คือ 1) การ
ไม่เข้าใจระบบการสืบค้นที่มีกล่องให้เลือกสืบค้น 3 แบบ 2) การไม่เข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือของห้องสมุดซึ่งท าให้
หาหนังสือไม่พบ 3) การลืมด าเนินการยืมต่อ (Renew) เมื่อหนังสือครบก าหนดส่งคืน และ 4) การนิยมคืนหนังสือกับ
เจ้าหน้าท่ี มากกว่าการคืนผ่านเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
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ค าส าคัญ: เส้นทางผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, การสัมภาษณ์เชิงลึก, การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากร 

               สารสนเทศ       
 
ABSTRACT 
            Thammasat University Library used a Customer Journey map to study customer 
behavior in depth. The objective was to understand users’ behavior, needs, and issues in searching for 
information.  Additional goals included acquiring information resources to educate undergraduates to 
use information, and making library services more efficient and responsive to behavior and needs of 
current users. 
  Three groups of bachelor's degree candidates from Rangsit campus were interviewed. 
These included 26 students from the field of Sciences and Technology; 22 from Health Sciences; and 
20 from Social Sciences.  All had visited the library from July to August 2019.  They were among 
undergraduates who had borrowed the most books over the past academic year.Results indicated no 
different search behavior among the three student groups. All of them searched for websites, learning 
sources, documents, and articles by professors and former students.  In so doing, they found this a 
quick and efficient means to access information resources. On top of that, their search and access to 
TU Library information resources resulted in the following four major issues that may guide the library’s 
future service development.  These four aspects included 1)  the fact that the students did not 
understand the search system with three fields for inputting information; 2) one group of the students 
were unable to locate books because they failed to understand the book classification system, or that 
the book status was listed as available, but the book itself was not on the library shelves.  Although 
students may renew books online,  3)  many forgot to do so before overdue fines were incurred; and 
4) one group of the students preferred to return books to library staff at the circulation counter rather 
than using the automated book return option. 

 
Keyword: Customer journey, Customer behavior, In–Depth interview, Library users study, 

Information resources searching 
 
บทน า 
  การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ส าหรับพัฒนาสินค้า บริการให้
ตรงต่อพฤติกรรมและความต้องการ ทว่าพฤติกรรมของแต่ละปัจเจกนั้นหลากหลาย และต่างก็มีความต้องการ และการ
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ด าเนินชีวิตที่ต่างกันไป การท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นแค่ลักษณะทางประชากร สินค้าและบริการ
ที่เลือก เพียงเพื่อทราบว่า “เขาเป็นใคร” “เขาใช้สินค้าหรือบริการอะไร” อาจไม่เพียงพอส าหรับการน าไปพัฒนา เพราะ
ไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง หากแต่ต้องอาศัยการรับรู้ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ และกระบวนการตั้งแต่ก่อนบริโภคจวบจนสิ้นสุดการบริโภค หลายองค์กรจึงเน้นการศึกษาพฤติกรรมแบบเชิง
ลกึ เพื่อท าความเข้าใจในเส้นทางและกระบวนการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยหนึ่งในวิธีการที่ใช้ศึกษา
และก าลังได้รับความนิยมในหลายองค์กร คือ การศึกษาพฤติกรรมแบบ Customer Journey  
  Customer Journey หรือ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค คือ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ผ่านประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสัมผัสกับสินค้าและบริการในทุก
ช่องทาง ตั้งแต่การรับรู้ ประเมินคัดเลือก บริโภคใช้งาน ตลอดจนการกลับมาบริโภคซ้ า ซึ่งท าให้ทราบพฤติกรรม 
แรงจูงใจของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ศึกษา ที่จะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดการบริโภคและความพึงพอใจได้ (สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร, 2561, น. 295) 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีพันธกิจในการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักและกลุ่มใหญ่ของหอสมุดฯ ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมและความต้องการที่มีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสายวิชา ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
อย่างเทคโนโลยี ท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากข้ึน เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล การเรียนรู้
ของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ความท้าทายจึงเกิดขึ้นกับหอสมุดฯ บริการหนึ่ง ๆ ที่ส่งมอบอาจจะไม่สอด
รับต่อพฤติกรรม ความต้องการที่ต่างกันของแต่ละปัจเจก หอสมุดฯ จึงต้องพร้อมท่ีจะพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานและ
บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ท้ังยังยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้สูงข้ึน   
  ด้วยเหตุนี้หอสมุดฯ จึงเห็นความส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกด้วยวิธีการศึกษาแบบ 
Customer Journey เพื่อที่จะทราบและเข้าใจเส้นทางการใช้บริการ และได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส าหรับพัฒนา
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายได้  โดยในการศึกษาครั้งนี้
จะด าเนินการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของนักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของหอสมุดฯ กับ
เส้นทางการใช้บริการสืบค้น ยืม-คืน อันเป็นบริการที่เป็นพันธกิจหลักของการเป็นห้องสมุด ในการสนับสนุนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย 
 
วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสืบค้น ยืม-คืนของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2.  เพื่ อศึกษาปัญหาและข้อ เสนอแนะ ของผู้ ใ ช้บริการกลุ่ มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการสืบค้น ยืม-คืนของห้องสมุด 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
            แนวคิด 
  Customer Journey หรือ เส้นทางการเดินทางของผู้ใช้บริการ คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
บริการที่มีความสัมพันธ์กับห้องสมุด ตั้งแต่ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้บริการ ท าให้ห้องสมุดสามารถพัฒนากลยุทธ์
หรือวิธีการที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากขึ้น ซึ่งใช้วิธีศึกษาจากประสบการณ์ของ
ผู้ใช้บริการผ่านจุดสัมผัสบริการหรือ Touch point และน าประเด็นปัญหาหรือ Pain Point ที่ได้เพื่อน ามาปรับปรุงต่อไป 
            ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          1. การวางแผน 
    1.1 ก าหนดคณะท างานศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของผู้ใช้บริการภายใต้โครงการ “PatronX : 
Personalized Journey for Thammasat University Library Users” 
    1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด Customer Journey  
    1.3 ก าหนดเส้นทางการใช้บริการของห้องสมุดและกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการสืบค้น ยืมคืน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
 

ภาพที่ 1 เส้นทางการใช้บริการสืบค้น ยืมคืนของห้องสมุด 
 
  1.4 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  1.5 ก าหนดทีมสัมภาษณ์ แนวทางในการสัมภาษณ์และข้อค าถาม รวมถึงวิธีการลงข้อมูลใน
แบบฟอร์ม โดยศึกษาแนวทางจากงานวิจัยหรือแหล่งความรู้ต่างๆ  
         ทีมสัมภาษณ์และแนวทางในการสัมภาษณ์ 
         ก าหนดให้มีผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด 30 คน แบ่งไปตามกลุ่มที่ศึกษาทั้งหมด 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
โดยแต่ละกลุ่มให้แบ่งทีม ทีมละ 2-3 คน เพื่อท าหน้าที่สัมภาษณ์ จดบันทึก และสังเกตพฤติกรรม 
         โครงสร้างค าถาม  

- สอบถามข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ์ (ช่ือเล่น/คณะ/ช้ันปี) 
- การค้นหาข้อมูล หรือการยืมหนังสือจากห้องสมุด 

                - เล่าประสบการณ์การใช้บริการตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล ขั้นตอนการค้นหา ไปจนถึงการยืม
และคืนทั้งทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์ (ความรู้สึกจากการใช้งาน ประเด็นปัญหาในแต่ละจุด
สัมผัสบริการ) 

ความ
ต้องการ

การ
ค้นหา

การยืม
การ
คืน
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  - ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
แบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Journey Form (นพพร เรืองวานิช, 2562, น. 31) 
 
 2. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มาใช้บริการหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในช่วงเวลาดังกล่าว และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสถิติการยืมหนังสือออกสูงสุดในรอบปี
ของแต่ละกลุ่มสาขา ทั้งนี้จ านวนกลุ่มตัวอย่างก าหนดให้ขึ้นอยูก่ับเมื่อผู้สัมภาษณ์ได้รับข้อมูลทีซ่้ า ๆ  
 3. แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลในประเด็นส าคัญต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบในแต่ละจุดที่สัมผัสบริการ (Pain point) รวมทั้งประเด็นเสนอแนะอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
 4. คณะท างานฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมกับน าเสนอ
แนวทาง การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การประชุมทุกกลุม่เพื่อน าเสนอปัญหาที่พบในแต่ละขั้นตอนของเส้นทางผู้ใช้บริการ รวมทั้งน าข้อมูลมาวิเคราะห์          
           เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา  
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. เส้นทางการสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการ  
  พบว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเส้นทางการสืบค้นข้อมูลที่ไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 39.7  ดังนี ้

1.1 การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มนักศึกษาที่เลือกสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด จะเริ่มจากการเข้าที่หน้าเว็บไซต์

ห้องสมุด และเริ่มท าการสืบค้นท่ีกล่องสืบค้น และส่วนใหญ่จะไม่เลือกประเภทของกล่องสืบค้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ เมื่อ
ได้ชื่อหนังสือตามที่ต้องการ ก็จะน าเลขเรียกหนังสือ (Call Number) ไปหาที่ช้ันหนังสือเพื่อน ามายืมออก ส่วนกรณีที่เป็น
บทความ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ นิยมดาวน์โหลดออกมาเป็นเอกสารฉบับเต็ม ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวมีความเห็นต่อการ
เลือกสืบค้นจากห้องสมุด เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และมีความน่าเช่ือถือ 
เหมาะส าหรับการน าไปอ้างอิงประกอบการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 

 
 
ภาพที่ 4 เส้นทางการสืบค้นข้อมลูห้องสมุด ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ 
    

         
 
ภาพที่ 5 เส้นทางการสืบค้นข้อมลูห้องสมุด ทรัพยากรประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
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   1.2 การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งภายนอก  
      พบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้ค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดจะค้นหาข้อมูลผ่าน Google รวมทั้ง เว็บไซต์ 
แหล่งการเรียนรู้ เอกสารประกอบ ที่ได้รับการแนะน าจากอาจารย์และรุ่นพ่ี โดยให้ความเห็นว่าเป็นช่องทางที่มีความง่าย 
สะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา 
  2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ (Pain point)  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบระหว่าง
เส้นทางการสืบค้นข้อมูล ดังนี้  
 2.1 ขั้นตอนการสืบค้น  
       กลุ่มนักศึกษายังไม่เข้าใจระบบการสืบค้นท่ีมีกล่องแยกให้เลือก 3 แบบ และมีความรู้สึกว่าระบบ
ซับซ้อนและค้นยาก และถ้าค้นหาโดย keyword หรือค าส าคัญจะมีข้อมูลออกมาปริมาณมาก รวมทั้งไม่ทราบว่าต้องดู
เลข Call Number อย่างไร  
      2.2 การค้นหาหนังสือท่ีช้ัน 
      กลุ่มนักศึกษาค้นหาหนังสือไม่พบเนื่องด้วยไม่เข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือ หรือหนังสือแสดง
สถานะ Available แต่ไม่อยู่บนช้ัน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ จ านวนทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
      2.3 การยืมหนังสือ  
      กลุ่มนักศึกษานิยมใช้บริการยืมผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ แต่บางกลุ่มยังไม่ทราบวิธีการยืมผ่านเครื่อง
ยืมอัตโนมัติ โดยปัญหาที่พบในบางครั้ง คือ เครื่องยืมอัตโนมัติไม่สามารถอ่านแท็กของหนังสือได้ ท าให้นักศึกษาต้องไป
ยืมหนังสือผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 
      2.4 การยืมหนังสือต่อ 
      กลุ่มนักศึกษาสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง แต่มักลืมด าเนินการเมื่อถึงเวลาที่
ก าหนด ถึงแม้ว่าทางห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล แต่นักศึกษาบางกลุ่มไม่ได้ตั้งค่าอีเมลให้แจ้งเตือนเมื่อมี
อีเมลเข้ามาใหม่  
      2.5 การคืนหนังสือ  
      กลุ่มนักศึกษานิยมคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการกับเจ้าหน้าที่มากกว่าคืนหนังสือที่เครื่องรับคืน
หนังสืออัตโนมัติ เนื่องจากสามารถมั่นใจได้มากกว่าว่าหนังสือถูกคืนเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังพบปัญหาว่าเครื่อง รับคืน
อัตโนมัติช ารุดและคืนได้ทีละเล่ม ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร   
  อภิปรายผล 
  การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกผู้ใช้บริการโดยใช้รูปแบบ Customer Journey ส่งผลให้หอสมุดฯ มี
แนวทางและโอกาสส าหรับพัฒนาบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมและเส้นทางการใช้งานการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากรูปแบบและลักษณะการศึกษาที่เน้นประสบการณ์การใช้บริการในแต่ละขั้นตอน 
จุดสัมผัสบริการในแต่ละจุด ประเด็นปัญหาและความรู้สึกที่มีต่อจุดบริการนั้น ๆ ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาบริการได้ตรงตามความต้องการ 
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   ทั้งนี้จากผลการศึกษา จะพบแนวทางการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา เป็น 2 เส้นทางหลักใหญ่ คือ
เส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก  ส าหรับเส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดท า
ให้หอสมุดฯ ได้ทราบว่าบริการที่หอสมุดฯ พัฒนาขึ้นเดิม ยังมีประเด็นที่ไม่สามารถตอบโจทย์ต่อพฤติกรรม ความต้องการ 
และความรู้สึกของผู้ใช้บริการได้  ดังนี้ 

            ประเด็นการสืบค้น โดยจะพบว่า นักศึกษาไม่เข้าใจความแตกต่างของกล่องสืบค้นท้ัง 3 แบบ รู้สึกว่า
ยากต่อการใช้งาน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่หอสมุดฯ จะต้องพัฒนากล่องสืบค้นให้มีการใช้งานท่ีง่ายขึ้น สามารถสืบค้นและ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้ตามต้องการ  
    ประเด็นการค้นหาหนังสือที่ช้ัน ด้วยจัดเรียงหนังสือน้ันเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะของบรรณารักษ์ ท า
ให้เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจของกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่  ดังนั้นหอสมุดฯ จะน าเทคโนโลยี  Stack Map เพิ่มในระบบการ
สืบค้นเพื่อช่วยบอกต าแหน่งหนังสือที่หาให้สัมพันธ์กับหมายเลขตู้หนังสือ ทั้งจัดท าป้ายช่องทางส าหรับการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มากขึ้นและเห็นได้ชัดเจน เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการหาหนังสือไม่พบเบื้องต้น  และรวบรวมสถิติการ
หาหนังสือที่ช้ันไม่พบ เพื่อน ามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดมากขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะเรื่องจ านวนทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ หอสมุดจะส่งเสริมโครงการ เพื่อการแบ่งปันหนังสือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมทั้งเก็บสถิติ
ทรัพยากรที่มีการจอง หรือถูกยืมเป็นจ านวนมาก ต่อช่วงเวลา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อต่อไป  
  ประเด็นการยืมหนังสือต่อ (Renew) ด้วยปัจจุบัน หอสมุดมีการแจ้งเตือนวันครบก าหนดคืนหนังสือ
ผ่านอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้บริการน าหนังสือมาคืนหนังสือตามก าหนด หรือ ด าเนินการยืมหนังสือต่อ แต่พบว่าส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือน และลืมด าเนินการต่ออายุการยืม เป็นเหตุน าไปสู่การเกิดค่าปรับ หอสมุดฯ จึงเห็นโอกาสในการ
พัฒนาการแจ้งเตือนผ่าน Social media ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้งาน นั่นคือ แอปพลิเคชันไลน์ 
  ประเด็นการคืนหนังสือ หอสมุดฯ ได้น าเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติมาให้บริการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคืนหนังสือได้ทุกเวลา แต่จากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นใจในเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วย
ประสบการณ์การใช้งานที่พบว่าเครื่องเสียบ่อย หนังสือไม่ตัดออกจากระบบ เป็นต้น ดังนั้นหอสมุดฯ จึงวางแผนการ
ด าเนินงานที่จะติดแท็กในหนังสือทุกเล่ม เพื่อให้มั่นใจว่าหนังสือทุกเล่มที่คืนผ่านเครื่องจะถูกตัดในระบบ รวมทั้งใช้การ
สื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคืนหนังสือด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
    ในด้านการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก จากผลการศึกษา ถือเป็นความท้าทายส าหรับหอสมุดฯ ที่
จะต้องหาแนวทางหรือโอกาสที่จะท าให้นักศึกษากลุ่มนี้กลับมาเลือกใช้บริการการสืบค้นที่หอสมุดฯ พัฒนาขึ้น 
ความสามารถท่ีจะเข้าไปแทนท่ีเส้นทางหรือปรับพฤติกรรมเบื้องต้นจะต้องพัฒนาระบบการสืบค้นให้ง่ายและเทียบเท่ากับ 
Google ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน แสดงผลการค้นหาได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่าย เกิด
เป็นทัศนคติที่ดีที่จะยอมรับการใช้งาน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการโดยตรง หรือผ่านกลุ่มที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดและการกระท า เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ ด้วยการสร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่หอสมุดฯ ได้น าวิธีการ Customer Journey มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของ

ผู้ใช้บริการ ได้พบประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ผู้สัมภาษณ์มักจะเผลอใช้ศัพท์เฉพาะทางบรรณารักษ์ อีกทั้งความเข้าใจของค าที่ใช้เรียกอุปกรณ์ไม่
ตรงกัน เช่น Bookdrop หรือ เครื่องคืนหนังสือ หรือค าว่า การสืบค้นข้อมูล ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจะคุ้นชินกับค าว่า การค้นหา
ข้อมูลมากกว่า ดังนั้นควรเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในการสัมภาษณ์  

 2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล หอสมุดฯ เลือกสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด
ในช่วงเวลาที่ก าหนด และเลือกสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาที่มีจ านวนการยืมหนังสือสูงสุดในรอบปี ซึ่งข้อแตกต่าง
ระหว่างสองกลุ่มนี้ คือ การสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่มาใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลาที่ลงพ้ืนท่ีมักจะเจอกับผู้ใช้บริการที่เป็น Non-
Extreme User ซึ่งการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มนี้ ผู้สัมภาษณ์ต้องกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามหรือเล่า
ประสบการณ์การใช้ห้องสมุด และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุดในส่วนของบริการยืมคืน จึงท าให้ไม่ค่อยได้ข้อมูลที่
ต้องการ ในขณะที่การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีจ านวนการยืมหนังสือสูงสุดในรอบปี ซึ่งหอสมุดฯ จัด
อยู่ในกลุ่ม Extreme User  ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดที่มากกว่า จึงท าให้ได้ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งหากห้องสมุดอื่นจะน าไปใช้ อาจจะก าหนด กลุ่ม Extreme User  แตกต่างออกไป เช่น คัดเลือกจาก
ผู้ใช้บริการที่มาใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นประจ าหรือผู้ใช้บริการที่ใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว  

 3. ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการบางกลุ่มมีจ านวนท่ีน้อย จึงส่งผลให้ค าตอบอาจ
ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นในการส ารวจครั้งต่อไปควรมีการวางแผนในด้านเวลา มีการขยายระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งอาจก าหนดจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหมาะสม 
  4. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรส ารวจเส้นทางอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะพัฒนานวัตกรรม
หรือบริการใหม่ ๆ ส าหรับห้องสมุดที่สามารถไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการได้  
  การน าไปใช้ประโยชน ์ 
  การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเชิงลึก ด้วยวิธีการ Customer Journey เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด
ส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
  ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
  1. ผู้ใช้บริการรู้สึกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ออกแบบบริการของห้องสมุด
ผ่านประสบการณ์การใช้บริการของตนเอง 
  2. ผู้ใช้บริการรับรู้และเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของหอสมุดฯ มากยิ่งขึ้น และเกิดความ
เชื่อมั่นที่ห้องสมุดมีแนวทางพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง 
  ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
  1. เพิ่มทักษะการสัมภาษณ์ให้กับบุคลากร รวมทั้งบุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อ
พัฒนาบริการของห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
  2. สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านการด าเนินการสัมภาษณ์   
  3. ได้รับรู้ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการหอสมุดฯ สามารถปรับปรุง
พัฒนาบริการให้สอดรับต่อพฤติกรรรมและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การยกระดับความพึงพอใจให้
สูงขึ้น 
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การวิเคราะห์บรรณมิติของบทความวิจัยที่เขียนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science  

 

A Bibliometric Analysis of Research Articles Authored by Naresuan 
University Lecturers Indexed in SCOPUS and Web of Science  

 
ศศิธร  ติณะมาศ 

 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร   

sasithornt@nu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
           การศึกษาเรื่องน้ีเป็นการวิเคราะห์บทความวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of science ศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์บรรณมิติและนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) รวบรวมบทความวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล 

SCOPUS และ Web of science ระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018  ข้อมูลท่ีศึกษาประกอบด้วยจํานวนผลงานมากท่ีสุด  
จํานวนการอ้างอิงสูงสุด  ช่ือวารสาร สาขาวิชา หน่วยงานท่ีสังกัด โดยจัดลําดับในแต่ละประเภท 2) สังเคราะห์ข้อมูล
และนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิกด้วยโปรแกรม VOSviewer ซ่ึงวิธีการดําเนินงานประกอบด้วย 1) กําหนดประเภทและ
ขอบเขตข้อมูล 2) นําข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม VOSviewer 3) ปรับแต่งข้อมูล จัด
เรียงลําดับข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 4) สังเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิกผ่านโปรแกรม VOSviewer ผล
การศึกษาได้ข้อมูลของอาจารย์ท่ีมีจํานวนผลงานมากท่ีสุด จํานวนการอ้างอิงสูงสุด ช่ือวารสารท่ีอาจารย์มีผลงาน
เผยแพร่มากท่ีสุด สาขาวิชาท่ีมีผลงานมากท่ีสุด และหน่วยงานท่ีสังกัด  สิ่งท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี  สามารถนํา
ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์บรรณมิติและนําเสนอ
ข้อมูลด้วยภาพท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของห้องสมุดได้ 

  
คําสําคัญ: บรรณมิติ, ข้อมูลเชิงกราฟิก, อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร, SCOPUS, Web of  Science  

 
ABSTRACT  
 This study is an analysis of research articles of Naresuan University lecturers 
published in the SCOPUS and Web of science database with bibliometric analysis and data 
visualization. This study has the objective to 1) collect the research articles of Naresuan University 
lecturers which published in the SCOPUS database and Web of science database during 2014-2018. 
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The information includes the most of papers; the most highly cited; the most journal published; 
the affiliation of authors and subject fields. 2)  analyze and present data visualization through the 
VOSviewer program.  Process of this study are 1) selecting and determining the type and scope of 
the data  2) Importing data into Microsoft Excel and VOSviwer program 3) Modifying and customizing 
the data  in each group. 4 )  Synthesize and present the data by visualizaiton through VOSviewer 
program. The results of the study give the list of the most of faculties works; highly cited;  the most 
of journal published; affiliated department and subject field.  The results of this study able to use 
the information for decision making of the university administrators including as an example in data 
analysis with data visualization which can be applied to other operations of the library. 

 
Keyword: Bibliometric analysis, Data visualization, Naresuan University Lecturers, SCOPUS,  

                 Web of  Science 

 
บทนํา 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีมีพันธกิจท้ังด้านการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันด้วยภาวะคุกคามด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านงบประมาณ และจํานวนลูกค้าในเขต
พ้ืนท่ีมีจํานวนลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายท้ังด้านการเรียนการสอน 
ควบคู่ไปกับการทําวิจัย การมีข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของสถาบันจึงเป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไม่
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องน้ี 
 การวิเคราะห์บรรณมิติ (Bibliometrics Data หรือ Bibliometric Analysis)  หมายถึง การนํา
ข้อมูลการตีพิมพ์งานวิจัยบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มาวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้วัดคุณภาพของงานวิจัย 
อีกท้ังยังสามารถวัดศักยภาพในด้านการวิจัยของนักวิจัยและสถาบันต่าง ๆได้ (Agarwal et al., 2016; อ้างถึงใน 
สุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์, 2562)  ปัจจุบันมีงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ท่ีศึกษาวิเคราะห์การอ้างอิงในสาขาและมีแนวทาง
การศึกษาหลายรูปแบบเพ่ิมข้ึน ตัวอย่างเช่น การศึกษาบรรณมิติและการเช่ือมโยงข้อมูลในลักษณะแผนผังความคิด 
โดย Noyons, Moed, and Luwel (1999) ท่ีศึกษาการประเมินผลศักยภาพงานวิจัย และนําข้อมูลจํานวนการ
อ้างอิงมาวิเคราะห์ มีการทําแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยประเด็นท่ีศึกษาประกอบด้วยจํานวน
สิ่งพิมพ์ ข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพของผลงาน (indicator)  จํานวนความถ่ีของการอ้างอิง   เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Abrizah, Zainab, Edzan, and Koh (2013) ท่ีศึกษาการอ้างอิงผลงานวารสาร Malaysian Scholarly Journal ท่ี
ปรากฏใน Web of Science โดยแสดงข้อมูลเป็นแผนภูมิกราฟและจัดอันดับวารสาร 50 รายการท่ีได้รับการอ้างอิง
มากท่ีสุดช่วง ปี ค.ศ. 2006-2010 และงานวิจัยท่ีศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของบทความท่ีได้รับการอ้างอิงสูงสุดใน
มาเลเซีย มีการจัดลําดับ Quartile ของ Highly cited paper  วิเคราะห์ลักษณะผลงานของผู้แต่งท่ีมีผลงานจํานวน
มาก-จํานวนน้อยมีลักษณะต่างกันอย่างไร และเปรียบเทียบสัดส่วนการได้รับอ้างอิงคิดเป็นร้อยละ (Noorhidawati, 
Aspura, Zahila, & Abrizah, 2017)  นอกจากน้ียังพบว่ามีการนําข้อมูลเชิงกราฟิกมาใช้นําเสนอในงานวิจัยบรรณ
มิติ ดังเช่นการศึกษาของ Saberi, Barkhan, & Hamzehei (2019) ท่ีศึกษาผลงานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับปรัชญาและ
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แนวทางปฏิบัติของห้องสมุดในช่วงมี ค.ศ. 1998-2018 และมีการนําข้อมูลเชิงกราฟิกมาใช้นําเสนอด้วยโปรแกรม 
VOS Viewer สําหรับในประเทศไทยน้ันมีการศึกษาเก่ียวกับบรรณมิติเพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอย่างในงานวิจัยของปฤชญีน 
นาครทรรพ ( 2559) ท่ีทําการศึกษาวิเคราะห์บทความของอาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science  โดยรวบรวมข้อมูลการอ้างอิงผลงาน จํานวน
ผลงานและวิเคราะห์คุณภาพของวารสารท่ีอาจารย์เลือกใช้ตีพิมพ์  เพ่ือดูทิศทางและแนวโน้มการตีพิมพ์ของอาจารย์
และมีการจัดอันดับวารสารท่ีอาจารย์นิยมตีพิมพ์ ตามลําดับ Quartile ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทาง
สําหรับการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. รวบรวมผลงานบทความวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of science ช่วงปี ค.ศ. 2014-2018 (พ.ศ 2557-2561)  ข้อมูลประกอบด้วยช่ือผู้
แต่ง จํานวนผลงานมากท่ีสุด จํานวนการอ้างอิงสูงสุด  ช่ือวารสาร  สาขาวิชา และหน่วยงานท่ีสังกัด  
 2. สังเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิกด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป VOSviewer  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. วิธีการวิจัย ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารและศึกษาบรรณมิติ (Bibliometric Analysis) 
โดยวิธีการนับจํานวนเป็นตัวเลข และจัดลําดับข้อมูลเรียงตามลําดับมากไปหาน้อย (ผู้วิจัยขอนําเสนอเพียง 5 อันดับ) 
ประกอบด้วยจํานวนบทความวิจัย จํานวนการอ้างอิง  ช่ือผู้แต่ง ช่ือวารสาร สังกัดคณะและสาขาวิชา 

 2. ประชากรท่ีใช้ ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ประเภทบทความวิจัย (Research Article) ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปี ค.ศ. 2014-2018 (พ.ศ. 2557-2561) ซ่ึงได้จากฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 1,504 
ช่ือเรื่อง และฐานข้อมูล Web of Science จํานวน 1,243  ช่ือเรื่อง  (ข้อมูลจนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 3. ข้ันตอนดําเนินการ ประกอบด้วย 
  3.1 รวบรวมข้อมูลผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 
และเลือกเฉพาะประเภทบทความ โดยสืบค้นฐานข้อมูล SCOPUS ด้วยเขตข้อมูล Affiliation Name และสืบค้น
ฐานข้อมูล Web of Science  ด้วยเขตข้อมูล Address 
  3.2 จัดเก็บข้อมูลโดยการนําข้อมูลออกจากฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Export) เป็นไฟล์ CSV แล้ว
ทําการปรับแต่งข้อมูลบนโปรแกรม MS Excel แยกข้อมูลตามประเภทของข้อมูลท่ีศึกษา 
  3.3  สังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MS Excel โดยใช้วิธีการเรียงลําดับข้อมูล (Ranking) 
ตามจํานวนผลงาน จํานวนการอ้างอิง ช่ือหน่วยงานท่ีสังกัด สาขาวิชา จําแนกตามช่ือผู้แต่ง  ช่ือวารสาร แล้วเรียบ
เรียงข้อมูลลงตาราง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้จํานวนตัวเลข ร้อยละ เรียงลําดับข้อมูล แสดงผลด้วยตาราง และนํา
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม VOSviewer เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก (Data visualization) 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สรุปผลและอภปิรายผล  

 1. จํานวนบทความของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรและการอ้างอิงผลงานท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนบทความของอาจารย์ จําแนกตามปี 

 
 จํานวนบทความ/ป ี

2014 2015 2016 2017 2018 รวม 

SCOPUS 182 242 335 347 398 1,504 

Web of Science 150 212 266 292 323 1,243 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่าจํานวนบทความในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science   

มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนบทความของอาจารย์และจํานวนการอ้างอิงผลงาน  

 
ฐานข้อมูล จํานวนผลงานและการอ้างอิงผลงาน 

จํานวนบทความ 
(ชื่อเรื่อง) 

จํานวน
บทความที่ถูก

อ้างอิง  

ร้อยละของงาน
ที่ถูกอ้างอิง 

จํานวนครั้งที่ถูกอ้างอิง  
(Time cited) 

SCOPUS 1,504 1,073 71.34 6,966 
Web of Science 1,243 930 74.82 5,938 

  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบทความของอาจารย์ในฐานข้อมูล SCOPUS มีจํานวน 1,504  

ช่ือเรื่อง มากกว่าบทความในฐานข้อมูล Web of Science ท่ีมีจํานวน 1,243 ช่ือเรื่อง ส่วนการถูกอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล พบว่า บทความท่ีถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Web of Science มีจํานวนมากกว่าบทความท่ีถูกอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล SCOPUS  คิดเป็นร้อยละ  74.82  และ ร้อยละ 71.34  ตามลําดับ   
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 2. จํานวนบทความของอาจารย์ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science   

 

ตารางท่ี 3 จํานวนบทความของอาจารย์ในฐานข้อมลู SCOPUS  และ Web of Science เรียงลําดับ 5 รายการ  

 
SCOPUS Web of Science 

Rank AUTHOR NAME Documents Rank AUTHOR NAME Documents 

1 Chaiyakunapruk, N. 79 1 Chaiyakunapruk, N. 63 

2 Ingkaninan, K. 41 2 Bongkarn, T. 42 

3 Bongkarn, T. 34 3 Ingkaninan, K. 37 

4 Dilokthornsakul, P. 33 4 Wangkeeree, R. 30 

5 Plubtieng, S. 28 5 Plubtieng, S. 27 

   

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล SCOPUS พบว่า อาจารย์ท่ีมีบทความเผยแพร่มากท่ีสุด 

คือ Chaiyakunapruk, N. มีจํานวน 79 รายการ รองลงมาคือ Ingkaninan, K. และ Bongkarn, T. มีจํานวน 41

รายการ และ 34 รายการ ตามลําดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล Web of Science พบว่า อาจารย์มี

บทความเผยแพร่มากท่ีสุด คือ Chaiyakunapruk, N. จํานวน 63 รายการ รองลงมาคือ  Bongkarn, T. และ 

Ingkaninan, K.  มีจํานวน 42 รายการ และ 37 รายการ ตามลําดับ 

 3. จํานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science    

 

ตารางท่ี 4 จํานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล SCOPUS เรียงลําดับ 5 รายการ  

 
Rank Authors Source title Citations 

1 Dechanont S., Maphanta S., Butthum B., 

Kongkaew C. 

Pharmacoepidemiology and Drug 

Safety 

76 

2 Dilokthornsakul P. et al. Neurology 71 

3 Horpaopan S. et al American Journal of Human Genetics 64 

4 de Felice A., Mukohyama S. Physics Letters, Section B: Nuclear, 

Elementary Particle and High-Energy 

Physics 

52 

5 Kongkeaw C., Dilokthornsakul P., 

Thanarangsarit P., Limpeanchob N., Norman 

Scholfield C. 

Journal of Ethnopharmacology 49 
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  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า บทความได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุดในฐานข้อมูล SCOPUS คือ

บทความของ Dechanont, S.; Maphanta, S.;  Butthum, B. และ Kongkaew, C. เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

นเรศวรท้ังหมด  มีจํานวนการอ้างอิง 76 รายการ รองลงมา คือ บทความของ Dilokthornsakul P. มีจํานวนการ

อ้างอิง 71 รายการ และบทความของ Horpaopan S. มีจํานวนการอ้างอิง 64 รายการ ท้ังสองรายการ เป็นผู้เขียน

ร่วมกับสถาบันอ่ืน   

 

ตารางท่ี 5 จํานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Web of Science เรียงลําดับ 5 รายการ   

 
Rank Authors Source title Citations 

1 Dechanont, Supinya; Maphanta, 
Sirada; Butthum, Bodin; Kongkaew, 
Chuenjid 

Pharmacoepidemiology and Drug 
Safety 

70 

2 Aungwerojwit, A. et al. Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society 

69 

3 Dilokthornsakul, Piyameth et al. Neurology 62 

4 Horpaopan, Sukanya et al. American Journal of Human Genetics 57 

5 Liu, Ning-Guo et al. Fungal Diversity  56 

   

  สําหรับผลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูล Web of Science พบว่า บทความได้รับการอ้างอิงมาก

ท่ีสุด คือบทความของผู้แต่งช่ือ  Dechanont, S.; Maphanta, S.; Butthum, B. และ Kongkaew, C. ซ่ึงเป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรท้ังหมด มีจํานวนการอ้างอิง 70 รายการ รองลงมา คือ บทความของ Aungwerojwit, 

A. มีจํานวนการอ้างอิง 69 รายการ และบทความของ Dilokthornsakul, P.  มีจํานวนการอ้างอิง 62 รายการ ท้ัง

สองรายการ เป็นผู้เขียนท่ีมีผลงานร่วมกับสถาบันอ่ืน   

                4. วารสารท่ีอาจารยเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS  และ Web of Science    

 

ตารางท่ี 6 วารสารท่ีอาจารยเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science เรียงลาํดับ 5 รายการ 

 
SCOPUS Web of Science 

Rank Journal Name Documents Rank Journal Name Documents 

1 Journal of The Medical 
Association of Thailand 

32 1 Thai Journal Of 
Mathematics  

26 

2 Thai Journal of Mathematics 23 2 Plos One 19 

3 Plos One 21 3 Southeast Asian Journal 
of Tropical Medicine And 
Public Health 

17 
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ตารางท่ี 6 วารสารท่ีอาจารยเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science เรียงลาํดับ 5 รายการ (ต่อ) 

 
SCOPUS Web of Science 

Rank Journal Name Documents Rank Journal Name Documents 

4 Journal of 
Telecommunication 
Electronic And Computer 
Engineering 

16 4 Ceramics International  14 

Songklanakarin Journal of 
Science And Technology 

16 European Physical 
Journal C  

14 

5 European Physical Journal C 14 5 Journal Of Inequalities 
And Applications 

13 

 Icic Express Letters 14    

 Journal of International 
Dental And Medical Research 

14    

 

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า วารสารท่ีอาจารย์เผยแพร่บทความในฐานข้อมูล SCOPUS มากท่ีสุด 

คือ วารสาร Journal of The Medical Association of Thailand รองลงมาคือวารสาร  Thai Journal of 

Mathematics  และวารสาร Plos One  ตามลําดับ  ซ่ึงจากวารสารท้ังหมด 5 อันดับ พบว่า เป็นวารสารท่ีจัดทําใน

ประเทศไทย 3 รายช่ือ ได้แก่ วารสาร Journal of The Medical Association of Thailand, วารสาร Thai 

Journal of Mathematics, วารสาร Songklanakarin Journal of Science And Technology 

  ส่วนผลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูล Web of Science  พบว่า วารสารท่ีอาจารย์ส่งบทความ

เผยแพร่มากท่ีสุด คือ วารสาร Thai Journal of Mathematics รองลงมา คือ วารสาร  Plos One  และวารสาร 

Southeast Asian Tropical Medicine And Public Health ตามลําดับ ซ่ึงจากวารสารท้ังหมด 5 อันดับ พบว่า

เป็นวารสารท่ีจัดทําในประเทศไทย 2 รายช่ือ ได้แก่ วารสาร Thai Journal of Mathematics  และ วารสาร 

Southeast Asian Tropical Medicine and Public Health  

  5. หน่วยงานท่ีสังกัดของอาจารยท่ี์มีบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of 

Science 
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ตารางท่ี 7 หน่วยงานท่ีสังกัดของอาจารย์ท่ีมีบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science  

              (นอกเหนือจากสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรียงลําดับ 5 รายการ 

 
SCOPUS Web of Science 

Rank AFFILIATION Documents Rank AFFILIATION Documents 

1 Mahidol University 132 1 Mahidol University 118 

2 Chiang Mai University 111 2 Chiang Mai University 106 

3 Chulalongkorn University 106 3 Chulalongkorn University 103 

4 Monash University 

Malaysia 

88 4 Khon Kaen University 59 

5 University of Wisconsin-

Madison 

75 5 Mohash University Malaysia 58 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีหน่วยงานอ่ืนท่ีเขียนบทความร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย

นเรศวรซ่ึงเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science  โดยมหาวิทยาลัยท่ีมีบทความเขียนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวรมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล รองลงมาคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

 6. สาขาวิชาของอาจารย์ท่ีมีบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS  และ Web of Science 
   

ตารางท่ี 8 สาขาวิชาของอาจารยท่ี์มีบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science เรียงลําดับ         

              5 รายการ 

 
SCOPUS Web of Science 

Rank Subject Documents Rank Subject Documents 

1 Medicine 394 1 Mathematics 141 

2 Biochemistry, 
Genetics and 
Molecular Biology 

246 2 Physics 130 

3 Agricultural and 
Biological Sciences 

205 3 Materials Science 118 

4 Engineering 197 4 Chemistry  112 

5 Physics and 
Astronomy 

196 5 Pharmacology and 
Pharmacy  

110 
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  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า สาขาวิชาของอาจารย์ท่ีมีบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS 

มากท่ีสุด คือ สาขา Medicine รองลงมาคือ สาขา Biochemistry, Genetics and Molecular Biology และสาขา 

Agricultural and Biological Sciences ตามลําดับ 

 ส่วนผลการวิเคราะห์จากฐานข้อมูล Web of Science พบว่า สาขาวิชาของอาจารย์ท่ีมีบทความ

เผยแพร่ มากท่ีสุด คือ สาขา Mathematics รองลงมาคือ สาขา Physics และสาขา Materials Science ตามลําดับ 

 7. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลด้วย Data visualization จากโปรแกรม VOSviewer 

            Data visualization เป็นการนําเสนอภาพข้อมูล หรือ การนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก ซ่ึงหมายถึง 

การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนผัง รวมถึงคุณลักษณะหรือตัวแปรสําหรับหน่วยของข้อมูล (Friendly & Denis, 

2001) ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ ช่วยในการนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก ตัวอย่างเช่น MS PowerBI, VOSviewer , 

CiteSpace  สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม VOSviewer จากตัวอย่างตามภาพประกอบ 

ภาพท่ี 1 การแสดงผลข้อมูลของอาจารย์ท่ีมีจาํนวนบทความสูงสุดในฐานข้อมูล SCOPUS  ผ่านโปรแกรม       

           VOSviewver 
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ภาพท่ี 2 การแสดงผลข้อมูลความสัมพันธ์เชิงเส้น เมื่อเลือกแสดงผลด้วย Keyword  ผ่านโปรแกรม VOSviewer 

             

  ประโยชน์ของการนําเสนอข้อมลูดว้ยโปรแกรม VOSviewer 

  1. การแสดงผลข้อมูลจากโปรแกรม VOSviewer สามารถนําเสนอด้วยภาพกราฟิกในรูปแบบ 

แผนท่ีความคิด หรือ Mapping Chart ทําให้เห็นการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันได้ชัดเจนกว่าข้อมูลท่ีเป็น

แผนภาพในรูปแบบเดิมจากต้นแหล่ง เช่น แผนภูมิกราฟจากฐานข้อมูล SCOPUS หรือ Web of Science  แต่มี

ข้อเสีย คือ เมื่อคัดลอกภาพไปแสดงผลบนเอกสาร ข้อมูลจะมีขนาดเล็กเน่ืองจากรายละเอียดข้อมูลมีปริมาณมาก  

  2. โปรแกรม VOSviewer  สามารถรองรับข้อมูลท่ีนํามาจากฐานข้อมูลต้นแหล่ง เช่น SCOPUS 

Web of Science หรือ PubMed ได้ และรองรับข้อมูลหลายประเภท เช่น ไฟล์สกุล RIS จากโปรแกรม Endnote 

ไฟล์สกุล CSV หรือไฟล์สกุล txt ได้ 

  3. การนําเสนอข้อมูลเชิงกราฟิก หรือ Data visualization ทําให้ข้อมูลท่ีต้องการนําเสนอมี

ความน่าสนใจกว่าการนําเสนอในรูปแบบเดิม ๆ เช่น ตาราง หรือ กราฟ แต่ต้องอาศัยการปรับแต่งข้อมูล และทักษะ

ในการใช้งานโปรแกรม อีกท้ังต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการนําเสนอ จึงจะสามารถแสดงผลใน

รูปแบบสามมิติได้ 

  ข้อเสนอแนะ  

  เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับข้อมูลด้านวิจัย เช่น ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีติดอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย กับดัชนีช้ีวัดคุณภาพ

ของผลงาน มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  ผลงานของอาจารย์ท่ีติดอันดับในฐานข้อมูลนานาชาติมีคุณลักษณะ
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อย่างไร เป็นต้น  รวมถึงนําไปสู่การศึกษาแนวโน้มหรือทิศทางการวิจัยในแต่ละสาขา เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมการ

พัฒนาด้านวิจัยของแต่ละสาขาวิชาในสถาบันต่อไป 

  การนําไปใช้ประโยชน ์

  1. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร นําข้อมูลไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสนับสนุนวิจัย หรือการให้บริการนักวิจัย

สําหรับหน่วยงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ 

  2. นําข้อมูล ท่ีผ่านการสังเคราะห์และแสดงผลภาพกราฟิกมาประกอบการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ดูทันสมัย และสามารถทําให้ผู้ใช้เข้าถึงเน้ือหาของข้อมูลได้ง่ายข้ึน 
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บทคัดย่อ  
  ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ใช้ประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของการท าโครงงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพี่เลี้ยง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงงานของนักศึกษา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาฐานข้อมูลใช้ภาษา PHP และ HTML ซึ่งฐานข้อมูลมีความสามารถ
ในการบันทึก แก้ไข และการลบข้อมูล รวมถึงพี่เลี้ยงและนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น สื่อสารและส่งไฟล์ที่
เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานระหว่างกันได้  ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ78.8 สถานภาพเป็นบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 63.6 โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) 

 
ค าส าคัญ: ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา, นักศึกษาฝึกงานห้องสมุด, การฝึกงานห้องสมุด,  

               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ABSTRACT  
  KKUL School Project Tracking was developed to collect information of the projects 
of students trained at Khon Kaen University Library and used for tracking the progress of the projects 
between trainers and trainees. The database was developed using PHP and HTML languages which 
were able to transfer project- related files, data and comments between trainers and trainees. 
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Results from satisfactory questionnaires showed that the satisfactory were at the highest (average 
4.63 points) 

 
Keyword: Student Project Database, Student Internship, Library Internship,  

                Professional Experience Training, Khon Kaen University Library 

 
บทน า 
 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้สามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดการและบริหารองค์กรที่สอดคล้องตามยุคสมัยบน
พื้นฐานของภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนด หนึ่งในห้ายุทธศาสตร์การบริหารส านักหอสมุดที่ก าหนดไว้คือการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพแบบมืออาชีพใน
การขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์หนึ่งที่น ามาใช้คือการสร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์แบบครบวงจร การพัฒนาความร่วมมือกับหลักสูตรในการฝึกประสบการณ์ให้
นักศึกษาเพื่อสนองโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ส านักหอสมุดได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับ
นักศึกษาทุกสถาบัน ในช่ือว่า KKU Library School และเพื่อให้การฝึกงานเป็นยิ่งกว่าการฝึกงาน การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา กระบวนการการสอนงานและมอบหมายงานจึงมุ่งเน้นสอนงานแบบ Project-based Learning คือใช้ 
“โครงงาน”เป็นหัวใจส าคัญของหลักสูตรการฝึก เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของนักศึกษา ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีโครงงานที่พัฒนาโดยนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ท่ัวประเทศ
จ านวนมากกว่า 100 โครงงาน มีการพัฒนาเว็บไซต ์(https://library.kku.ac.th/school.php) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
โครงงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาและมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินการ ข้อมูลนักศึกษาที่เคยเข้าฝึกงานตลอดจน
ผลงานท่ีนักศึกษาได้ร่วมพัฒนา เพื่อให้สถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับทราบ
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากส านักหอสมุดก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามารับการฝึกงาน ใช้งานมา 2 ปี พบว่า
เว็บไซต์นี้มีข้อจ ากัดด้านการติดตามโครงงานของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุด 
การเผยแพร่โครงงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก อีกทั้งการใช้เป็นแหล่งรวบรวมโครงงานของนักศึกษาที่ได้พัฒนางานร่วมกับ
บุคลากรของส านักหอสมุดให้เป็นระบบเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินพัฒนาโครงงานต่อเนื่องกับนักศึกษา
ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นต่อไป จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการติดตามการท าโครงงาน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุดต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์  
 1. เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของการท าโครงงานนักศึกษา ที่อยู่ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 3. ใช้ส าหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน    
 1. ศึกษาระบบการจดัการและการพัฒนาของฐานข้อมูล 
 2. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลเพื่อให้มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ การวางโครงสร้าง รูปแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. เตรียมข้อมูลที่ต้องการน าเข้า ได้แก่ รายละเอียดโครงงาน (Proposal) ของนักศึกษาในปีที่
ผ่านมาและนักศึกษาที่ก าลังฝึกประสบการณ์ในปีปัจจุบัน โดยแยกสถานภาพโครงงานออกเป็นดังนี้  
  3.1 โครงงานท่ีก าลังด าเนินการ 
  3.2 โครงงานท่ีด าเนินการแล้ว 
  3.3 โครงงานของปีปัจจุบัน 
  3.4 โครงงานของปีท่ีผ่านมา 
  3.5 ผู้ด าเนินโครงงาน (สถาบันของนักศึกษา) 
 รายละเอียดโครงงานและสถานภาพการด าเนินงานของแต่ละโครงงาน ประกอบไปด้วย         
ช่ือโครงงาน ผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ ข้ันตอนการด าเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่
ได้จากการท าโครงงาน   
 4. รวบรวมรายชื่อ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พิกัดที่ตั้งในรูปแบบละติจูด ลองติจูด ระยะเวลาการ
ฝึกประสบการณ์  ช่องทางการติดต่อ และภาพของนักศึกษา ที่ เข้าฝึกประสบการณ์ที่ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5. ประสานงานกับผู้พัฒนาเพื่อก าหนดและท าความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดของความ
ต้องการ เป็นการให้ข้อมูลด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื้อหาหลักของเว็บแอปพลิเคชัน รูปแบบที่
ต้องการ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลน าเข้า รูปแบบการสืบค้น รายงานการแสดงผล 
 6. พัฒนาระบบ สร้างและทดลองใช้งาน โดยใช้ภาษา PHP และ HTMLหลังจากสร้างเสร็จจะท า
การทดลองใช้งานก่อนเผยแพร่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการจัดรูปแบบการแสดงผล  (มิทเชลล์, 
2556, น. 18) 
 7. เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเช่ือมโยงลิงก์ ไว้ที่ เพจหลักของโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://library.kku.ac.th/school.php)    

  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                 สรุปผล 
 ในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล KKUL School Project Tracking ได้ออกแบบระบบเป็น 
2 ส่วนดังน้ี  
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 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ แยกเป็น 8 เมนูดังน้ี  

 
 

 
 
 
 
  

1.1 หน้าหลัก ส าหรับผู้ใช้ระบบเลือกเพื่อจัดการหรือติดตามโครงการอื่น  ๆ 

ของส านักหอสมุดนอกเหนือโครงงานของนักศึกษา 

1.2 โครงการ ส าหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล KKUL School Project 

tracking 

1.3 หมวดหมู่ ส าหรับสร้างและลบหมวดหมู่เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาของโครงงาน

นักศึกษาและความเช่ียวชาญของพี่เลี้ยงและนักศึกษา 

1.4 บุคลากร ส าหรับการจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของ

ส านักหอสมุดและนักศึกษาท่ีเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5 หน่วยงาน ส าหรับการจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลสถาบันที่สังกัดของ

นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีส านักหอสมุด 

1.6 สมาชิก ส าหรับการจัดการสร้างช่ือผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูล KKUL School 

Project tracking 

1.7 คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบศึกษาการเข้าใช้งานของ

ฐานข้อมูล KKUL School Project tracking 

1.8 ติดต่อผู้พัฒนา ส าหรับผู้ใช้งานระบบแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล 

KKUL School Project tracking เมื่อเกิดปัญหา 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเมนูหลักการท างานในฐานข้อมูล KKUL School Project tracking 

 ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอโครงงานท้ังหมดและการจดัการโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ภาพที่ 3 แสดงการน าเข้าข้อมลูโครงงานและผู้รับผิดชอบโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 2. ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป (Guest) แยกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  
  2.1 การสืบค้นโครงงาน สามารถสืบค้นได้ 2 แบบ คือแบบไล่เรียง (Browse) และการสืบค้น
จากค าส าคัญ (Keyword Search) ของโครงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ภาพที่ 4 แสดงการรายงานผู้รับผิดชอบโครงงานและผูร้่วมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และ                   

             ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาโครงงาน 

 

      ภาพที่ 5 แสดงการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse) 
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 2.2 การแสดงผลข้อมูลของการค้นหา จะแสดงผลในรูปแบบตาราง สามารถเลือกเข้าไปดู
รายละเอียดโครงงานนักศึกษาแต่ละโครงงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 การแสดงรายละเอียดของโครงงานนักศึกษา ได้แก่ขอบเขตโครงงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีด าเนินการ พิกัดสถานท่ีจัดท าโครงงานแสดงผล
ในรูปแผนที่บน Google Map  กิจกรรมที่ท าระหว่างจัดท าโครงงานของนักศึกษาและพี่เลี้ยงโครงงาน รวมถึงไฟล์
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงงาน 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงผลการค้นหาโครงงาน  

 

  ภาพที่ 6 แสดงการสืบค้นจากค าส าคัญ (Keyword Search) 

ช่องรับค ำค้น (keyword) 
search) 
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 อภิปรายผล  
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งน าผลของการประเมินมาเปรียบเทียบกับการแปลผล  ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561, น. 3) ได้แก่ บุคลากรส านักหอสมุดที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโครงงานนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
78.8 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.2 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63)    
ส่วนท่ี 1 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของฐานข้อมูล พบว่า ระบบฐานข้อมูลช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษอยูใ่น
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) และต่ าสุดในด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 ด้านรูปแบบของฐานข้อมูล พบว่า การจัดรูปแบบใน

  ภาพที่ 8 แสดงผลรายละเอียดโครงงานของนักศึกษา  
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เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) และต่ าสุดในด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
เหมาะสมและน่าสนใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) ดังตาราง 

 
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชนข์องฐานข้อมลู 
1.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.36 มาก 
1.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของฐานข้อมูล 4.39 มาก 
1.3 การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 4.18 มาก 
1.4 การเช่ือมต่อของระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบ
หลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัปโหลดภาพ การส่งข้อมูล) 

4.27 มาก 

1.5 ระบบฐานข้อมูลช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 4.27 มาก 
1.6 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ 4.48 มาก 
1.7 ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 4.39 มาก 
1.8 ระบบฐานข้อมูลช่วยลดปรมิาณการใช้กระดาษ 4.57 มากที่สุด 
1.9 ระบบฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 

4.48 มาก 

1.10 ภาพรวมความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของฐานข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
2. ด้านรูปแบบของฐานข้อมูล 
2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 4.21 มาก 
2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.45 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.36 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 4.30 มาก 
2.5 การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links ) 4.27 มาก 
2.6 ภาพรวมความพึงพอใจด้านรปูแบบฐานข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของฐานข้อมลู  KKUL School Tracking 4.63 มากที่สุด 

    
 ข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนของข้อเสนอแนะ ควรมีการบันทึกเนื้อหาโครงงานครบสมบูรณ์ทุกโครงงานในฐานข้อมูล
โดยเฉพาะปีเก่า ๆ มีประโยชน์ในการติดตามงานนักศึกษาดีมาก ควรจะมีการแสดงความเช่ียวชาญของพี่เลี้ยง
นักศึกษาในหน้าแสดงผล และมีการรายงานผลสถาบันส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
 ส าหรับบุคลากร   
 1. เป็นแหล่งรวบรวมและติดตามความคืบหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ของพี่เลี้ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษา 
 2. เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานหรืออ้างอิงส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดโครงงานให้กับ
นักศึกษาในรุ่นต่อไป 
 3. ใช้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันของบุคลากรแต่ละส่วนงานในส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาโครงงานของนักศึกษา อีกทั้งทราบความเช่ียวชาญหรือทักษะของ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อท่ีจะมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรุ่นต่อไป 
 4. ใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการวิชาการชุมชนของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ส าหรับนักศึกษา 
 1. ใช้เป็นแฟ้มสะสมงานเพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเข้ามาตรวจสอบงานของนักศึกษา 
 2. แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงานที่รับผิดชอบหลังการเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ในภายหลัง 

 
รายการอ้างอิง  
มิทเชลล,์ ลอร์นา.  (2556).  เขียนโค้ด PHP อย่างมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ยุทธ ไกยวรรณ์.  (2561).  หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีในการจัดบริการห้องสมุดและ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย รวมท้ังบริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (Cataloging 
in Publication -- CIP) ท่ีผลิตและเผยแพร่ในนามของมหาวิทยาลัย สํานักฯ จึงได้ วิเคราะห์กระบวนงาน 
เพ่ือรวบรวมปัญหาการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในรูปแบบเดิมซ่ึงใช้ระบบบันทึกราชการ 
โดยใช้แบบสอบถามและการจัดทํา Focus group พบปัญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี 1) การสื่อสารในข้ันตอน 
การสั่งการและการมอบหมายงาน 2) ระยะเวลาการขอใช้และส่งมอบข้อมูล 3) การสูญหายของเอกสารคําขอ (CIP) 
4) การตรวจสอบการรับเข้าและการนําส่งเอกสาร และ 5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลฯ 
และรายงานผลของการดําเนินงาน จากปัญหาและความต้องการข้างต้น สํานักฯ จึงได้พัฒนาระบบจัดทําข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ โดยนําเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งข้ึนด้วยการลด
ข้ันตอนของการดําเนินงานบางประการท่ีไม่จําเป็น ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการส่งมอบงานเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความประทับใจ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: การสื่อสาร, ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP), ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
ABSTRACT  

The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University is responsible for providing Cataloging in Publication ( CIP)  service.  To improve the 
service process, thereby The Office analyze the service procedures by studying the problems that 
occurred in the past some problem in the operation are follows: 1) communication problems in 
the process of ordering and assigning work 2) the service duration takes a long time 3) the loss of 
documents 4 )  Inspection of receiving and delivery of documents and 5 )  requirements for 
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checking the status of CIP and the operation report. To solve the problems of the old system, 
thereby the online system was developed by applying existing technology to change the format 
of service, reduce operating procedures, reduce the paper usage, reduce the time and improve 
work efficiency to satisfy the user needs. The result of the user satisfaction survey showed that 
user satisfaction was at a higher level. 

 
Keyword: Communication, Cataloging in Publication, User satisfaction 

 
บทนํา 
 ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตสิ่ งพิมพ์ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ภารกิจ/กิจการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ท้ังเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. หนังสือ สิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญการแจ้งข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (Cataloging In Publication-- CIP) หรือ ข้อมูล 
CIP ไว้ในหน้าลิขสิทธ์ิของสิ่งพิมพ์ ท้ังน้ีได้มอบหมายให้สํานักบรรณสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิค หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) โดยมีหน่วยงานภายในท่ีใช้บริการ ได้แก่ 
สํานักพิมพ์  สํานักวิชาการ และหน่วยงานท่ีต้องผลิตเอกสารหรือตําราท่ี เป็นสิ่ งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักบรรณสารเทศมีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงานให้บริการของห้องสมุด โดยวิเคราะห์งานการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบ
บันทึกราชการผ่านกระบวนงานท่ีใช้บันทึกราชการท่ีสั่งการจากผู้อํานวยการสํานักฯ ซ่ึงใช้เอกสารในการแจ้งใช้
บริการและแนบสําเนาเอกสาร ได้แก่ หน้าปกใน คํานํา สารบัญ เพ่ือส่งให้สํานักฯ จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
เมื่อได้วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาของระบบการทํางานแบบเดิมจากแบบสอบถามและการจัดทํา Focus group 
พบว่า มีปัญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี (1) ปัญหาการสื่อสารในข้ันตอนการสั่งการและการมอบหมายงาน  
(2) ระยะเวลาการขอใช้บริการจนถึงข้ันตอนการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) มากกว่า16 วันทําการ 
(3) การสูญหายของเอกสารในข้ันตอนการนําส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน (4) การตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและ
การนําส่งเอกสาร และ (5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) และรายงานผลของ
การดําเนินงานให้กับผู้เก่ียวข้องทราบ (สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ก, น. 1-2) 
 ดังน้ัน หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค สํานักบรรณสารสนเทศ จึงได้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและเปลี่ยน
ช่องทางการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ด้วยการลดข้ันตอนและระยะเวลาของการดําเนินงาน มีระบบ
การติดตามและตรวจสอบการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) การตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการขอข้อมูลฯ 
ทําให้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การทํางานของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย นอกจากคุณภาพของข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ท่ีผู้ใช้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ยังได้นําเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร Chat live มาช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
และการให้บริการช่วยตอบคําถามและแก้ไขปัญหาการบริการเบ้ืองต้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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ด้านการสื่อสารให้ดียิ่งข้ึน สําหรับการดําเนินงานได้นําแนวคิด SIPOC Process มาใช้เพ่ืออธิบายหลักการพัฒนา
นวัตกรรมการสื่อสารกับบริการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในลําดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
3. เพ่ือการรายงานผลการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์  (CIP) ในรูปแบบออนไลน์ 

และการสืบค้นข้อมูล 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 สํานักบรรณสารสนเทศได้นํากรอบแนวคิด SIPOC Process  โดย Tennessee Associates 

International (คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค, 2560, น. 7) มาวิเคราะห์กระบวนงานหลักของการให้บริการสร้างข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  (ดังภาพท่ี 
1) เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์กระบวนงานไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีใน
ร ะ บ บ ( Stakeholder) 
ป ระกอบ ด้ วย  ผู้ บ ริ ห าร
หน่ วยงาน หั วหน้ าหน่ วย
วิ เคราะห์ทรัพยากร และ
บรรณารักษ์ผู้ จัดทําข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ 

2. ปัจจัยนําเข้า  (Input) 
ของกระบวนการ ประกอบด้วย  

   (1) ข้ อตกลงการ
ดําเนินการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ซ่ึ ง ได้ จ า ก ก า ร ทํ า 
Focus Group ร่ วม กับการ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก
ผู้ เ ก่ี ย ว ข้อ งใน การ จัด ทํ า
ข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์ 
( CIP)  ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ มู ล

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ของกระบวนดําเนินงานจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
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รายการในสิ่งพิมพ์แบบบันทึกราชการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการให้บริการและการรับบริการท่ีได้รวบรวม 
ได้แก่ ปัญหาข้ันตอนการดําเนินงาน การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาให้บริการ ปริมาณการใช้กระดาษ การสืบค้น
และการจัดเก็บคําขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบใหม่ในการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานให้ดียิ่งข้ึน 

(2) ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ การศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รวมท้ังนําข้อกําหนดท่ีได้จากความต้องการของผู้ใช้บริการ
และผู้เก่ียวข้องมาพัฒนาระบบฯ ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินงาน ดังน้ี (2.1) ศึกษาโครงสร้างข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
(2.2) การพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ เป็นการออกแบบฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วย ภาษา PHP 
และ  MySQL และใช้ โปรแกรม NetBeans, Frontend Framework Bootstrap และ Admin LTE ในการ
ดําเนินงาน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้เก่ียวข้องมาพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการและเปลี่ยนแปลง
วิธีการการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) (2.3) การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ
กับผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ด้วยการนําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้ในการช่วยตอบคําถามและการ
แก้ ไข ปัญ หาในการบริการเบ้ื องต้นและ ช่วยให้ คํ าปรึกษาในการใช้บริการต่ าง ๆ  ได้ อย่ างทัน ท่ วงที 
(2.4) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ให้กับผู้ใช้บริการ
และผู้เก่ียวข้อง (2.5) ประเมินผลระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาระบบฯ ให้ดีข้ึน 
(2.6) ปรับปรุงและแก้ไขระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ตามข้อเสนอแนะของผู้ทดลองใช้ (2.7) เปิดใช้บริการ
ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 โดยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 3. กระบวนการ (Process) การดําเนินงาน (Process) ของระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) แบบออนไลน์ เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการทํางาน ซ่ึงได้มีการเปรียบเทียบระบบการให้บริการแบบบันทึก
ราชการ (แบบเดิม) และผ่านระบบออนไลน์ (แบบใหม่) ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ
กับหน่วยงานผู้ให้บริการ เพ่ือลดข้ันตอนบางกระบวนงานในการมอบหมาย/สั่งการของผลการดําเนินงาน โดยให้ผู้ท่ี
ต้องการขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ มี 7 ข้ันตอนดังน้ี  
  3.1 การส่ง-รับคําขอใช้บริการฯ  
  3.2 การตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ  
  3.3 การวิเคราะห์เน้ือหา กําหนดหัวเรื่องและให้หมวดหมู่  
  3.4 การทํารายการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
  3.5 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
  3.6 การนําเสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรเพ่ือพิจารณา/และอนุมัติ 
  3.7 การตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล CIP โดยหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรยืนยันใน
ระบบ เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ  
 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome)  
  4.1 ผลผลิต ท่ี ได้ จากกระบวนการพัฒ นาระบบ ข้อมู ลรายการในสิ่ ง พิ ม พ์  (CIP) 
แบบออนไลน์ทําให้ได้ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ในระบบท่ีพร้อมใช้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน
รวมท้ังมีรายงานสถิติของการใช้บริการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
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  4.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือรวบรวมข้อมูลและเป็นข้อมูลย้อนกลับ
หน่วยงานผู้ ให้บริการ จึงสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
แบบออนไลน์เพ่ือประเมินและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
(จัดเก็บและสํารวจปีงบประมาณละ 2 ครั้งตามรอบการประเมิน)  

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การพัฒนากระบวนงานให้บริการจัดทําระบบข้อมูลรายการในสิ่ งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ 
ของสํานักบรรณสารสนเทศ ได้ดําเนินการตามกรอบแนวคิด SIPOC Process  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. การพัฒนาการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ทําให้สํานักบรรณสารสนเทศ 
มีระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ โดยนําความต้องการของผู้ ใช้บริการและผู้ เก่ียวข้อง 
มาพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการและเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้จัดทําข้อมูลรายการ 
ในสิ่งพิมพ์ (CIP) สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ท่ี http://library.stou.ac.th  จากน้ันคลิกท่ีแบนเนอร์ 
ของเว็บไซต์ห้องสมุด (ดังภาพท่ี 2)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การเข้าใช้บริการระบบจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผ่านเว็บไซต์ห้องสมดุ 
 

 ซ่ึงการขอจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผู้มีบัญชีสามารถเข้าใช้ระบบและติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับหน่วยงานผู้จัดทําข้อมูลฯ ได้โดยตรงทําให้ลดปัญหาท่ีเกิดจากการสั่งการและการมอบหมายงาน  
ท้ังยังลดระยะเวลา การส่งมอบงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการในรูปแบบเดิมกับการให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ ท่ีใช้เวลาในการดําเนินการมากกว่า 16 วันทําการ ลดเหลือ 3 วันทําการ ทําให้ผู้ขอใช้บริการรับข้อมูล
รายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รวดเร็วข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.25 โดยมีระบบแจ้งข้อมูลการท้ังส่วนของผู้จัดทําและผู้ขอใช้
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บริการผ่านอีเมล รวมท้ังการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ให้กับผู้ใช้บริการด้วยรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (ดังภาพท่ี 3) 
ช่วยลดปัญหาการสูญหายของเอกสารคําขอและ/หรอืข้อมูลรายการในสิง่พิมพ์ (CIP) ด้วย 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ของเอกสารการชุดวิชารูปแบบออนไลน์ 
 
 ผู้ ท่ี เ ก่ี ยว ข้อ งตรวจสอบปริม าณ การรับ เข้ าและการนํ าส่ ง เอกสาร คํ าขอใช้บ ริก าร  
การตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและรายงานสถิติต่าง ๆ  
ของผลของการดําเนินงานได้ (ดังภาพท่ี 4-5)   
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ภาพท่ี 4 การสืบค้นข้อมูลย้อนหลงั 
 

 
 
ภาพท่ี 5 รายงานสถิติต่าง ๆ 
  

 นอกจากคุณภาพของข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ท่ีสมบูรณ์และผู้ใช้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน
แล้วน้ัน สํานักฯ ยังมุ่งเน้นการทํางานเพ่ือการบริการท่ีดีเลิศ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลายในการ
สนับสนุนการบริการ เช่น โทรศัพท์ อีเมล และการแจ้งข้อมูลผ่านระบบฯ แล้วยังได้นําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้
ในการช่วยตอบคําถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็ว (ภาพท่ี 6) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของงานให้ดียิ่งข้ึน  
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ภาพท่ี 6 Chat live ช่วยตอบคําถามและการแก้ไขปัญหาในการบริการเบ้ืองต้น 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ
การใช้บริการจัดทําข้อมูลซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจัดทําข้อมูลซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุดในทุกด้านเรียงลําดับจากด้าน
ท่ีมีะแนนค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการผ่าน
ระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) ด้านคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.75) และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) ตามลําดับ (ภาพท่ี 7) (สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ข, น. 5) 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 7 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจัดทําข้อมลูซีไอพี (CIP) แบบออนไลน์ 
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 อภิปรายผล 
การให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ของสํานักบรรณสารสนเทศ เป็นการพัฒนา

งานจากการประสบปัญหาการให้บริการซ่ึงได้รวบรวมจากแบบสอบถามและการจัดทํา Focus Group น้ัน พบ
ปัญหาหลายประการ เช่น (1) ปัญหาการสื่อสารในข้ันตอนการสั่งการและการมอบหมายงาน (2) ระยะเวลาการขอ
ใช้บริการจนถึงการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ท่ีนานกว่า16 วันทําการ (3) การสูญหายของเอกสารคําขอ
และ/หรือข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในการนําส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน (4) การตรวจสอบปริมาณ 
การรับเข้าและการนําส่งเอกสาร และ (5) ความต้องการตรวจสอบสถานะการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
จึงได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานบริการให้ดีข้ึน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. พัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ 
 1.1 การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 

จากเดิมท่ีให้บริการผ่านรูปแบบบันทึกราชการระหว่างหน่วยงาน การสั่งการจากผู้อํานวยการสํานักฯ ซ่ึงเป็นระบบ
เอกสารการแจ้งขอใช้บริการและแนบสําเนาเอกสาร ได้แก่ หน้าปกใน คํานํา สารบัญ เป็นต้น เพ่ือขอให้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) มาเป็นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถขอได้ด้วยตนเองผ่าน
บัญชีผู้ใช้ท่ีบอกรับสมัครไว้ มีการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบ และนําส่งข้อมูลด้วยไฟล์ดิจิทัล ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ทํางานท้ังส่วนผู้ขอให้บริการและผู้จัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ผ่านระบบออนไลน์ในทุกข้ันตอน รวมท้ังได้
ลดข้ันตอนการดําเนินการบางประการท่ีไม่จําเป็นออก 

 1.2 นําเทคโนโลยี Chat Live มาใช้ในการช่วยตอบคําถามและการแก้ไขปัญหาในการ
บริการเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คําปรึกษาในการใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

2. ระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ให้บริการข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) โดยใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบการให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
ในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ท่ีได้เปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
ซ่ึงผู้ต้องการใช้บริการสามารถดําเนินการขอผ่านระบบออนไลน์ การลดข้ันตอนการดําเนินการบางประการท่ีไม่
จําเป็นออกจากกระบวนการทํางานได้ลดระยะเวลาในการดําเนินการ และการส่งมอบข้อมูลได้รวดเร็วข้ึนจากเดิม 
ท่ีใช้เวลามากกว่า 16 วันทําการเหลือ 3 วันทําการ ซ่ึงรวดเร็วข้ึนคิดเป็นร้อยละ 81.25 หลังจากได้ส่งคําขอใช้บริการ 
มีระบบแจ้งข้อมูลการท้ังส่วนของผู้จัดทําและผู้ขอใช้บริการผ่านอีเมล รวมท้ังการส่งมอบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ 
(CIP) ให้กับผู้ใช้บริการด้วยรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการสูญหายของเอกสาร สามารถ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพ่ือตรวจสอบความซํ้าซ้อนและเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

3. ระบบรายงานผลการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) รูปแบบออนไลน์โดยท่ีผู้ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบสถานะของการบริการ การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการติดตามและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  

4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output/Outcome)  
 4.1 ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

ทําให้ได้ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ในระบบท่ีพร้อมใช้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วันรวมท้ังมีรายงาน
สถิติของการใช้บริการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
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 4.2 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนกลับ
หน่วยงานผู้ให้บริการ จึงมีการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เพ่ือประเมินและนํา
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พบว่า ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการให้บริการมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมทักษะการใช้งานระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ให้กับผู้รับบริการ 
โดยการจัดทําเอกสารแนะนําการใช้บริการผ่านเว็บ การจัดอบรมแนะนําให้กับผู้รับบริการ มีช่องทางการสื่อสารใน
การรับแจ้งปัญหาการใช้ระบบบริการฯ ท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

5. ผลต่อเน่ืองท่ีได้จากการพัฒนาระบบ 
ระบบฯ ท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ันสามารถลดปริมาณของการใช้กระดาษซ่ึงถือว่าเป็นวัสดุสํานักงาน

สิ้นเปลืองในข้ันตอนของการดําเนินงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ไม่ต้องใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลรายการคํา
ขอให้บริการและข้อมูล CIP เพ่ือนําไปใช้เป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของห้องสมุดให้เป็น 
Paperless office 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ในอนาคตจะมีการเช่ือมโยงข้อมูลสิ่งพิมพ์ 
ของมหาวิทยาลัยกับระบบการจัดทําข้อมูลระเบียนรายการบรรณานุกรมของฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 
 2. การนําเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยทําให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP)  
ของสํานักบรรณสารสนเทศไดร้ับผลตอบรับ (Feedback) จากผู้ใช้บริการได้รวดเรว็ ช่วยให้คําปรึกษาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงทีและพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง/7 วัน เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ 
 3. การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เพ่ือเช่ือมโยงรายการสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของข้อมูลการทํารายการ
บรรณานุกรมเพ่ือสนับสนุนส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีหน้าท่ีในการจัดหา
เอกสารการสอนชุดวิชาเพ่ือให้บริการในห้องสมุดได้ตรวจสอบและวางแผนการจัดหาเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. 
ใหม่ท่ีกําลังผลิตหรือการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือทดแทนฉบับพิมพ์ก่อนหน้า 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาระบบข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ซ่ึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุดใน
การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก่อเกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย สํานักพิมพ์  สํานักวิชาการ  
สํานักบรรณสารสนเทศ และหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีต้องการขอข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานท่ีสังกัดสํานักพิมพ์ สํานักวิชาการ ท่ีปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ประสานงานโครงการ
เลือกสรรหนังสือ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา หรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการจัดทํา
ข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) สามารถเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูล ส่งมอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาบริการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท่ียั่งยืนในกระบวนการปฏิบัติงานโดยไมใ่ช้กระดาษหรือเป็น Paperless office ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านระบบบริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) อยู่ ในระดับมาก 
(สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562ข, น. 7) 
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รายการอ้างอิง  
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุดข่ายงานห้องสมุด.  (2560).  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

และตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา.  เชียงใหม่: ผู้แต่ง. 
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
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ให้บริการจัดทําข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์.  นนทบุรี: ผู้แต่ง. 
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Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen 
 

Wow Zone: New Library Service Zone...Tie Our Teen’s Heart 
 

สุภาวดี เพชรชื่นสกลุ, นิสาชล กาญจนพิชิต 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
supawadeep@go.buu.ac.th 

kanjanapichit@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดการบริหารพื้นที่ส านักหอสมุดในรูปแบบ  
Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
และ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการด า เนินงาน พบว่า ส านักหอสมุดได้จัดท า  
Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen จ านวน 7 โซน ดังนี้ 1) Multimedia Room: ห้องศึกษา
มัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว  ) Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  3) Mini Home Theater: ห้องฉาย
ภาพยนตร์  4) Game Zone:  โซนเกม 5) Quiet Zone for Graduate Student:  โซนเงียบส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 6) Nap Zone: โซนเงียบส าหรับงีบ และ 7) LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ ซึ่งจากการด าเนินงาน พบว่า   
1) สถิติการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด (ช้ัน  -7) ปีการศึกษา  561 สูงกว่าสถิติการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด  
ปีการศึกษา  560  ) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4. 4) ด้วย และ 3) มีหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าศึกษา 
ดูงานและเยี่ยมชมส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุดให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการพื้นที่, Wow Zone, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
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ABSTRACT 

  Burapha University Library has conducted to manage the library spaces into Wow 
Zone: New Library Service Zone . ..Tie  Our Teen’s Heart. The purposes of this project are as follows: 
1) To promote access to Burapha University Library services. 2) To study users’ satisfaction on Burapha 
University Library. And 3) To promote access to Burapha University Library. Burapha University Library 
has done 7 zones of Wow Zone: New Zone...Tie Our Teen’s Heart as follows: 1) Group and Individual 
Multimedia  Room  2)  Cyber  Zone: Learning Computer Zone   3) Mini Home  Theater:  Movie Room 
4) Game Zone 5) Quiet Zone for Graduate Student 6) Nap Zone 7) LIBRA OKE: Karaoke room. The study 
results found that 1 )  The statistics of library access (2nd - 7th floors) in academic year 2018 is higher 
than the statistics of library access in academic year 2017 2) The users’ satisfaction to access Burapha 
University Library is at a high level ( x̅ =4.23)  and it’ s considered that library users have satisfied with 
our location/ facilities which is at a high level (x̅ = 4. 4). And 3) There are more various departments 
and institutions from our country and abroad that are interested in studying and visiting Burapha 
University Library which is promote to be well-known library. 
 
Keyword: Area management, Wow Zone, Burapha University Library 
 
บทน า  
  จากความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ผันจากการอ่านผ่านตัวอักษรในหนังสือ  มาสู่ 
การเป็นสังคมดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดย 
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้ความต้องการใช้สารสนเทศจากห้องสมุดลดน้อยลง จุดประสงค์หลักในการเข้าใช้บริการ
ส านักหอสมุดของนิสิตได้เปลี่ยนไป จากเดิมเพื่อเข้ามาอ่านหนังสือ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยหรือยืมทรัพยากรต่าง ๆ มาเป็นเพื่อ
ใช้บริการพื้นที่หรือทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่หนังสือ ดังนั้น ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
บูรพาและประชาชนท่ัวไป จึงจ าเป็นต้องปรับบทบาทในการให้บริการ โดยเพิ่มบริการสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการเรียนรู้ ให้เป็น 1 ใน 5 บริการหลักของส านักหอสมุด ได้แก่ บริการสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย 
บริการสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ บริการฝึกอบรม และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งบริการ
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ เป็นบริการที่ส านักหอสมุดจัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการศึกษา ค้นคว้าและใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แก่นิสิตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพื่อให้การบริการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของ
นิสิตมากท่ีสุด ส านักหอสมุดจึงได้จัดบริการที่เป็น Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายในการเปลี่ยนผันห้องสมุดจากหน่วยงานที่มีแต่หนังสือหรือข้อมูลไปสู่ห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง  
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการส านักหอสมุดและ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสรมิการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา  
  . เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
  ด าเนินการวเิคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า สถติิการเข้า
ใช้บริการส านักหอสมุด  ปีการศึกษา  559 มีผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ช้ัน 1  (Learning Common)  จ านวน 740,986 คน 
และ เข้าใช้บริการพื้นท่ีช้ัน   -7 จ านวน  745,510  คน  (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา,  561)  จากจ านวนผู้เข้าใช้
บริการหอสมุดดังกล่าว สามารถแบ่งพฤติกรรมการใช้บริการส านักหอสมุดออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
  กลุ่มที่ 1 เข้าใช้ส านักหอสมดุเพื่อใช้เป็นสถานท่ีท างานหรือกิจกรรมส่วนตัว 
  กลุ่มที่   เข้าใช้ส านักหอสมุดเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และ ใช้พื้นที่หอสมุดในการท างานหรือ
กิจกรรมส่วนตัวผสมกัน  
 กลุ่มที่ 3 ไม่เข้าใช้ส านักหอสมดุแต่จะใช้ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดผ่านทางออนไลน์  
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการส านักหอสมุ ด มหาวิทยาลัยบูรพา จะเห็นได้ว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ นอกจากจะเข้าใช้บริการส านักหอสมุดเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ยังเข้ามาใช้พื้นที่ของหอสมุด 
ท ากิจกรรมส่วนตัวด้วยเช่นกัน 
   . ปฏิบัติงาน (Do) 
   2.1 ศึกษาเอกสารด้านการบรหิารห้องสมุดยุคใหม่ ตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
    .  ศึกษาอิทธิพลของ Internet หรือบริการออนไลน์และความนิยมในการใช้ Smart Device ของ  
คนยุคใหม ่
    .3 ศึกษารูปแบบของเฟอร์นิเจอรแ์ละภมูิสถาปตัย์ ที่เหมาะสมกับหอ้งสมุดเดมิ  โดยปรับเปลี่ยน/ 
ปรับปรุงให้น้อยหรือประหยัดแตม่คีวามทันสมัย 
     .4 ก าหนดบริการ ก าหนดพื้นทีแ่ละวางแผนปรับปรุงพื้นที่ตามความส าคญัก่อนหลัง โดยใช้หลัก 
แนวคิดของพื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด  ซึ่ง ปราณี  อัศวภูษิตกุล  ( 561, น. 11-1 )  ได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจ 
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีการท างานร่วมกันของห้องสมุดในต่างประเทศและในประเทศ ดังต่อไปนี้ 
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      .4.1 ความต้องการใช้พื้นท่ีห้องสมุด ผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 มิได้ต้องการใช้พื้นที่ห้องสมุดเพียง
เพื่อเข้ามาอ่าน หรือ ยืม-คืนหนังสือเท่านั้น   แต่ยังต้องการใช้พื้นที่ห้องสมุดเพื่อท ากิจกรรมอื่นอีก เช่น การติวหนังสือ
เป็นสถานที่นัดพบส าหรับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขนาดเล็กร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้ความบันเทิงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศห้องสมุดบางแห่งใช้
พืน้ท่ีนี้เพื่อการชุมนุมหาเสียงส าหรับนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วย เป็นต้น 
    2.4.  พื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด  
     .4.2.1 การบริหารจัดการพื้นที่การท างานร่วมกันมีทั้งการจัดพื้นที่แบบเปิด ขนาดพื้นที่
ใช้สอยมากน้อยแตกต่างกันไปเป็นมุมหนึ่งหรือช้ันหนึ่งของห้องสมุด ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ใช้พื้นที่โดยรวมของห้องสมุด 
งบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องสมุด ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้ในชุมชน องค์กร หรือสถาบันนั้น  ๆ
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เป็นต้น  
     .4.2.2 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เคาน์เตอร์  
ตู้เก็บสัมภาระ  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตไร้สาย  กระดานอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ อุปกรณ์  
เทคโนโลยีอื่นท่ีควรมีประกอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ     
     .4.2.3 ผู้ให้บริการ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ อาสาสมัครทั่วไป 
และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
      .4.2.4 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการพื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ 
ได้แก่ นักเรียน นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนท่ัวไป ผู้ใช้บริการห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญจ่ะเป็น 
บุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ขณะที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใน
สถาบนั    
     .4.2.5 การจัดบริการผู้ใช้สามารถใช้บริการพื้นที่น้ีควบคู่ไปกับการใช้บริการของห้องสมุด 
ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ บริการตอบค าถามและช่วยการ 
ค้นคว้า บริการให้ค าปรึกษาช้ีแนะแหล่งสารสนเทศ บริการแนะน าการวิจัย บริการคัดเลือกสารสนเทศ บริการร้าน
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น   
   นอกจากน้ี ยังศึกษาวิธีการจัดห้องสมุดของ ดร. เคลาส์  อูลริช  แวร์เนอร์ ที่ระบุ 10 เคล็ดลับจัดพื้นที ่
ห้องสมุดให้ “ว้าว!” ดังนี ้(แวร์เนอร์, 2558, น. 193-197) 
    1. เหมาะสมกับการใช้งาน (Functional) 
    2. ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptable) 
    3. เข้าถึงได้ง่ายและเชิญชวนให้เข้า (Accessible and inviting) 
    4. หลากหลาย (Varied) 
    5. มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
    6. จูงใจและกระตุ้น (Motivating and stimulating) 
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    7. สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Environmentally suitable) 
    8. ปลอดภัยและมั่นคง (Safe and secure) 
    9. มีประสิทธิภาพ (Efficient) 
    10. เหมาะสมกับ ICT (Suitable for ICT) 
       .5 ด าเนินการจัดท าโซนต่าง ๆ ดังนี ้
  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา ได้ด าเนินการจดัท าโซนบริการที่เป็น Wow Zone: โซนบริการ
ห้องสมุดแนวใหม่...วดัใจวัย Teen ตั้งแต่ปี พ.ศ.  560-ปัจจุบัน โดยจัดท าโซนบริการจากการปรับปรุงบริการเดิมที่เคยมี
อยูแ่ล้วและจัดท าโซนบริการใหม่เพิ่มขึ้นมา ดังนี ้
    .5.1 Edutainment Zone: โซนบันเทิงศึกษา ประกอบไปด้วย 
     .5.1.1 Multimedia Room: ห้องศึกษามัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว ให้บริการรับชมสื่อ
มัลติมีเดียหรือภาพยนตร์ 
    2.5.1.2 Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    2.5.1.3 Mini Home Theater: ห้องฉายภาพยนตร์ ให้บริการรับชมสื่อมัลติมีเดียหรือ
ภาพยนตร์  
    2.5.1.4 Game Zone: โซนเกม ให้บริการเกมต่าง ๆ เพื่อฝึกสมองและเพื่อความบันเทิง 
เช่น เกมซูโดกุ (Sudoku) เกมต่ออักษรไขว้   ภาษา เกมเศรษฐี เกมริชรวยพลิกล็อค เป็นต้น 
   2.5.2 Quiet Zone for Graduate Student: โซนเงียบส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ห้อง
บัณฑิตศึกษา) ให้บริการที่นั่งอ่านส่วนตัวส าหรับนิสิตระดับบัณฑิต 
   2.5.3 Nap Zone: โซนเงียบส าหรับงีบ ให้บริการที่นอนงีบส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการพัก
สายตาหรือพักผ่อนให้ผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือหรือท าวิจัย 
    .5.4 LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ บริการห้องร้องคาราโอเกะ เพื่อความผ่อนคลาย 
  2.6 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านเว็บไซต์ส านักหอสมุด www.lib.buu.ac.th, Facebook 
Fanpage, Line@ และจดหมายข่าวส านักหอสมุด (Library Friend)  
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ภาพที่ 1 การประชาสมัพันธ์บริการเกมตา่ง ๆ 
 
   3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Check)  
 นอกจากการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ  Wow Zone:  โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่…มัดใจ วัย 
Teen ตามช่องทางต่าง ๆ แล้ว ส านักหอสมุดยังได้จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  สังเกต  สัมภาษณ์และจัดเก็บสถิติการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด เพื่อน าผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อมูลการเข้าใช้บริการมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
  4. น าผลการประเมินมาด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 
 ส านักหอสมุด ด าเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการให้บริการโซนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ตามข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการและน าผลการด าเนินงานมาแสดงให้เห็นถึงการให้บริการแบบเดิมและ  
การบริการแบบใหม่ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานการให้บริการโซนตา่ง ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม ่
 

ชื่อโซนบริการ 
 

การบริการ  
(เดิม) 

การบริการ  
(ใหม่) 

1.  Edutainment Zone: โซนบันเทิง
ศึกษา ประกอบด้วย 
      1.1  Multimedia Room: ห้อง
ศึกษามัลตมิีเดยีกลุม่และ 
ห้องศึกษามัลติมเีดียเดี่ยว 
(บริการที่ช้ัน 6)  
 
 

1.  ให้บริการรับชมสื่อมัลติมีเดีย
หรือภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้และ
ความบันเทิง สามารถยืมสื่อจาก
ส านักหอสมุดหรือน าสื่อ 
มาเองได ้
 
 
 
2.  ห้องศึกษามัลติมีเดียเดี่ยว
ให้บริการเป็นโทรทัศน์จอแก้ว 
ขนาด 14 น้ิว 
3.  กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองคิวเข้า
ใช้บริการ  

1.  ให้บริการรับชมสื่อมัลติมีเดีย
หรือภาพยนตร์ โดยสามารถยืมสื่อ
จากส านักหอสมุด น าสื่อมาเอง 
หรือชมภาพยนตร์ผ่านเครือข่าย
บริการทางธุ รกิจที่ ถูกต้องตาม
กฎหมาย (Netflix) เพื่อการเรียนรู้
และความบันเทิง 
(ส าหรับห้องศึกษามลัตมิีเดยีกลุ่ม) 
 .  เปลี่ยนทีวีจอแก้วขนาด  
14 นิ้ว เป็นโทรทัศน์จอแบน ขนาด 
 4 นิ้ว 
3. พัฒนาระบบจองห้อง
Multimedia Room โดยสามารถ
จองได้ออนไลน์ พร้อมระบบแจ้ง
เตือนทางข้อความได ้

      1.   Cyber Zone: โซน
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้   
(บริการที่ช้ัน 6)  
 

ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตและใช้ส าหรับฝึกอบรม
ทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนิสิต 
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
บู รพา  จ านวน 1 ห้ อ ง  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 60 เครื่อง 
 

เพิ่มจ านวนห้อง Cyber Zone เป็น 
  ห้อง คือ  
-  Cyber Zone I ใ ห้ บ ริ ก า ร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 68 เครื่อง 
-  Cyber Zone II ใ ห้ บ ริ ก า ร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
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ตารางที่  1 แสดงผลการด าเนินงานการให้บริการโซนต่าง  ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม่  
            (ต่อ) 
 

ชื่อโซนบริการ 
 

การบริการ  
(เดิม) 

การบริการ  
(ใหม่) 

     1.3  Mini Home Theater: ห้อง
ฉายภาพยนตร์ (บริการที่ช้ัน 6) 
 

3.  ให้บริการที่นั่งชมภาพยนตร์ 
จ านวน 30 ท่ีนั่ง 

3.  เปลี่ยนที่นั่งชมภาพยนตร์ใหม่ 
โดยเลือกที่นั่งเป็นเก้าอี้โซฟาผสมกับ
เก้ าอี้ เล็กเ ช่อร์ เพื่ ออ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการ
จดบันทึกขณะชมภาพยนตร์หรือสื่อ
มัลติมีเดีย จ านวน 30 ท่ีนั่ง 
 

     1.4  Game Zone: โซนเกม 
(บริการที่ช้ัน   อาคารรมณีย์) 
 
 
 
 

ให้บริการเกมต่างๆ เพื่อฝึกสมอง
และเพื่อความบันเทิง โดยน าเวที
ช่ั วคราวมาจัดท า เป็น โซน เกม 
ให้บริการที่ช้ัน 6 ติดกับห้อง Cyber 
Zone II 

1. เปลี่ยนสถานที่ให้บริการเกมโซน 
ที่ ช้ัน   อาคารรมณีย์ เพื่อไม่ให้มี
เสียงรบกวนผู้ใช้บริการที่ห้อง Cyber 
Zone II 
2.  ติดตั้งรวงผึ้งส าหรับนั่งพักผ่อน
หรื ออ่ า นห นั ง สื อ ไ ด้  เ พื่ อ ส ร้ า ง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 .  Quiet Zone for Graduate 
Student: โซนเงียบส าหรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (บริการที่ช้ัน 5) 
 

 

ให้บริการที่นั่งอ่านส่วนตัวส าหรับ
นิสิตระดับบณัฑิต 

ปรับปรุงห้องโดยกั้นพื้นที่ ให้ เป็น
สัดส่วนของแต่ละโต๊ะ ให้สูงเท่าระดับ
ส ายต า  เ พื่ อ ค ว าม เ ป็ นส่ วนตั ว 
ปรับเปลี่ยนโต๊ะให้มีพื้นที่เหมาะกับ
การท าวิจัย พร้อมด้วยโคมไฟเพื่อ
เพิ่มแสงสว่าง  

 
 

 
 

 

 

 

299



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ตารางที่  1 แสดงผลการด าเนินงานการให้บริการโซนต่าง  ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม่  
            (ต่อ) 
 

ชื่อโซนบริการ 
 

การบริการ  
(เดิม) 

การบริการ  
(ใหม่) 

3.  Nap Zone: โซนเงียบ 
ส าหรับงีบ (บริการที่ช้ัน 5) 
 
 

 

ใ ห้ บ ริ ห า ร ที่ น อ น งี บ ส า ห รั บ
ผู้ใช้บริการที่ต้องการพักสายตาหรือ
พักผ่อนให้ผ่อนคลายจากการอ่าน
หนังสือหรือท าวิจัย 
 
 
 
 

ปรับปรุงห้องโดยการน าฉากมากั้น 
โดยใช้ฉากตกแต่งที่ เป็นลักษณะ
โปร่ง ไม่ทึบ เป็นลายฉลุสวยงาม 
เพื่อให้ดูเป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่มิดชิด
จนเกินไป 

4.  LIBRA OKE:  
ห้องคาราโอเกะ (บริการที่ช้ัน 6) 
 

บริการห้องร้องคาราโอเกะ เพื่อ
ความผ่อนคลาย บริการ จ านวน  
1 ห้อง 
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบเสียงของห้อง LIBRA 
OKE ไม่ ให้ดั งรบกวนพื้นที่อื่น  ๆ 
และเพิ่มจ านวนห้อง LIBRA OKE 
เป็น   ห้อง เพื่อรองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่   วงจรการปฏิบัติงาน PDCA 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัด Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...
วัดใจวัย Teen ตั้งแต่ปี  560-ปัจจุบัน จ านวน 7 โซน ดังนี้ 1)  Multimedia Room: ห้องศึกษามัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว 
 ) Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 3)  Mini Home Theater: ห้องฉายภาพยนตร์  4)  Game Zone: 
โซนเกม 5)  Quiet Zone for Graduate Student: โซนเงียบส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 6)  Nap Zone: โซนเงียบ
ส าหรับงีบ และ 7)  LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ ซึ่งจากการด าเนินงาน พบว่า สถิติการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ช้ัน  -7) ในปีการศึกษา  559- 561 ดังตารางที่    
 
ตารางที่   สถิติการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา (ช้ัน  -7) ปีการศึกษา  559- 561 
 

ปีการศึกษา  559  560  561 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
(คน) 

745,510 683,968 769,510 

 
 จากตารางที่   จะพบว่า จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบู รพา (ช้ัน  -7) ในปี
การศึกษา  561 มีจ านวน 769,510 คน ซึ่งสูงกว่าผู้เข้าใช้บริการในปีการศึกษา  559 (จ านวน 745,510 คน) และผู้เข้า
ใช้บริการในปีการศึกษา  560 (จ านวน 683,968 คน)  
  . ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ข้าใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  561 จ านวน 400 คน โดยผลการประเมิน ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มตี่อส านักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ     x̅ SD ระดับ อันดับ 

1.  ความพึงพอใจด้านทรัพยากรหอ้งสมุด 4.28 .68 มาก 1 
 .  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 4.23 .19 มาก 3 
3.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากร 4.23 .10 มาก 4 
4.  ความพึงพอใจด้านสถานที่/ สิง่อ านวยความสะดวก 4.24 . 4 มาก 2 
5.  ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร 4.18 .05 มาก 5 

รวม 4.23 .15 มาก  
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  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการส านักหอสมุด อยู่ในระดับมาก  
(x̅ = 4.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4. 4) ซึ่งเป็นอันดับที่   รองจากความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดเท่านั้นเอง 
 3. ประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 จากการด าเนินงานจัดท า Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย Teen พบว่า 
ในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  56 ) มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้เข้า 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส านักหอสมุด จ านวน  0 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานภายในประเทศ 16 หน่วยงาน 
และหน่วยงานต่างประเทศ 4 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การเยี่ยมชมศึกษาดูงานส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 อภิปรายผล 
 Wow Zone:  โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่ . . .มัดใจวัย teen สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  การจัดการบริหารพื้นที่ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดท า Wow Zone:  
โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ส่งผลให้จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุดเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากส านักหอสมุดได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของส านักหอสมุด พบว่า พฤติกรรมของผู้เข้าใช้
บริการส านักหอสมุดได้เปลี่ยนไปจากเดิม คือ ไม่ได้เข้ามาเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดเท่านั้น แต่จะ 
เข้ามาใช้พื้นที่หรือบริการอื่น ๆ ของหอสมุดเพื่อท ากิจกรรมส่วนตัว รวมทั้งการเข้าใช้สารสนเทศของส านักหอสมุดโดย 
ที่ไม่ได้เข้ามาที่ส านักหอสมุดด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษา นอกจากจะท าให้ทราบถึงจ านวนผู้เข้าใช้บริการที่เพิ่มมากข้ึน
จากการให้บริการ Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ซึ่งสอดคล้องกับปราณี อัศวภูษิตกุล  
( 561, บทคัดย่อ) ที่กล่าวไว้ว่า ศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมมีบทบาทต่อการด ารงอยู่ของห้องสมุด
เป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ดังนั้น เพื่อให้ห้องสมุด
ยังคงด ารงอยู่ได้นอกเหนือจากการเป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่าน้ัน ห้องสมุดต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ให้มปีระสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ใช้เข้ามาใช้พื้นที่ห้องสมุด ห้องสมุดต้องเพิ่มพื้นท่ีการท างานร่วมกัน
เพื่อกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยค านึงถึงความต้องการใช้พื้นที่ของผู้ใช้เป็นส าคัญ การจัดพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น
ในการใช้งาน การออกแบบท่ีดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ มีจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท างานร่วมกัน
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ได้อย่างสนุกสนานและสะดวกสบายแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการส านักหอสมุด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักหอสมุดในภาพรวมและในด้านสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก รวมทั้งส่งผลถึงจ านวนผู้เข้ามาศึกษา
เยี่ยมชมส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเพิ่มมากข้ึนด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การเข้าใช้บริการส านักหอสมุดเพิ่มมากข้ึน 
  . ควรจัดเก็บและศึกษาสถิติการเข้าใช้บริการโซนต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การจัดการบริหารพื้นที่ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดท า Wow Zone:  
โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและเข้าใช้บริการพื้นที่ต่าง ๆ ของส านักหอสมุด 

ได้อย่างสะดวกสบายและตรงกับความต้องการ   
   . ผู้ใช้บริการได้รับบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด 
  1. ส านักหอสมุดเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างห้องสมุดกับ
ผู้ใช้บริการ 
   . เป็นการส่งเสริมการเข้าใช้บริการส านักหอสมุดและประชาสัมพันธ์ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัย 
บูรพาให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพรห่ลาย 
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Happy English Hour by BUU Library 
 

อังศุรัตน์ ระยา 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
  augsurat.ra@buu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ Happy English Hour by BUU 
Library โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสํานักหอสมุด รองรับ 
ความต้องการของ EEC 2) เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน 
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 3) เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 1) ศึกษาหาความรู้จากคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การบริการห้องสมุด หนังสือ เว็บไซต์ และยูทูบ รวมถึงวิธีการ On the job training สําหรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 2) จัดทําแผนการสอน ซ่ึงประกอบไปด้วย หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์ และประโยคท่ีเก่ียวข้อง 
3) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 4) จัดทําแบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน 5) จัดทํารายช่ือผู้เข้าอบรม  ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ันจํานวน 
21 คน 6) จัดทํากําหนดการเพ่ือช้ีแจงวัน เวลา และสถานท่ีเรียน 7) ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน 8) ดําเนินการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ On the job training 9) ดําเนินการทดสอบหลังเรียน 10) ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ Happy English Hour by BUU Library ด้วยวิธีการ On the job training 
พบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของผู้เข้าอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลคะแนน
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้
เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

 
คําสําคัญ: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร, วิธีการ On the job training 

 
ABSTRACT  
  Burapha University Library has conducted a Happy English Hour by BUU Library 
project. The purposes of this project were as follows: 1) To prepare English for library staff in order 
to support the need of EEC. 2) To provide library staff knowledge and understanding of how to use 
English to communicate with foreign customers. 3) To provide library staff serving foreign customers 
effectively. The process of this project were as follows: 1) studying from English for library services 
manual, book, website and YouTube in order to use in English studying and teaching. 2) Making a 
lesson plan including topics, related vocabularies and sentences. 3) Preparing worksheet of each 
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lesson. 4) Making a pre-test & post-test. 5) Making a list of trainees that is consisting of 21 library 
staffs  at  the counter in each  floor. 6) Arranging the schedule of date, time  and place to study. 
7) Conducting pre-test. 8) Conducting English studying and teaching with based on the job training 
method. 9) Conducting post-test. 10) Monitoring and Evaluation. The study results revealed that 
pre-test and post-test results of library staff are different and statistically significant at the .05 level. 
Most post-test scores were higher than pre-test scores. This also shows that the project as 
mentioned above affects library staff to have more knowledge.  

 
Keyword: English studying and teaching, The use of English for communication, On the job  

                 training method  

 
บทนํา 
 ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก EEC ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี                    
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ันสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสํานักหอสมุดให้มีขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสามารถ
แข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติได้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง, 2562) โดย
สํานักหอสมุดต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดข้ึน ต้องพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้               
มีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีดี เน่ืองจาก
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นสื่อกลางเพ่ือการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจ               
ท่ีตรงกันระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
 ในการให้บริการของสํานักหอสมุดจะมีเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ัน                
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากยัง
ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซ่ึงสะท้อนถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สํานักหอสมุดท่ีผ่านมาว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมและบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ได้ จึง
เกิดการนําวิธีการ On the job training มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  วิธีการ On the job training คือ การเรียนรู้งานโดยการสังเกตการทํางานของพนักงานท่ีมี    
ความชํานาญและลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้หลักการสอนงาน 4 ข้ันตอน ได้แก่ (1) เตรียมการ เพ่ือให้ความรู้สึก                
เป็นกันเอง ลดอาการตื่นเต้น (2) แสดงให้เห็น คือ การบอกหรือทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง รวมถึงการอธิบายและเน้นย้ํา
ในจุดท่ีสําคัญ (3) ลองให้ปฏิบัติ โดยให้พนักงานทดลองทํา หากไม่ถูกต้องให้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดทันที                    
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งท่ี              
ไม่เข้าใจได้ (BSI Group Thailand, 2562) 
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  ฝ่ายบริการสารสนเทศ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไป จึงได้จัดทําโครงการ 
Happy English Hour by BUU Library ข้ึนเพ่ือจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการห้องสมุดแก่บุคลากร 
โดยจัดหาวิทยากรผู้สอน ซ่ึงได้แก่ นักเอกสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด เป็นผู้มีคุณวุฒิในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ ความเข้าใจในงานและการบริการต่างๆ ของสํานักหอสมุดเป็นอย่างดี ทําให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม               
ได้ศึกษาสําเนียงและได้รับความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีการจัดอบรมยังมุ่งเน้นให้บุคลากร
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรใน
สํานักหอสมุด  โดยบุคคลากรสามารถนําความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและ                           
การให้บริการกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทําให้สํานักหอสมุดสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีคุณภาพและสามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสํานักหอสมุด รองรับความต้องการ
ของ EEC สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและยุทธศาสตร์ของชาติ  
   2. เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน                    
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ     
 3. เพ่ือให้บุคลากรในสํานักหอสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการห้องสมุด หนังสือ เว็บไซต์ และคลิป
วิดีโอจากยูทูบ รวมถึงวิธีการ On the job training สําหรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน 
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 2. จัดทําแผนการสอน ประกอบด้วย หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์ และประโยคท่ีเก่ียวข้อง  
 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน โครงการ Happy English Hour by BUU Library  
              

คร้ังท่ี หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์/ ประโยคท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ทด สอ บ ก่ อ น เ รี ย น จํ า นว น  10  ข้ อ  แ ล ะ
เรี ยนรู้ คํ า ศัพ ท์  วลี  และประโยคเ ก่ียว กับ
การทักทาย บอกลา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ  
การแนะนําตนเอง หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

Hello,  Good morning, I’m very well, fine,  due 
circulation desk, spell, How are you doing?, I’m 
all right, I’m not very well, See you, May I 
introduce myself?, I take care of …, etc. 

2 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการ  
Café @Library ช้ัน 1 

beverages, food, juice, breakfast, lunch, coffee, 
steamed stuff bun, soy milk, etc. 

3 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 2 locker, library sign, entrance gate, exit gate, 
security checkpoint, scanner, fine, etc. 

4 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 3 relaxing room, photocopying service, 
computer, counter, Thai book collection, 
shelf, chandelier, fire extinguisher, etc. 

5 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 4 periodical room, children book corner, journal, 
newspaper, magazine, volume, etc. 

6 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 5 Individual study room for graduate student, 
Nap Zone, thesis, Thai reference book, LED 
screen, study room for lecturer, etc. 

7 เรียนรูคํ้าศัพท์เก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการช้ัน 6 Computer service for internet searching, mini 
theatre, multimedia room, microphone, power 
strip, speaker, etc. 

8 ทดสอบการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ office chair, fire exit, steamed stuff bun, exit 
gate, LED screen, counter, power strip, 
magazine, chandelier, flap barrier, locker, etc. 

9 ทดสอบการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ children book corner, display cabinet, steamed 
stuff bun, fire exit, greetings, etc. 

10 ทดสอบการฟังคําศัพท์ภาษาอังกฤษ office chair, fire exit, steamed stuff bun, exit 
gate, children book, display cabinet, etc.  

 
(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557; หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

2554) 
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ตารางท่ี 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน โครงการ Happy English Hour by BUU Library (ต่อ) 
              

คร้ังท่ี หัวข้อการเรียนการสอน คําศัพท์/ ประโยคท่ีเกี่ยวข้อง 
11 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีบริการ Café @Library ช้ัน ๑ 
What would you like to have/ eat/ drink?, What 
can I get you?, What size would you like?, I’ll 
have..., please., I’d like to have…, etc. 

12 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การยืม-คืน 

Have you checked out a book before?,  
Do you have a library card?, You can check up 
to 15 books, You can renew it online, etc. 

13 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ
วิธีการแก้ปัญหาเวลาสื่อสาร บอกทาง และ
มารยาทในห้องสมดุ 

Pardon?, Can you spell that, please?, Come in, 
Please have a seat, Just a moment, please, 
Follow me, Use the elevator, etc. 

14 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การเปิด-ปิดบริการ 

We open at…, We close at…, p.m., a.m., The 
library is closing in…minutes, Thank you for 
using our services, please hurry up, etc. 

15 เรียนรู้วลี/ ประโยค และบทสนทนาเก่ียวกับ 
การยืมระหว่างห้องสมดุและกรณมีีหนังสือ
เสียหายหรือสูญหาย 

We can order it from another library,  
How long does an interlibrary loan usually 
take?, When will I receive the book?, etc. 

16 ทดสอบการพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ This is not in the library, We can order it from 

another library, Do you want me to order it?, 
Yes, I want you to order it for me?, etc. 

17 ทดสอบหลังเรียน (คําศัพท์, วลี, ประโยค และ
บทสนทนา) จํานวน 10 ข้อ 

Good morning, Good afternoon, I’m very well, 
beverage, check out, circulation desk, sausage, 
spell, fine, baht, third floor, due, etc. 

 
(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557;  หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
         2554) 
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 3. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Worksheet) แต่ละบทเรียน 
 
   4. จัดทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3 แบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน 
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   5. จัดทํารายช่ือผู้เข้าอบรม ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์                            
ในแต่ละช้ัน จํานวน 21 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 รายช่ือผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษจํานวน 21 คน 
 
 6. จัดทํากําหนดการเพ่ือช้ีแจงวัน เวลา และสถานท่ีเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 กําหนดการวัน เวลา และสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษ 
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   7. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 6 ผู้เข้าอบรมทําการทดสอบก่อนเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

   8. ดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ On the job training  
  

  
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรม 
 
   9. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ผู้เข้าอบรมทําการทดสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ 
 

   10. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โครงการ Happy English Hour by BUU Library 
ด้วยวิธีการ On the job training 
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หมายเหตุ ตัวเลขสีนํ้าเงิน หมายถึง  ได้คะแนนเตม็ ตัวเลขสดีําหมายถึง คะแนนผ่านเกณฑ์ และตัวเลขสีแดง  
             หมายถึง คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์  
 

ภาพท่ี 9 ผลคะแนนสอบและฝึกปฏิบัต ิ    
        
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผล  
  หลังจากท่ีได้ดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library แล้วน้ัน สามารถ
สรุปผลได้ว่า ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                    
ท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.95 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 7.14          
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 2.265 มีการกระจายมากกว่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 0.805 ค่า t-test ตารางมีค่าเท่ากับ -4.114 แสดงให้เห็นว่า โครงการฝึกอบรม                   
ดังกล่าว มีผลทําให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้คําสั่ง    
             Paired-Sample T Test ในโปรแกรม SPSS 

 

Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre-test 7.14 21 2.265 .494 

Post-test 8.95 21 .805 .176 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ของผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้คําสั่ง Paired-Sample T Test  
             ในโปรแกรม SPSS 
 

Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 
1 

Pre-test & 
Post-test 

21 .470 .031 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

 
   อภิปรายผล  
   จากผลการดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library ดังท่ีปรากฏข้างต้น 
ทําให้สามารถอภิปรายผลได้ว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนของผู้เข้าอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 
การทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 น้ัน อาจเป็นผลเน่ืองมาจากการใช้วิธีการ On the job 
training ซ่ึงผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง และซักถามในสิ่งท่ีไม่เข้าใจได้ จึงส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน 
   ข้อเสนอแนะ  
   จากผลการดําเนินการโครงการ Happy English Hour by BUU Library เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต ผู้จัดทําจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. นอกจากเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประจําเคาน์เตอร์ในแต่ละช้ันแล้ว ควรเพ่ิมการจัดการเรียน                 
การสอนสําหรับเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานและบรรณารักษ์ด้วย เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสํานักหอสมุดได้รับโอกาส                            
ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างสม่ําเสมอ 
 2. ควรฝึกให้บุคลากรจดจําและพูดบทสนทนาโดยไม่ดูจากเอกสารประกอบการเรียน 
 3. ควรสร้างบทบาทสมมติการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

Paired Samples Test 
  Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pre-test & 
Post-test 

-1.810 2.015 .440 -2.727 -.892 -4.114 20 .001 
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  การนําไปใช้ประโยชน์ 
  1.  บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ ๆ ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา                    
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติ และเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องได้ดียิ่งข้ึน 
  3. อาจารย์หรือนิสิตต่างชาติสามารถมาร่วมสอน แสดงบทบาทสมมติ และทดสอบการพูด                 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และเกิดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง 
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CLM5S PLUS Model : รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้สีเขียว 
 

CLM5S PLUS Model for Developing Green Learning Space 
 

อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, เกษมาพร ตัญบุญยกิจ 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
caporn@wu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
            การจัดพ้ืนท่ีบริการห้องสมุด โดยการใช้ CLM5S PLUS Model เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบการ
จัดพ้ืนท่ีรูปแบบท่ีนําหลักการของ 5ส และนําข้อเด่นของห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวในส่วนของสิ่งแวดล้อม 
(ส6) และความสวยงาม สดช่ืน (ส7) มาพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของห้องสมุดในลักษณะของพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศของห้องสมุดให้เกิดความสุขในการใช้บริการ และเป็นการพัฒนารูปแบบพ้ืนท่ีให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าของพ้ืนท่ีบริการของห้องสมุดท่ีมีความ
สะดวกสบายในการใช้บริการท่ีมีอยู่แล้ว รวมถึงส่งผลดีต่อองค์กรและผู้ใช้บริการมากท่ีสุด และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบท่ีมีพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น จากคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่งเข้าร่วมประกวด
รางวัล 5S Model Award 2019 เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพ้ืนท่ีต่าง ๆ ขององค์กรท่ีจัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และจากการประเมินผลปรากฏว่าได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์และได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ในส่วนของพ้ืนท่ีบริการห้องสมุด  

 
คําสําคัญ: กิจกรรม 5ส, พ้ืนท่ีการเรียนรู้, พ้ืนท่ีสีเขียว, พ้ืนท่ีบริการห้องสมุด, สํานักงานสีเขียว, ห้องสมุดสีเขียว 

 
ABSTRACT  
 This article aim to introduce the concept of CLM5S Plus Model, which was 
designed for improving green learning space.  This model was used for managing the library 
service spaces based on the principle of 5S, green library, and green office. 2 concepts were 
created by integration those principle together that included environment (6S) and beautiful 
(7S). These are very helpful for improving the value-add of library spaces in many aspects. 
In addition, this model was presented to the nation level committee of 5 S on August 20, 
2 0 1 9 , by Technology Promotion Association ( Thailand- Japan)  which was evaluated and 
passed to get the reward of 5S (Certificate 5S Award Model 2019)  at national level in term 
of library services spaces. 
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บทนํา 
 ห้องสมุดในปัจจุบันหลาย ๆ แห่ง พยายามพัฒนาบริการและพ้ืนท่ีให้บริการในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนรู้ เช่น เพ่ิมบริการ จัดหาเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการ ขยายเวลาในการให้บริการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ี
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเพ่ือความสุขและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกจากมาใช้พ้ืนท่ีห้องสมุดเพ่ือการอ่านหนังสือก่อนสอบแล้ว ยังต้องการพ้ืนท่ีเพ่ือการทํา
กิจกรรมกลุ่ม   การติวหนังสือร่วมกันตลอดจน  การพักผ่อนในระยะเวลาสั้น ๆ  การแสวงหาพ้ืนท่ีเพ่ือตอบโจทย์ 
การดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน  ท่ียังต้องการสารสนเทศ  ควบคู่ไปพร้อมกับความสนุกความสะดวกสบาย (ปราณี 
อัศวภูษิตกุล, 2561) และนอกจากทรัพยากรท่ีทันสมัยและตรงกับความต้องการแล้ว หากห้องสมุดเพ่ิมบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ (กาญจนา เพ็งคําศรี, 2555) มีอุณหภูมิและการระบาย
อากาศ การควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกและลดเสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร ความปลอดภัยและมั่นคง 
(Safe and Secure) และมีระบบรักษาความปลอดภัยท้ังในเรื่องของทรัพยากรห้องสมุด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของห้องสมุด และทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและวางใจใน
สถานท่ีมากยิ่งข้ึน รวมท้ังยังช่วยให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้มีการใช้อย่างประหยัด เป็นการช่วยให้
ห้องสมุดเองประหยัดพลังงานและทรัพยากรอีกช่องทางด้วย (อุทยานการเรียนรู้ TK Park, 2556) 
 ในส่วนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดพ้ืนท่ีให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว ยังนําหลักคิดและแนวทางของการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวมาใช้
ในการจัดพ้ืนท่ีบริการ ท่ีให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงาน ลด
การใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ํา การนํา
กลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นเหตุท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากน้ียังมีพ้ืนฐานการนํากิจกรรม 5ส มา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และยังได้รับคัดเลือกให้
เป็นหน่วยงานการดําเนินงาน 5ส ดีเด่นและส่งเข้าประกวดระดับชาติ โดยใช้ต้นแบบ CLM 5s Plus ท่ีนําหลักการ
ผสมผสานนํากระบวนการคุณภาพ PDCA และหลัก 1A3R มาใช้ในการจัดพ้ืนท่ีให้บริการห้องสมุดท่ีสะดวกสบาย 
สะอาด มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
ทํางาน ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้บริการมีความสุขในการ
ทํางาน และสุขภาพดี 
 ดังน้ัน จึงได้ผสมผสานรูปแบบของหลักการของกิจกรรมท้ังหมดมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้สีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศของห้องสมุดให้เกิดความสุขในการใช้บริการท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรม 5ส ห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว 
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   2. เพ่ือพัฒนารูปแบบของพ้ืนท่ีบริการห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบ สะอาด 
ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์กรและผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. วางแผนการดําเนินงาน  
  ในการวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีการวางแผนการดําเนินงาน 2 เรื่องหลัก ๆ คือสํานักงาน

สีเขียว จะต้องวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานสีเขียวท่ีกําหนด และจะต้องวางแผน
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีทุกหน่วยงานจะต้องใช้
ดําเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน  (https://5s.wu.ac.th/wp-
content/uploads/2017/02/คู่มือ-มวล-5ส.pdf)  

    การข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ได้แก่ คณะทํางานดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว 

(คําสั่งคณะทํางานสิ่งแวดล้อมสีเขียว.pdf) และคณะทํางาน 5ส ประจําหน่วยงาน (https://clm5s.wu.ac.th/ 
?page_id=352) 
      1.2 กําหนดแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีมีแนวทางในการพัฒนาภายใต้เกณฑ์ 6 หมวดท่ีมุ่งเน้นให้สํานักงานหรือพ้ืนท่ีใน
สํานักงานดําเนินกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มี
แนวทางในการกําจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท่ีสําคัญ
จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558) และ
กําหนดแผนการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยท่ีนําระบบ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการใช้ชีวิตท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย อันจะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงและมหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุข ภายใต้ความสุขของการทํางานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีดี (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, 2559)  

      1.3. จัดทําแผนปฏิบัติการ  
            การจัดทําแผนปฏิบัติการกิจกรรมสํานักงานสีเขียว และกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของกิจกรรมและหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดไว้ 
 2. ดําเนินการตามแผน (Do) 
 การดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว และกิจกรรม 5ส ดําเนินกิจกรรมควบคู่กันไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานท่ีกําหนดของแต่ละกิจกรรม  ดังน้ี 
    2.1 กิจกรรม  5ส ยึดถือการดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ
“PDCA”ตามมาตรฐาน 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย โดยดําเนินกิจกรรมภายใต้ 
“มาตรฐาน” ของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ “สะสาง” เพ่ือกําจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรสู่การจัด
ระเบียบเพ่ือความ “สะดวก” และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน และการเรียนรู้ผ่านการทําความ 
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“สะอาด” เพ่ือการตรวจสอบ ค้นหาสิ่งท่ีผิดปกติและการบํารุงรักษาป้องกัน (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์, 2559)  
  2.2 กิจกรรมสํานักงานสีเขียว ดําเนินงานตามเกณฑ์ 6 หมวดตามท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกําหนด นําหลักการ 1A3R  มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมได้ เพ่ือให้บุคลากรและผู้ใช้บริการให้เกิด
จิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัด ดังน้ี (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557)    
  A (Avoid) หลีกเลี่ยง/งดใช้ของท่ีไม่จําเป็น ของท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิงเลย ของท่ีไม่ต้องใช้ก็ได้ 
แต่เคยชิน เช่น หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก กระดาษห่อของขวัญท่ีย่อยสลายไม่ได้ เป็นต้น 
  R1 (Reduce) ลดการใช้ การบริโภค ทรัพยากรท่ีไม่จําเป็นลง 
 R2 (Reuse) ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซํ้า ซ่ึงบางอย่างอาจใช้                    
ซํ้าได้หลาย ๆ ครั้ง 
  R3 (Recycle) นําหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลหรือนํากลับมาใช้ซ้ําใหม่ 
 2.3 จากการนําหลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในลักษณะของ CLM5S PLUS เกิดจากการนํา 
5ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย และนําข้อดีของแต่ละหมวดย่อย ๆ ของกิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียว สํานักงานสีเขียว มาช่วยส่งเสริมบรรยากาศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ส6 สิ่งแวดล้อม ส7 
สวยงาม สดช่ืน และนําความรู้ความสามารถ และการทํางานเป็นทีมของบุคลากรมาช่วยผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ 
มาสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ก่อให้เกิดผล ดังน้ี 
  2.3.1 เป็นการตอบโจทย์พ้ืนท่ีบริการของห้องสมุดท่ีให้ความปลอดภัยและความสุขแก่
ผู้ใช้บริการ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพท่ีดี  มีความสุข ความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการในการรู้ใช้พลังงานและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม  ลดการใช้พลังงาน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายหน่วยงาน และลดมลพิษท่ีเกิดจากขยะ
และของเสียท่ีจะเกิดในองค์กร  
  2.3.2 ใช้จุดเด่นกิจกรรมของ 5ส ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย ส่งผลต่อเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยและพ้ืนท่ีบริการเพ่ิมข้ึน มีป้ายบอกรายละเอียดท่ีชัดเจน พ้ืนท่ีทํางานและพ้ืนท่ี
บริการมีความสะอาด  
  2.3.3 มีการกําหนดมาตรฐานเฉพาะพ้ืนท่ี 2 มาตรฐาน มี 15 มาตรฐานเฉพาะสําหรับ
พ้ืนท่ีบริการห้องสมุด และ 10 มาตรฐานเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีห้องงานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ ช่วยส่งเสริม
มาตรฐานมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น ช้ันวางหนังสือ  รถเข็นหนังสือ ประตูเข้าออกห้องสมุด เป็นต้น 
  2.3.4 นําทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรท่ีมีความหลากหลายด้านวิชาชีพท้ัง
ด้านสารสนเทศและด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาสร้างสรรค์ความสวยงามของพ้ืนท่ีได้อย่างลงตัว เช่น วิชาชีพ
บรรณารักษ์ท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐานในการดําเนินงาน มาส่งเสริม 5ส ในห้องสมุด เช่น จัดช้ัน
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบ เพ่ิมความน่าใช้ สวยงามด้วยการออกแบบกราฟิกและสื่อต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีบริการได้
อย่างสร้างสรรค์สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ ทําให้พ้ืนท่ีบริการมีชีวิตชีวา และสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งข้ึน ด้วย Service Mind ของผู้ให้บริการ เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  

318



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

 

   2.3.5 นําความเป็นห้องสมุดสมัยใหม่มาปรับใช้กับการดําเนินกิจกรรม ด้วยการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาบริการผู้ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เช่น การนําเครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเอง (Self-
Check) การเข้า-ออกด้วยประตูปีกนก มาใช้ในการให้บริการผู้ใช้ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งข้ึน 

 3. ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check)  
              ด้านการดําเนินตรวจสอบผลการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์ของแต่

ละกิจกรรม ในส่วนของสํานักงานสีเขียว ดําเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการสํานักงานสีเขียวจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวในปี 2561 ได้รับการประเมินผลใน
ระดับดีมาก (G เงิน) ระดับประเทศ และมีข้อเสนอแนะจากกรรมการเพ่ือการปรับปรุงหลายด้าน ส่วนกิจกรรม 5ส มี
การตรวจพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการกลาง มีผลการประเมินดังน้ี 
 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมิน 5ส ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระหว่างปี 2560-2562 
 
 

 

 
 4. การสรุปผล  (Act)  
     4.1 ส่วนของการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประเมินผลและข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียวให้มี
ความต่อเน่ือง คณะทํางานแต่ละหมวดท่ีรับผิดชอบนําข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงในส่วนบกพร่องต่อไป   
     4.2 ส่วนคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบท่ีมีพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น เป็นหน่วยงาน 1 ใน 2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จาก
จํานวนหน่วยงานท้ังหมด เพ่ือเข้าร่วมประกวดผลงานพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น รางวัล 5S Model Award 2019 ท่ีจัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพ้ืนท่ีต่าง ๆ ขององค์กร 
(คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562) และจากผลการเข้าร่วมประกวดหน่วยงานพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น 
ได้รับการตรวจประเมินพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น ระดับชาติของคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 พบว่า ประสบความสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังน้ี กรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อแนะนําท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนา 5ส และได้รับแจ้งเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 ว่าได้รับการพิจารณาให้ผ่าน
เกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์, 2562) 
 
 
 

ปีประเมิน 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองโดย

คณะกรรมการในหน่วยงาน 
ค่าเฉลี่ยการประเมินโดย

คณะกรรมการกลาง 
2560                         0 (ยังไม่ได้เริม่ประเมิน) 4.19 

2561 4.62 4.62 

2562 4.78 4.95 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียวตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกําหนดท้ัง 6 หมวด ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (G เงิน) ระดับประเทศ และมีข้อเสนอแนะจาก
กรรมการเพ่ือการปรับปรุงหลายด้าน ได้แก่ การจัดทําแผนดําเนินงานจะต้องมีการจัดทําโครงการท่ีจะต้องดําเนินการ
และมีผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน และในหมวดการกําจัดของเสีย จะต้องระบุชัดเจนว่าของเสียแต่ละประเภทมี
การกําจัดอย่างไร รวมท้ังจะต้องทําให้การท้ิงขยะตามประเภทน้ันจะต้องกระทําอย่างจริงจังและฝังอยู่ในพฤติกรรม
ประจําวันของบุคลากรและผู้ใช้บริการ และกรรมการขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดําเนินกิจกรรมต่อไป
อย่างต่อเน่ือง ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันเพ่ือช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กร ทําให้เป็นวิถีชีวิต เป็น
พฤติกรรมในการทํางาน และเป็นเรื่องปกติท่ีต้องทํา   
 จากการดําเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเป็น
หน่วยงานต้นแบบด้านสีเขียวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาเรียนรู้และนําไปเป็นแบบอย่างใน
การสนับสนุนภารกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Walailak Green 
University โดยมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ตามแนวทาง Walailak Green 
University ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World Ranking 
ท้ังน้ี  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขท่ียั่งยืนท้ังทางด้านภูมิทัศน์ 
การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการนํ้า การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษาและบุคลากรท่ีเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบ (ธีรพงศ์ หนูปลอด, 2562) นอกจากน้ียังดําเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการส่งเสริม
ความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้
แนวคิด “ห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ท่ีมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสี
เขียวให้กับครูท่ีดูแลห้องสมุดโรงเรียนและนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลักษณะของการจัดฐานความรู้ ด้าน
การลดและแยกขยะ การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ห้องสมุดเคลื่อนท่ีสีเขียว การวัดรอยเท้านิเวศ และ
สร้างสรรค์กิจกรรม DIY เพ่ือสร้างความตระหนักและช่วยกันลดโลกร้อน มีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และ
ขณะน้ียังมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (คณะทํางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการเรียนรู้และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน, 2561) 
 ส่วนคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบท่ีมีพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น เป็นหน่วยงาน 1 ใน 2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จาก
จํานวนหน่วยงานท้ังหมด เพ่ือเข้าร่วมประกวดผลงานพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น รางวัล 5S Model Award 2019 ท่ีจัดโดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในการนําแนวทางไปพัฒนาพ้ืนท่ีต่าง ๆ ขององค์กร  
(คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 23 กรกฎาคม 2562) และจากผลการเข้าร่วมประกวดหน่วยงานพ้ืนท่ี 
5ส ดีเด่น ได้รับการตรวจประเมินพ้ืนท่ี 5ส ดีเด่น ระดับชาติของคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
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ญี่ปุ่น) เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 พบว่า ประสบความสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังน้ี กรรมการตรวจประเมินได้ให้
ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนา 5ส ดังน้ี 

1. พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ดูมีความสุขในการทํา 5ส และมีทัศนคติในเชิงบวก พร้อมท่ีจะ
เปิดรับคําแนะนําจากกรรมการ 

2. ห้องสมุดควรจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ด้าน 5ส และผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย   
 3. ห้องสมุดจะต้องมีแผนผังการอพยพหนีไฟท่ีชัดเจนกว่าขณะน้ี และติดแผนผังไว้ในจุดท่ี
ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ง่าย  
 4. จุดวางถังดับเพลิง ต้องมีป้ายห้อยให้เห็นชัดเจน ว่าเมื่อเกิดเหตุต้องว่ิงไปท่ีจุดไหน 

 5. ควรมีการจัดมุม (Zoning) หนังสือท่ีถูกหยิบใช้งานบ่อย เพ่ือให้สามารถหยิบไปอ่านได้สะดวก 
(ยกตัวอย่างร้านสะดวกซ้ือ) จะช่วยเพ่ิมยอดการยืมหนังสือ 

 6. หากมหาวิทยาลัยจะบรรจุวิชาเรียนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 5ส ให้ยกระดับการฝึกโดยใช้ห้องสมุด
เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติ  และในการประเมินการเรียนการสอน อาจจะใช้คําสําคัญในการประเมิน 5ส ได้แก่ จะให้ 
นักศึกษาเรียนรู้ 5ส ได้อย่างไร การจัดการความรู้ (KM) Lean system ความปลอดภัย เป็นต้น 
 7. ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญอีกประการ คือ ด้วยห้องสมุดเป็นพ้ืนท่ีให้บริการท่ีมีคนเข้าออก
ตลอดเวลา ต้องมีระบบตรวจสอบได้แบบ Realtime ว่าขณะน้ีมีคนอยู่ในห้องสมุดก่ีคนในแต่ละโซน กรณีฉุกเฉินต้อง
อพยพคนออกจากพ้ืนท่ี จะเป็นประโยชน์ในการนับจํานวนคน 
 จากการการตรวจประเมินพ้ืนท่ีและข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การ
ประเมินพ้ืนท่ี 5ส ของพ้ืนท่ีบริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562) 
 ด้วยแนวทางน้ีทําให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินกิจกรรม 5ส มา
ผนวกกับสํานักงานสีเขียวด้วยการใช้หลัก CLM 5S ท่ีนํา 5ส MODEL ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นการเพ่ิมความหลากหลายจากการเป็นองค์กรท่ีมีพ้ืนท่ีเฉพาะ และมีการดําเนินกิจกรรมสีเขียวมา
อย่างต่อเน่ือง จึงได้นําข้อดีของกิจกรรมหน่ึงมาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมร่วมกันได้อย่างลงตัว พร้อมท้ังดึง
ศักยภาพของบุคลากรท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพมาช่วยสนับสนุนการออกแบบป้ายสารสนเทศท่ีสวยงามและ
ชัดเจน  การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดพ้ืนท่ีให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ ช่วยให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีความสุข น่าใช้บริการ พ้ืนท่ีให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และลดเวลาการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยการบอกข้ันตอนการใช้บริการอย่างมีระบบท่ีนําเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน  ผู้ใช้สามารถใช้
บริการได้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 นอกจากน้ีการท่ีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดําเนินกิจกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ให้เป็นฐานความรู้ด้านกิจกรรมสีเขียว มีหน่วยงานภายนอกท่ีสนใจด้านน้ีมาศึกษาดูงาน รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้สี
เขียวของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
กิจกรรมสีเขียวและกิจกรรม 5ส จากการได้รับรางวัลระดับชาติท้ังจากการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมท้ังสอง
กิจกรรม  
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ห้องสมุดควรจะเป็นฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการและมีองค์
ความรู้กิจกรรมท่ีเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก เช่น กิจกรรม 
5ส เป็นต้น 

  2. ห้องสมุดจะต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จะต้องมีระบบตรวจสอบการ
ใช้พ้ืนท่ีแบบเข้า-ออกแบบ Realtime ว่าขณะน้ีมีคนอยู่ในห้องสมุดก่ีคนในแต่ละโซน กรณีฉุกเฉินต้องอพยพคนออก
จากพ้ืนท่ี จะเป็นประโยชน์ในการนับจํานวนคน 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 
  CLM5S PLUS Model เป็นรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้สีเขียวท่ีช่วยเพ่ิมมูลค่าของพ้ืนท่ี
บริการห้องสมุด ท่ีนอกเหนือจากความสะดวกสบายในการใช้บริการแล้ว ยังช่วยในการดูแลและรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรด้วย ในขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้พลังงานจากการเปิดให้บริการ
อย่างต่อเน่ืองของห้องสมุด สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ 

1. ให้ห้องสมุดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสีเขียว เพราะมีทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้จาก
บุคลากรเอง และสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  

2. CLM5S PLUS Model สามารถใช้เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
ประยุกต์ใช้สําหรับการทํางานข้ามฝ่าย/งาน หรือข้ามหน่วยงานในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  

   3. เป็นกลยุทธ์สําหรับการบริหารจัดการห้องสมุด ท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในการบริหารงาน
ห้องสมุดในเรื่องต่าง ๆ ได้  
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน คือ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษา
ปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม แบบเอกสาร การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์         
การถดถอยพหุคูณ 
     ผลการศึกษาพฤติกรรม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและ
คลังความรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสมาร์ทโฟนและใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) ผ่าน
เว็บเบราเซอร์ Google Chrome ความถี ่ในการใช้งาน 1-2 ครั ้งต ่อเดือน และใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที             
ใช้ประโยชน์ในการค้นหาหนังสือ ผลการศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและ          
คลังความรู้ฯ คือ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ คุณภาพเว็บไซต์ ความพึงพอใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อความภักดีต่ อ
เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้เว็บ, ผลกระทบต่อความภักดี, เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this research is to study the behavior of website usage Mahidol 
University Library and Knowledge Center and the factors that affect customer loyalty. The sample 
consisted of 400 students who must experience in using Mahidol University Library and Knowledge 
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Center Website, including undergraduate students, graduate students, and Ph. D.  students.             
The instrument used in the research was a document questionnaire, data analysis using descriptive 
statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
           The study about website usage behavior shows that most Mahidol University 
students have opened Mahidol University Library and Knowledge Center Website with smartphones 
at Mahidol University by Mahidol University wifi network (MU WIFI), using Google Chrome as a web 
browser, usage 1-2 times per month, takes less than 15 minutes, and use Mahidol Library catalogs 
(OPAC) .  The study about the factors that affect customer loyalty found that page loading speed, 
quality website, satisfactions were positive effect on customer loyalty with statistical significance. 

 
Keyword: Website Usage behavior, Impact of loyalty, Mahidol University Library and Knowledge 

                Center website 

 
บทน า 
 ในยุคที่การสื่อสารท าได้รวดเร็วไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดบนโลกใบนี้ ปัจจัยที่ส าคัญ คือ การมาถึง
ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนอุปกรณ์พกพา และเครือข่ายไร้สายไม่ว่าจะเป็น 3G หรือ 4G ปริมาณการใช้อุปกรณ์
พกพาเติบโตขึ้นทุกปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็น 52.2% ของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด                
(Clement, 2019) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ไม่ใช่
อุปกรณ์ที่นิยมใช้ท่องเว็บไซต์อีกต่อไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต (Musil, 2012)  
 การเข้าชมเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดความท้าทายของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ในปัจจุบัน เช่น การปรับแต่งเว็บไซต์ให้แสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน รูปภาพและข้อความที่ผิดเพี้ยนสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดี และเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องเผชิญ 
เมื่อเว็บไซต์ไม่แสดงผลอย่างเหมาะสมบนหน้าจอขนาดเล็ก ความเร็วในการแสดงผล และความต่อเนื่องของการ
ให้บริการยังคงเป็นคุณสมบัติส าคัญที่ขาดไม่ได้ (An, 2018) พบว่า 53% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนออกจากเว็บไซต์ที่ใช้
เวลาโหลดนานกว่าสามวินาที และความภักดีของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นเกิดขึ้นจากการโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว    
การโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็วมีความส าคัญต่อความภักดีของเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น 12% (Akamai, 2009) 
 เว็บไซต์ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการให้บริการ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านมาเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง  เนื่องจาก
การเติบโตอย่างมหาศาลของทรัพยากรอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Google 
(Liu, 2008) ส่งผลให้พฤติกรรมการเข้าถึง และใช้สารสนเทศของผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การใช้งาน
เว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดลดลง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้ในอนาคต 
(Frey, 2005) 
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  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งมีการเช่ือมโยงไปยัง
เว็บไซต์ต่าง ๆ ทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ domain li.mahidol.ac.th มาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่หอสมุด
และคลังความรู้ฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาหอสมุดและคลังความรู้ฯด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้เป็นประจ าทุกปี เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
ให้ตรงต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผลการส ารวจและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกรวบรวมจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่
และเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เสียงของลูกค้า (Voice of Customer)”  
  งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างไร และนักศึกษามีคาดหวังให้เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ มีการพัฒนาไปใน
ทิศทางใด ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อนักศึกษามีความพึงพอใจเว็บไซต์และต้องการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป   
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.  เพื่ อศึกษาปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อความภักดีต่อ เว็บไซต์หอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์ต่อความภักดี ผู้วิจัยน าเสนอขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
 1. การออกแบบงานวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เ ชิงปริ มาณ ( Quantitative Research)  ใ ช้แบบสอบถาม               
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง     
ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาของ Akamai (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่มีการโหลด
หน้าเว็บอย่างรวดเร็ว (Page Load Time Variable) ผลของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ 
Kassim และ Asiah Abdullah (2010, pp. 351-371) และน าเครื่องมือประเมินเว็บไซต์มาตรฐาน WebQual 4.0 
ที่พัฒนาโดย Barnes และ Vidgen (2002) WebQual น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีตัวแปรที่จะศึกษา
แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

ตัวแปรคั่นกลาง 
(Mediator 
Variable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent 

Variable) 

- ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Load Time Variable) 
- คุณภาพเว็บไซต์ (WebQual4.0 Variable) ประกอบด้วย ความ
ง่ายในการใช้งานเว็บไซต์  (Usability) , การออกแบบเว็บไซต์  
(Design), คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Information Quality), 
ความเช่ือมั่นเว็บไซต์ (Trust) , การเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการในการ
ออกแบบเว็บไซต์ (Empathy) 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ความภักดี  
(Loyalty) 

  
  1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากตัวแปรที่ก าหนดน ามาออกแบบและสร้างกรอบงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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  1.2 สมมติฐานงานวจิัย 
  จากกรอบแนวคิดในการวิจัยน ามาสร้างสมมติฐานงานวิจัยแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สมมติฐานงานวิจัย 
 

สมมติฐาน รายละเอียด 
H1 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจเว็บไซต์ 
H2 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจยัที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจเว็บไซต์ 

H3 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์ 
H4 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจยัที่ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต ์

H5 ความพึงพอใจเว็บไซต์เป็นปัจจัยทีส่่งผลเชิงบวกต่อความภักดเีว็บไซต์ 
  
 2. ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (กองบริหารการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2562) จ านวนทั้งสิ้น 29,114 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
20,613 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 6,151 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2,350 คน 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ช่วงของความเชื่อมั่นท่ี 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394.58 คน เพื่อความแม่นย า
ของการวิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 283 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทจ านวน 85 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 32 คน  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามแบบปิดเกี่ยวกับ เพศ, ระดับ
การศึกษา, อาย ุผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีเป็นความจริงมากที่สุด 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
ค าถามแบบเปิด 5 ข้อค าถาม และแบบปิด 2 ข้อค าถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีเป็นความจริงมากที่สุด 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะของค าถามเป็น
ค าถามแบบปิดโดยมีตัวเลือกแบ่งเป็นระดับ และได้ใช้มาตราประมาณค่าในการให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ระดับที่ 
1 หมายถึง ค่าท่ีน้อยที่สุด และ ระดับที่ 5 หมายถึง ค่ามากท่ีสุด   
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 4. สถิติและการวิเคราะห์ 
 การหาค่าสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ซ่ึงมีล าดับดังนี้ 
  4.1 การตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ     
ครอนแบค (Cronbach’s Alpha) หาค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
  4.2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
น าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การค านวณจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ใช้ค่าความเช่ือมั่นที่ระดับร้อยละ 95 (α = .05) 
เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
  4.4 การแปลผลโดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 120-121) 
   ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
                   4.21 - 5.00     มากที่สุด 
                   3.41 - 4.20     มาก 
                   2.61 - 3.40     ปานกลาง 
                   1.81 - 2.60     น้อย 
                   1.00 - 1.80     น้อยที่สุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ทดสอบวัดค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ของ

แบบสอบถามจากการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha coefficient; α ) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถามดังนี้ 
 - ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Load Time)   0.76 
 - ความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ (Usability)    0.70 
 - การออกแบบเว็บไซต์ (Design)     0.86 
 - คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Information quality)   0.88 
 - ความเชื่อมั่นเว็บไซต์ (Trust)     0.77 
 - การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการในการออกแบบเว็บไซต์ (Empathy)  0.82 
 - ความพึงพอใจ (Satisfaction)     0.88 
 - ความภักดี (Loyalty)      0.84 
 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าครอนแบค (Hair, Black, Babin, & Anderson, 
2010) แบบสอบถามแต่ละด้านมีค่ามากกว่า 0.700 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง  
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 สรุปผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน 
 สรุปผลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 มีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70  
 สรุปผลส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.30 เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50            
ใช้เครือข่าย MU-WIFI จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome จ านวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.00 เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 
ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  
 สรุปผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหาหนังสือ จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือต่ออายุการยืมหนังสือ Renew จ านวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.30 ใช้งาน
เว็บเพจข้อมูลการบริการห้องสมุด เช่น สถานท่ีตั้ง วันเวลาเปิด-ปิด รายช่ือห้องสมุดในมหิดล แผนท่ีการเดินทาง ฯลฯ 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07 ใช้งานค้นหาบทความหรืองานวิจัย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.82    
ใช้งานตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ใช้งานค้นหา E-Book จ านวน 77 คน      
คิดเป็นร้อยละ 19.30 ใช้งานค้นหาวิทยานิพนธ์หรือ E theses จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54 ใช้งานค้นหา
วารสารไทยหรืออังกฤษ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ใช้งานเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ๆ ในเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้ฯ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ใช้บริการ Off Campus Access จ านวน 37 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 9.27 ใช้บริการ Mahidol book Delivery จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ใช้งานจองห้อง จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 และใช้ในการท างานตรวจสอบรายช่ือฐานข้อมูลจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 สรุปผลส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลยัมหดิล 
และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความภักดี  
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บต่อเว็บไซต์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลด
หน้าเว็บ ค่าเฉลี่ย= 3.86 มีระดับความคิดเห็นมาก จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉลี่ย= 3.91 มีระดับความคิดเห็นมาก จากตารางที่ 5 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค่าเฉลี่ย= 4.04 มีระดับความคิดเห็นมาก และจากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความภักดี
ต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉลี่ย= 3.99 มีระดับความคิดเห็นมาก 
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ตารางที่  3 ระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400) 

 
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ 3.8559 0.6239 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.8559 0.6239 มาก 
 
ตารางที ่4 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400) 
 
คุณภาพเว็บไซต์ (WebQual4.0 Variable) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

ความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์  3.8308 0.6347 มาก 
การออกแบบเว็บไซต์  3.8716 0.6402 มาก 
คุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์  4.0391 0.5377 มาก 
ความเชื่อมั่นเว็บไซต์  3.9745 0.6755 มาก 
การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการในการออกแบบเว็บไซต์  3.8367 0.6425 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.9105 0.5337 มาก 
 
ตารางที ่5 ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400) 
 
ความพึงพอใจเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
ความพึงพอใจเว็บไซต์  4.0388 0.6737 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.0388 0.6737 มาก 
 
ตารางที ่6 ระดับความคิดเห็นต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (n=400) 
 
ความภักดีต่อเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

ความภักดีต่อเว็บไซต์  3.9942 0.6501 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.9942 0.6501 มาก 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  การทดสอบสมมติฐานใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้เกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ของค่า p-value เป็น
ตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยืนยันสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 5 ด้วยเกณฑ์ p-value ที่น้อยกว่า 0.05 ไม่เกิด Heteroscedasticity และไม่มี
ความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเส้น (Multicollinearity) ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 5 สมมติฐาน 
 

สมมติฐาน p-value Beta R2 ผลการทดสอบ 
H1 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจเว็บไซต ์

0.00* 0.659 0.434 ยืนยันสมมติฐาน 

H2 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สง่ผลเชิงบวกต่อความ    
พึงพอใจเว็บไซต ์

0.00* 0.789 0.622 ยืนยันสมมติฐาน 

H3 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อความภักดีเว็บไซต ์

0.00* 0.640 0.410 ยืนยันสมมติฐาน 

H4 คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สง่ผลเชิงบวกต่อความภักดี
เว็บไซต ์

0.00* 0.759 0.576 ยืนยันสมมติฐาน 

H5 ความพึงพอใจเว็บไซตเ์ป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ภักดีเว็บไซต ์

0.00* 0.723 0.523 ยืนยันสมมติฐาน 

*p-value < 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสร้างตัวแบบของผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในภาพ  
ที่ 2 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวแบบของผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล" สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Clement (2019) และ Musil (2012) ที่กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต  
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 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สถานที่ท่ีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ เนื่องจากการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ อนุญาตให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Canuel และ Chad (2011) ที่กล่าวว่าการเข้าถึงเนื้อหา และบริการผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(WIFI) ที่อนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดโลกของทรัพยากร  และช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ  
 พฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome และ
เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที และส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จาก
เว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหาหนังสือ  
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับความคิดเห็นของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ คุณภาพ 
ความพึงพอใจและความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ ความภักดีเว็บไซต์ พบว่า ตัวแปรอิสระคือความเร็วในการโหลด
หน้าเว็บ ส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยส าคัญชี้ให้เห็นว่าความภักดีของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นเกิดขึ้นจาก
การโหลดหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ Akamai (2009) ที่มีผลว่าการโหลดหน้าเว็บอย่าง
รวดเร็วมีความส าคัญต่อความภักดีของเว็บไซต์ 
  เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม คือ คุณภาพของเว็บไซต์ พบว่า ส่งผลเชิงบวกต่อตัวแปรตามคือความ
ภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรคั่นกลาง คือ ความพึงพอใจเว็บไซต์  พบว่า ส่งผลเชิง
บวกต่อตัวแปรตามคือความภักดีเว็บไซต์อย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน 
  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์หอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที และส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หอสมุดฯ ในการค้นหา
หนังสือ แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการใช้งานยังน้อยอยู่ และระยะเวลาในการใช้งานอยู่ในช่วงสั้น ๆ ผู้วิจัยจึงเสนอให้
มุ่งพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีการออกแบบที่ใส่ใจผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจตรงต่อความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ปรับปรุงการ
ให้บริการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยน่าใช้ มีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้ ง่าย และประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ แยกตามรายเมนู ให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรู้ถึงประโยชน์ของเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลจากการศึกษาท่ีได้จะสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้มี
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คุณภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลให้เกิดความภักดีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งท าให้เกิด
การกลับมาใช้ซ้ าและการกล่าวถึงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น 
 
รายการอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
เริ่มต้นจากการคัดเลือกกระบวนการส าหรับน ามาปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 6 กิจกรรมโดยใช้วิธีวิเคราะห์              
เชิงล าดับชั้น (AHP) หลังจากน้ันได้น ากิจกรรมทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์กระบวนการผ่านกรอบงาน SIPOC เม่ือท า
แล้วเสร็จได้จัดสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก ในส่วนของการศึกษาความรู้และความตระหนักได้
ท าผ่านแบบสอบถามของบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมดโดยใช้ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) ในการวิเคราะห์และ
แสดงผล ซ่ึงเม่ือปรับปรุงกระบวนการแล้วเสร็จได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุด และวิเคราะห์
ความรู้และความตระหนักอีกครั้ง พบว่าบุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และความตระหนักเพิ่มขึ้นโดยดูจากค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นในส่วนการก าหนดขอบเขตของงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การ
บริหารพัสดุ และสามารถให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้, การปรับปรุงกระบวนการท างาน, การจัดซ้ือจัดจ้าง, SIPOC, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 Chiang Mai University Library implements procurement process according to Gov-
ernment Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560. The Principles of Procurement are 
based on the need to achieve economy, efficiency in public, transparency and accountability in 
public administration. The processes were initially started with the selection process by using An-
alytic Hierarchy Process (AHP). The six most important activities were selected. Then the six pro-
cesses were analyzed through SIPOC framework. Several focus groups were done to improve the 
SIPOC framework of each activities. The Chiang Mai University Library’s staff awareness of procure-
ment process were assessed by using questionnaires. The survey results were analyzed and visu-
alized in Harvey balls format. Finally, knowledge management event was organized for increasing 
knowledge and awareness in procurement process and applying in their job to the staff. The post-
event questionnaire showed the awareness and knowledge in procurement increased in the area 
of write and submit TOR, contract management, procurement methodology, and penalty except 
procurement management. 

 
Keyword: Perception, Process Improvement, Procurement, SIPOC, Chiang Mai University Library 

 
บทน า 
  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2551 จึงท าให้ต้องยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ และข้อก าหนดใดๆ 
ของรัฐที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ส่งผลให้กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐทุกส่วน และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเชื่อมโยงกับการใช้เงิน
งบประมาณ และทรัพยากรของส านักหอสมุด ให้คุ้มค่าที่สุด  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด มีวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่หลากหลาย และมีความซับซ้อน ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษา
การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับบุคลากร ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรส านักหอสมุด
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ถูกต้อง  ซ่ึงจะส่งผลให้
การจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดมีความคล่องตัว เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้
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งบประมาณของรัฐ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก โดยท าการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SIPOC และ Harvey’s Balls เป็นเครื่องมือในงานวิจัยน้ี  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ และเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.1 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

    การจัดซ้ือจัดจ้าง คือ การด าเนินการเพื่อให้ ได้มาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ การจ้าง                     
เช่า แลกเปลี่ยน ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรั ฐและสอดคล้องกับ
หลักการ ดังน้ี 

1.1.1 ความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจน  

1.1.2 ความโปร่งใส ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี 
การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ            
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

1.1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม  

1.1.4  สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้วย SIPOC  

      SIPOC Model เป็นแบบจ าลอง ด้านธุร กิจส าหรับการปรับปรุ งประสิท ธิภ าพ
กระบวนการ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการท างานในรูปแบบของตาราง โดยชื่อของแบบจ าลอง SIPOC ย่อ
มาจาก [S] Stakeholders, [I] Inputs, [P] Process, [O] Outputs, และ [C] Customers ที่จะถูกจัดวางในรูปแบบ
บริเวณหัวตาราง โดยแบบจ าลอง SIPOC มีการน ามาใช้ในการจัดการกระบวนการท างาน ซ่ึงในกระบวนการท างาน
เ ก่ียวกับจัด ซ้ือจัด จ้างของส า นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียง ให ม่ บทบาทของ [S] Stakeholders และ                                       
[C] Customers จะเป็นกลุ่มบุคคลชุดเดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ข้อมูลรูปแบบเดียว ที่เป็นบุคลากรภายใน
ส านักหอสมุดเอง 

    ในหน่วยงานภาครัฐเองได้มีการศึกษาวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการเช่นกัน เห็นได้จาก
งานวิจัยของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง (กานต์ สุขสาน , 
2560, น. 1)  หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซ้ือจัดจ้าง (พัชรพล เสนะ , 2560, น. 1) โดยมีการท าแบบสอบถาม
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บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสอบถามการรับรู้และมีการปรับปรุงกระบวนการในการท างานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ในงานจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ได้มีการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อ 
พัฒนากระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของ e-Government Procurement (e-GP) ทั้งใน
เรื่องของการรับรู้การใช้งานออนไลน์ (สานุพงศ์ โตสงวน , 2550, น. 116) ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่พัสดุ               
(นันทพร ลิมปกาญจน์เวช และจรัญญา ปานเจริญ , 2560, น. 702) และประสิทธิภาพการบริหารงาน                          
(ณิชกุลธ์ิ โสภาสุวรรณ์ และวริศรา เหล่าบ ารุง, 2556, น. 16) 

 

[S] 
Stakeholders 

 [I] 
Inputs 

 [P] 
Processes 

 [O] 
Outputs 

 [C] 
Customers 

ผูท้ี่ต้องการซ้ือ
พัสดุ 

 
หัวหน้างาน 

 
หัวหน้าฝ่าย 

 
หัวหน้าส่วนงาน 

 รายละเอียดพัสดุ 
 

วันที่ต้องการใช้ 
 

หนังสือขออนุมัติ 
 

ใบเสนอราคา 

 ขอเสนอ
โครงการผ่าน

ระบบ  
e-Budget 

 
หัวหน้าส่วนงาน
ให้ความเห็นชอบ 

 
การด าเนินการ

จัดซ้ือพัสดุ 

 ส าเนาเอกสาร
ขออนุมัติที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

 
รับพัสดุตาม
รายละเอียด
คุณลักษณะ

เฉพาะ 

 ผู้ที่ต้องการซ้ือ
พัสดุ 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการ SIPOC งานจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง  
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท าการวิเคราะห์หากิจกรรมที่ต้องท าเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายน้ัน 
เม่ือท าการวิเคราะห์ช่องว่างแล้ว แผนปฏิบัติการจะถูกด าเนินการต่อเพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการได้ ซ่ึงการวิเคราะห์ช่องว่างสามารถหาทางเลือกได้มากกว่าหน่ึงทางขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลลัพธ์ 
ทางเลือกที่ต้องการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาการปฏิบัติการน้ัน 

การวิเคราะห์ช่องว่างมักจะถูกจัดท าขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  
(Best Practice) หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และวิเคราะห์หาความได้เปรียบเสียเปรียบในการปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ตามทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 2 แนวคิดการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
  

1.4 ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
ในการวิจัยน้ี การวิเคราะห์ช่องว่างจะใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ 

จัดซ้ือจัดจ้างของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการ
แสดงผลในลักษณะของฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
 
ตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์ฮาร์วีบอล  
 

สัญลักษณ์ฮาร์วีบอล ความหมาย 

 
ขาดความรู้และการตระหนัก 

 
มีความรู้และการตระหนักเล็กน้อย 

 
มีความรู้และการตระหนักปานกลาง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูงมาก 

 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จ้างส ารวจการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
การจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  

2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย เพื่อรับรู้ทิศทางในการด าเนินการ 

ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง 

สถานะปจัจุบัน สถานะที่ต้องการ 

แผน 

ปฏิบัติการ 
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และวางแผนการคัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  
2.3 คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการตามห่วงโซ่กระบวนการ อย่างน้อย 5  

กิจกรรม โดยการวิเคราะห์ Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) ตามปัจจัยส าคัญ อาทิ จ านวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละปี มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง ความซับซ้อนของการจัดซ้ือจัดจ้าง ความจ าเป็นในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นต้น  

2.4 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมที่คัดเลือก  
2.5 ศึกษาเชิงลึกของระเบียบฯ การจัดซ้ือจัดจ้าง และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อให้ 

สอดคล้องกับกิจกรรมที่คัดเลือก 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก โดยจัดท า Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางใน 
การเพิ่มการรับรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่
เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการแสดงผลในลักษณะของ Harvey balls  

3.2 วิเคราะห์ผลเบื้องต้นการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดท า SIPOC เพื่อใช้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. การจัดการความรู้ การทวนสอบ และการถ่ายทอดความรู้ 
  4.1 จัดท าแบบจ าลองแผนผังกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด อย่างน้อย                      
5 กิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต  
  4.2 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องรอบที่ 2 เพื่อทวนสอบแบบจ าลองแผนผังกระบวนการ 
และปรับแก้ตามความเหมาะสม  
  4.3 เผยแพร่แผนผังกระบวนการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรส านักหอสมุด จ านวน               
1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.4 ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดยการจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.5 เผยแพร่โดยน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัยทั้งหมด แสดงดังแผนผังการด าเนินงานในภาพที่ 3 
 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 
  

 
 

ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของ 
บุคลากรส านัก 

 สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย 

 

  
 

 

 
คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  

อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

 
 

 
 

 
จัดท าสนทนากลุ่มผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องใน
กิจกรรม 

 
ศึกษาระเบียบ 2560 

เชิงลึกที่สอดคล้องและ
เก่ียวข้องในกิจกรรม 

 
 

 
 

วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก  
ด้วย gap analysis  

 
วิเคราะห์ผลเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการ 

ตามกรอบ SIPOC และ IPO model 

 

 
 

 
จัดท าแผนผังกระบวนการใหม่  

ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
 

เผยแพร่แผนผังกระบวนการ  
ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรส านัก  

จัดท าสนทนากลุ่มรอบ 2 เพื่อทวนสอบกระบวนการ 

 
 

 

ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของ
บุคลากร 

 

 
 

สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดซ้ือจ้าง 

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซ้ือจ้าง ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างมากยิ่งขึ้น  
 2. การรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด 

 จากการส ารวจการรับรู้ และความตระหนักของบุคลากรส า นักหอสมุด  โดยท า                                   
ผ่านแบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ และวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้
และการตระหนักเล็กน้อย โดยคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.90 

 จากการวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า ควรสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดโดยจัดท า Gap Analysis คือ แผนระยะสั้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
แผนระยะกลาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทราบทาง CMU MIS และแผนระยะยาว เพิ่มช่องทางการ
รับรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชัน ถาม-ตอบ ปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 หลังจากจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุดแล้วเสร็จ ได้ทวนสอบการรับรู้
และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักปานกลาง โดย
คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 10.84 
 อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเติมเต็มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของส านักหอสมุดในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักเพิ่มขึ้น ใน
ส่วนการก าหนดขอบเขตงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การบริหารพัสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มค าถาม 
คะ

แน
นร

วม
 

กา
รบ

ริห
าร

พัส
ดุ 

กา
รก

 าห
นด

ขอ
บเ

ขต
งา

น 

กา
รบ

ริห
าร

สัญ
ญา

 

วิธี
กา

รจั
ดซื้

อจั
ดจ้

าง
 

บท
ก า

หน
ดโ

ทษ
 

คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.42 0.54 0.36 0.36 0.30 7.90 

คะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.52 0.68 0.52 0.55 0.48 10.84 

 
ภาพที่ 4 ผลคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แบ่งในรูปแบบของฮาร์วีบอล 
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1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด สิ่งที่ส าคัญและเป็น
หัวใจหลักของการจัดซ้ือจัดจ้าง คือ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ITA คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ. 2560 โดยต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และได้รับพัสดุที่ตรงกับความต้องการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักหอสมุดถึงนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2. การคัดเลือกกระบวนการส าหรับการปรับปรุง 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดล าดับ

ปัจจัยที่ส าคัญ ใช้ในการเลือกกระบวนการที่ส าคัญของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน าไปพัฒนา
กระบวนการต่อไปได้ จากกระบวนการทั้งหมดที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการมากกว่า 500 ครั้ ง และหลากหลาย
กระบวนการ อาทิ การจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบ ารุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ วัสดุส านักงาน การเช่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุอุปโภคบริโภค วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนาม วัสดุโรงงาน วัสดุ
ยานพาหนะ และ การจ้างเหมาบริการต่างๆ  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของแต่ละกระบวนการทั้ง 8 ปัจจัย 
ประกอบด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด การจัดซ้ือจัดจ้างที่
ซับซ้อน การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย และการจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งใช้ค่าถ่วง
น้ าหนักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ท าให้สามารถเลือกกระบวนการที่ส าคัญ เหมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการได้ อย่างตามรูปแบบ เป็นขั้นตอน โดยล าดับความส าคัญของปัจจัย เรียงล าดับได้ดังน้ี  
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2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย 
2.2 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ 
2.3 การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด  
2.4 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.5 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.6 การจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง 
2.7 การจัดซ้ือจัดจ้างที่ซับซ้อน  
2.8 การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนผังเรดาร์แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผู้บริหารทุกคน  
 

3. การปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้ผลการคัดเลือก 6 กระบวนการ 

ได้แก่ กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจ้างเหมาบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี และ
กระบวนการจ้างเหมาซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โดยใช้กรอบงานของ SIPOC เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ โดยการ
จัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจัดท าแผนผังกระบวนการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 
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  กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   

กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 
 

ภาพที่ 8 กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การเก็บข้อมูลหากมีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถช่วยในการวิเคราะห์ก่อน

และหลังในส่วนของความตระหนักได้ชัดเจนขึ้น แต่จะท าให้ไม่เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ และ
ส่งผลให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามไม่อยากจะมีส่วนร่วม  
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2. ในการจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุด ควรจัดอบรมความรู้
เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้แต่ละฝ่ายอย่างต่อเน่ือง 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และสามารถใช้เป็น

แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้  
 3. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไปเป็นต้นแบบ         
ในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีรูปแบบการด าเนินการคล้ายคลึงกันได้ โดยน าข้อมูล
จากผังกระบวนการ SIPOC มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีได้ ดังตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กระบวนการ แนวปฏิบัติท่ีดี 

จัดท าแผนการจัดซ้ือ ได้แผนการจัดซ้ือ สอดคล้องกับแผนประจ าปี และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 

ขออนุมัติจัดซ้ือฐานข้อมูล การจัดซ้ือฐานข้อมูลตามที่ได้ตั้งงบประมาณ 

จัดท ารายงานขอซ้ือ มีรายละเอียดครบตามความต้องการ และสามารถหาซ้ือได้จริง ในราคาที่เหมาะสม 
จัดท าหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หนังสือเชิญชวนมีรายละเอียดครบถ้วน เข้าใจ มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอมากราย 

พิจารณาข้อเสนอ พิจารณาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตรงตามความต้องการทุกเงื่อนไขที่ก าหนด 
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บทคัดย�อ  
  ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF (Digital Signage System) เปMนระบบท่ีนํามาใชOเพ่ือ
พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFของสํานักหอสมุดสูQผูOใชOบริการ โดยเปMนการบูรณาการทํางานรQวมกันระหวQาง           
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีหนOาท่ีดูแลงานประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนOาท่ีจัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนใหOการทํางานของฝWายตQางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน มาชQวยกัน
พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ซ่ึงทําใหOเกิดชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีมีความนQาสนใจ ชัดเจน 
สวยงาม รวดเร็ว และชQวยใหOผูOใชOบริการเขOาถึงขQาวสารของสํานักหอสมุดไดOงQายยิ่งข้ึน  ซ่ึงการพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFในครั้งน้ีไดOคํานึงถึงการลดตOนทุนในการดําเนินงาน ท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และ
กระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังยังไดOมีการถQายทอดองคFความรูOการใชOงานของระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
ไปสูQผูOรับผิดชอบโดยตรง คือ จากนักวิชาการคอมพิวเตอรFท่ีเปMนผูOพัฒนาระบบไปสูQนักวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีเปMน
ผูOปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลOองกับนโยบายการจัดการความรูOของสํานักหอสมุด ท่ีมีเปbาหมายเพ่ือใหOทุกฝWายงานของ
สํานักหอสมุดมีการใชOการจัดการความรูOมาเปMนเครื่องมือในการพัฒนางาน เกิดคQานิยมการจัดการความรูOแกQบุคลากร
สํานักหอสมุด จนมุQงสูQความสําเร็จอยQางยั่งยืน 

 
คําสําคัญ: การจัดการความรูO, การแลกเปลี่ยนเรียนรูO, การประชาสัมพันธF, ชQองทางประชาสัมพันธF,  
 สื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 

 
ABSTRACT  

Digital signage system is a system being employed to enhance communication  
channels of the library to users. It is a collaboration between Educational Technology division, that 
is responsible for public relations, and Information Technology division, that is responsible for 
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providing and developing information technology systems to support the work of various divisions, 
to order to drive the digital signage system to be the media channel that catches attention, clear, 
appealing, right-on-time and help the users to access the library news more easily. This 
enhancement of media channels takes the reduction of operating costs into consideration, in terms 
of people, materials, budgets, and operational processes. At the same time, the knowledge transfer 
of digital signage system management from computer specialist to the audio-visual technical 
officer, who is responsible for distribute the media via digital signage channel, is in complied with 
knowledge management policy of the library, which aims to employ the knowledge management 
as a tool to jobs development and nurture the knowledge management value among library 
personnel leading to organization sustainable success. 

 
Keyword: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Public Relation, Public Relation channel,  

                 Digital Signage 
 
บทนํา 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF   ไดOกําหนดวิสัยทัศนFในการบริหารจัดการองคFกรชQวง 
ระหวQ า งปo  2561-2565 ไ วO วQ า  “สํ า นักหอสมุด เปMนแหลQ งความรูO ท่ี เปM น เลิ ศ  ส นับส นุนการ วิ จัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFสูQสากล” โดยสํานักหอสมุดทําหนOาท่ีหลักในการใหOบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ     
สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคOนควOาและเรียนรูOดOวยตนเอง ซ่ึงจะเปMนการชQวยสนับสนุนการเรียน การสอน 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF ดังน้ันสํานักหอสมุดจึงไดOมีการพัฒนางานดOานการใหOบริการและการจัด
กิจกรรมสQงเสริมการใชOบริการอยQางตQอเน่ือง ท้ังน้ีการดําเนินงานตQาง ๆ จะสัมฤทธ์ิผลตามเปbาหมายท่ีกําหนดไดOน้ัน
ตOองมีการประชาสัมพันธFท่ีดีเปMนสQวนสนับสนุนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหOกลุQมเปbาหมายไดOรับทราบและรับรูOวิธีการเขOาถึง
บริการและกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรับมอบหมายหนOาท่ีในการประชาสัมพันธF     
สูQผูOใชOบริการของสํานักหอสมุด 

            ในแตQละเดือนทางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะไดOรับขOอมูลในการจัดทําประชาสัมพันธFจาก                  
ฝWายตQางๆโดยเฉลี่ยประมาณ 25 เรื่องตQอเดือน ซ่ึงเมื่อนําขOอมูลมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธFในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ชQองทางประชาสัมพันธF จะแบQงสื่อประชาสัมพันธFออกเปMน 2 ประเภท ไดOแกQ  
 1. จัดทําสื่อประเภทไฟลFภาพ ไฟลFวีดิโอ เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธFประเภท
ออนไลนF ไดOแกQ เว็บไซตF (Website) เฟซบุwก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลนF (Line)  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรF เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธF
ประเภทปbายประชาสัมพันธF ซ่ึงอยูQในบริเวณจุดตQาง ๆ ของสํานักหอสมุด เชQน ปbายประชาสัมพันธFในลิฟตFโดยสาร 
ปbายประชาสัมพันธFตั้งพ้ืน ซ่ึงมีจํานวน 16 ปbาย และปbายประชาสัมพันธFขนาดใหญQจํานวน 2 ปbาย  
 ซ่ึงสถิติการผลิตสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรFเมื่อปo 2561 พบวQา ในแตQละเดือน                      
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะตOองใชOกระดาษเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธFจํานวน 400 แผQนตQอเดือน หรือ 4,800 แผQน
ตQอปo โดยแบQงตามขนาดของกระดาษไดOดังน้ี  
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 1. กระดาษขนาด A4 จํานวน 4 แผQนตQอเรื่อง / 100 แผQนตQอเดือน / 1200 แผQนตQอปo 
 2. กระดาษขนาด A3 จํานวน 10 แผQนตQอเรื่อง / 250 แผQนตQอเดือน / 3000 แผQนตQอปo 
 3. กระดาษขนาด A2 จํานวน 2 แผQนตQอเรื่อง / 50 แผQนตQอเดือน / 600 แผQนตQอปo  

            ท้ังน้ียังไมQรวมถึงตOนทุนในเรื่องของคQานํ้าหมึกพิมพFสี เวลางานของเจOาหนOาท่ีในการดําเนินการ
ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรFประชาสัมพันธFตามจุดตQาง ๆ ซ่ึงไมQสอดคลOองและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศ
ใ น เ รื่ อ ง  ก า ร เ ลิ ก ใ ชO ก ร ะ ด า ษ ใ น ก า ร ติ ด ตQ อ ร า ช ก า ร  ห รื อ  Paperless แ ล ะ ก า ร ท่ี สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFเปMนตOนแบบของการดําเนินงานหOองสมุดสีเขียวแหQงแรกของประเทศไทยอีกดOวย จึงไดOมี
การหาวิธีการประชาสัมพันธFเพ่ือลดการใชOกระดาษลง ซ่ึงไดOรับความรQวมมือจากฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF นํามาใชOเปMนชQองทางการประชาสัมพันธFสูQผูOใชOบริการทดแทนการใชOปbาย
ประชาสัมพันธFทําใหOลดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFประชาสัมพันธF ชQวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือคQานํ้า
หมึกพิมพFสี และยังชQวยลดข้ันตอนการทํางานของเจOาหนOาท่ีอีกดOวย รวมท้ังระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ไดO
ถูกพัฒนาข้ึนโดยบุคลากรของสํานักหอสมุด ทําใหOชQวยประหยัดคQาใชOจQายในการพัฒนาระบบเปMนอยQางมาก  เปMนการ
ใชOทรัพยากรบุคคลท่ีเกิดประโยชนFและยังเกิดสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQองคFกร ซ่ึงชQองทางประชาสัมพันธF
รูปแบบน้ียังสรOางความนQาสนใจและจูงใหOผูOใชOบริการของสํานักหอสมุดไดOแวะอQานขQาวประชาสัมพันธFมากยิ่งข้ึน เน่ือง
ดOวยสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFสามารถจัดทําไดOหลายรูปแบบ ท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถใสQ
เสียงประกอบขQาวประชาสัมพันธFไดO สQงผลใหOผูOใชOบริการไดOรับรูOขQาวสารของสํานักหอสมุดอยQางครบถOวน รวดเร็ว และ
ท่ัวถึง โดยผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ (Smart TV) ขนาด 32 น้ิว จํานวน 22 เครื่อง ท่ีติดตั้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใน
สํานักหอสมุด 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ 
และกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. เพ่ือสรOางสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQหนQวยงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี 
  1. สรุปป}ญหาและหาแนวทางระหวQางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาซ่ึงมีหนOาท่ีรับผิดชอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการแกOไขป}ญหา ลดการผลิตสื่อดOวยกระดาษ และ
พัฒนาชQองทางประชาสัมพันธFท่ีตอบสนองตQอผูOใชOบริการใหOมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 2. นักวิชาการคอมพิวเตอรFทําการศึกษาเรื่องวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว โดยเริ่มตOนจากการนํา
อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO (Thumb Drive) เพ่ือเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ผQานการเช่ือมตQอแบบ
พอรFต ยูเอสบี (Universal Serial Bus) โดยผลิตสื่อเปMนสื่อแบบดิจิทัลไฟลFภาพเพ่ือบันทึกลงใน Thumb Drive และ
นําไปเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงทําใหOสามารถประชาสัมพันธFโดยลดการผลิตสื่อแบบโปสเตอรFลงไดO รวมท้ัง
สามารถสรOางความนQาสนใจใหOแกQขQาวประชาสัมพันธFไดOเปMนอยQางดี (ดังภาพท่ี 1-3) 

 
                                                                             รู     ภาพท่ี 1 ชQองพอรFต ยูเอสบี 
       ภาพท่ี 2 อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO 
       ภาพท่ี 3 ตัวอยQางขQาวประชาสัมพันธF 
                   บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 
 
 

3. สรุปผลการดําเนินงาน พบวQา การแกOป}ญหาดOวยวิธีการดังกลQาวยังมีจุดดOอยท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 
3.1 ระยะเวลาในการนําสื่อลง Thumb Drive ซ่ึงตOองบันทึกตามจํานวนของจอโทรทัศนF 

อัจฉริยะ ท่ีมีท้ังหมด 22 เครื่อง ทําใหOสูญเสียเวลาในการทํางานมาก 
3.2 การนําอุปกรณFไปติดตั้งในจอโทรทัศนFอัจฉริยะในบางจุดคQอนขOางยุQงยากและไมQสะดวก 

เชQน บริเวณหนOาลิฟตFโดยสารซ่ึงอยูQสูงกวQาพ้ืนประมาณ 2 เมตร ซ่ึงตOองใชOเกOาอ้ีในการข้ึนไปติดตั้ง Thumb Drive 
3.3 การเปลี่ยนขOอความหรือสื่อประชาสัมพันธFในแตQละครั้ง ตOองเสียเวลาอยQางมากในการ

บันทึกไฟลFสื่อประชาสัมพันธFใหมQเพ่ือนําไปติดตั้งตามจํานวนจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีใหOบริการอีกครั้ง เหมือนการใชO
สื่อประเภทโปสเตอรFประชาสัมพันธF ซ่ึงเมื่อพบขOอผิดพลาดตOองทําการแกOไขสื่อและสั่งพิมพFโปสเตอรFใหมQเพ่ือนําไป
ติดตั้งท่ีปbายประชาสัมพันธF  

1 2 

3 

351



 

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

 

4. จากป}ญหาขOางตOนทําใหOตOองกลับมาทบทวนวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว และนําเทคโนโลยีใหมQ
เขOามาชQวยแกOไขจุดดOอยดังกลQาว จึงไดOเปลี่ยนจากการกระจายสื่อประชาสัมพันธFผQาน Thumb Drive เปMนการ
กระจายสื่อประชาสัมพันธFผQานเครือขQายแทน โดยใชOเทคโนโลยี DLNA (Digital Living Network Alliance) ซ่ึงเปMน
เทคโนโลยีมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตQออุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFแบบไรOสาย สามารถสQงภาพหรือวีดีโอข้ึนไปแสดงบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะและสามารถแสดงผลไดOทันที ซ่ึงการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFจะมีอุปกรณFท่ีใชO
ในการดําเนินงาน ไดOแกQ โทรทัศนFอัจฉริยะ อุปกรณFกระจายสัญญาณ และเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ 
ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป (ดังภาพท่ี 4-6) 

 
 

 
       

 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 4 จอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีสามารถเช่ือมตQอ WIFI  
      ภาพท่ี 5 อุปกรณFกระจายสญัญาณ ( Router ) 
      ภาพท่ี 6 เครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ              
                  ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป  
                                                                         (ชาญณรงคF เผือกพูลผล, 2562, น. 4-6) 
 

 
 5. ติดตั้งจอโทรทัศนFอัจฉริยะจํานวน 22 เครื่อง โดยครอบคลุมท้ัง 2 อาคาร คือ อาคารชQวง
เกษตรศิลปการ และอาคารเทพรัตนFวิทยโชติ และนําอุปกรณFกระจายสัญญาณไปติดตั้งในแตQละช้ันของอาคารเพ่ือทํา
หนOาท่ีสQงสัญญาณแบบไรOสายไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงแตQละอาคารมีการติดตั้งเครื่องแมQขQายเปMนเครื่อง
คอมพิวเตอรFลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพ่ือทําตัวเปMนเครื่องท่ีคอยกระจายสื่อประชาสัมพันธF ผQานอุปกรณF
กระจายสัญญาณและไปยังจอประชาสัมพันธF  ในสQวนของระบบปฏิบัติการอ่ืน เชQน Linux อาจตOองติดตั้งตัวเสริม
และตั้งคQาเพ่ิมเติมมากกวQา Windows และในระบบปฏิบัติการ Windows ตOองเปMน Windows 7 ข้ึนไปถึงสามารถ
รองรับการทําหนOาท่ีกระจายไฟลFสื่อประชาสัมพันธF โดยทําการเช่ือมผQานอุปกรณFกระจายสัญญาณไปยังโทรทัศนF
อัจฉริยะ โดยมีวิธีการตั้งคQาดังน้ี  

4 
5 

6 
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5.1 ตั้งคQา IP Address ของโทรทัศนFอัจฉริยะ รวมถึงเครื่อง
ท่ีเปMนตัวกระจายสัญญาณภาพใหOอยูQในเครือขQายเดียวกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ Windows 10  
5.2 เป�ด WIFI ในเครื่องคอมพิวเตอรF และคลิกเมนู Start 
Icon โดยในเมนู In the Start ใหOคลิกเมนู Setting 
5.3 เมื่อข้ึนหนOาตQาง SETTINGS Windows ใหOคลิกท่ี 
Devices (ดังภาพท่ี 7) 
5.4 ใ น ห นO า ตQ า ง  Devices ใ หO เ ลื อ ก  Connected 
Devices และทําการเลือกหัวขOอ Add  Devices    

                                           (ดังภาพท่ี 8) 
5.5 ทําการเลือกโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีอยูQในเครือขQายเดียวกัน และดําเนินการจัดสQงไฟลFภาพ      

ไฟลFวีดิโอ ไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะไดOทันที (ดังภาพท่ี 9) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 เขOาเมนูในการเพ่ิมอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ 
ภาพท่ี 8 เลือกอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ    (Sony Corporation of  America, 2018, p. 5-6) 
ภาพท่ี 9 ผังการเช่ือมตQอระบบท่ีใชOในหนQวยงาน   
 
 6. ทดลองใชOระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFเพ่ือหาจุดดOอยเพ่ิมเติมกQอนการจัดทําคูQมือ
การใชOงานระบบ และทําการถQายทอดความรูOใหOแกQผูOปฏิบัติงานจริง   
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอรFผูOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFดําเนินการถQายทอด
ความรูOในเรื่องการใชOงานระบบใหOแกQนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และสQงมอบระบบใหOแกQฝWายเทคโนโลยีการศึกษา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอรFจัดเก็บองคFความรูOเรื่องระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFลงใน
คลังความรูOดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF  

8 9 
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 9. รองผูOอํานวยการดOานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองคFกร ในฐานะท่ีไดOรับมอบหมายใหOดูแล
การสื่อสารของสํานักหอสมุด ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF และนําผลการศึกษาแจOงใหOผูOบริหาร
รับทราบตQอไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 

สรุปผล และอภิปรายผล 
  จากการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOเปMนเครื่องมือในการประชาสัมพันธF
ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ พบวQา สามารถลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธF ไดOดังน้ี 
  1. ผู�ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนชQองทางประชาสัมพันธFจากปbายประชาสัมพันธFเปMนชQองทาง
ประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ทําใหOสามารถลดจํานวนของผูOปฏิบัติงานไดO รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�
อัจฉริยะ 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

1. ออกแบบและผลติ
โปสเตอรF 

1 1. ออกแบบและผลติโปสเตอรF 
ติดตั้งและจัดเก็บไฟลF
อิเล็กทรอนิกสF 

1 

2. ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรF 1 - - 

รวม 2 รวม 1 
 

   
  2. วัสดุอุปกรณ� ในการยกเลิกปbายประชาสัมพันธFสQงผลใหOสํานักหอสมุดลดการผลิตโปสเตอรF
ประชาสัมพันธFลง ทําใหOประหยัดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFไดOถึง 4,800 แผQน หรือ 9.6 รีม ซ่ึงคํานวณจาก
จํานวนเรื่องประชาสัมพันธF ซ่ึงเฉลี่ยเดือนละ 25 เรื่อง รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวน
กระดาษต�อ

เร่ือง 

จํานวนกระดาษ
ต�อเดือน 

จํานวนกระดาษ
ต�อปg 

1. กระดาษ A2 2 50 600 - 

2. กระดาษ A3 4 100 1,200 - 

3. กระดาษ A4 10 250 3,000 - 

รวม 16 400 4,800 - 
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  3. งบประมาณ การนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF 
ทําใหOสํานักหอสมุดประหยัดงบประมาณในการดําเนินการดOานประชาสัมพันธFไดOท้ังสิ้น 156,371 บาท ไดOแกQ           
ลดงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษ จํานวน 2,267 บาท ลดงบประมาณการซ้ือหมึกพิมพFสีจํานวน 7,704 บาท และ
ลดงบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบ จํานวน 196,400 บาท รายละเอียดดังน้ี 
  3.1 งบประมาณการซ้ือกระดาษ ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวนกระดาษท่ีใช� 
(แผ�น) 

ราคาต�อแผ�น  
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช� 

(บาท) 
1. กระดาษ A2 600 1.24 744 - 
2. กระดาษ A3 1,200 0.79 948 - 

3. กระดาษ A4 2,500 0.23 575 - 

รวม 2,267 - 
      

   
  3.2 งบประมาณการซ้ือหมึกพิมพF ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�

อัจฉริยะ 
รุ�นหมึกพิมพ�  จํานวน 

(ตลับ) 
ราคาต�อตลบั 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช� 

(บาท) 

1. หมึกพิมพFรุQน Epson 
L1800 (มีทั้งหมด 6 สี) 

18 428 7,704 - 

รวม 7,704 - 

   
  3.3 งบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบสือ่ประชาสมัพันธFอิเลก็ทรอนิกสF และจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 

 

งบประมาณการจัดจ�างพัฒนาระบบ งบประมาณการพัฒนาระบบขึ้นเอง 

รายการ ราคา (บาท) รายการ ราคา (บาท) 

1. พัฒนาระบบส่ือประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสF ใหOรองรับการใชOงาน
จอภาพไดO 22 เครื่อง 

200,000 
 

1 .  อุ ป ก ร ณF เ ช่ื อ ม ตQ อ ร ะ บ บ
เครือขQาย (Router) จํานวน   6 
เครื่อง 

3,600 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 
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 4. กระบวนการดําเนินงาน จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาชQวยในการดําเนินงาน สQงผล
ใหOฝWายเทคโนโลยีการศึกษาสามารถลดข้ันตอนกระบวนงานประชาสัมพันธF โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจากเดิมใชOเวลาการดําเนินงานประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธFตQอ 1 เรื่อง จํานวน 507 นาที 
ป}จจุบันนําระบบ Digital Signage เขOามาใชOประชาสัมพันธFแบบอิเล็กทรอนิกสFผQานจอภาพ จํานวน 437 นาที ทําใหO
ลดเวลาการทํางานไดOถึง 70 นาที แตQคุณภาพของงานประชาสัมพันธFดียิ่งข้ึน รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบข้ันตอนการประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธF และ ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 หลังจากไดO นําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF  
สํานักหอสมุดไดO ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือนําขOอมูลมาพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFน้ีใหOเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน โดยไดOดําเนินการเก็บขOอมูลกลุQมตัวอยQางจากผูOเขOาใชOบริการ
สํานักหอสมุด ตั้งแตQวันท่ี 1–30 กันยายน 2562 ซ่ึงมีจํานวนผูOตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 921 คน จัดแบQงเปMนนิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 771 คน (รOอยละ 83.70) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 50 คน (รOอยละ 5.40) บุคลากร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 9 คน (รOอยละ 1.00) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 12 คน (รOอยละ 
1.30) และผูOใชOบริการภายนอก จํานวน 79 คน (รOอยละ 8.60) 

จากการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับรูOขQาวสารของหOองสมุดผQานสื่อประชาสัมพันธF 

356



 

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

 

อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด ในเรื่อง “การอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชา
สัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด” พบวQา ผูOใชOบริการเคยอQาน จํานวน 657 คน 
(รOอยละ 71.34) และไมQเคยอQาน จํานวน 264 คน (รOอยละ 28.66)  

เมื่อสอบถามกลุQมท่ีเคยอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน 
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด จํานวน 657 คน ในเรื่อง “ความตOองการใหOสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอภาพมีเสียงประกอบ” พบวQา ผูOใชOบริการมีความตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 380 คน 
(รOอยละ 57.80) และไมQตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 277 คน (รOอยละ 42.2)  

            ในการสอบถามผูOใชOบริการท่ีตOองการใหOมีเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF จํานวน 380 คน ใน
เรื่อง  “ประเภทของเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF” พบวQา ผูOใชOบริการตOองการใหOมีเสียงบรรยายประกอบขQาวสาร
ท่ีประชาสัมพันธFมากท่ีสุด จํานวน 184 คน (รOอยละ 48.42) รองลงมา คือ เสียงดนตรีบรรเลง  139 คน (รOอยละ 
36.58) และเสียงดนตรีมีเน้ือรOองประกอบ จํานวน 57 คน (รOอยละ 15.00) ตามลําดับ 

จากการศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดของผูOใชOบริการเฉพาะท่ีเคยอQานขQาวสารบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายใน
สํานักหอสมุด จํานวน 657 คน พบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดในภาพรวมอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
เปMนรายขOอพบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขOอ “ขOอมูลเปMนป}จจุบันและทันตQอเหตุการณF” ซ่ึงอยูQใน
ระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือหัวขOอ “ขOอมูลมีความถูกตOอง และนQาเช่ือถือ” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.25) 
และหัวขOอ “ภาษาท่ีใชOสื่อเขOาใจงQาย” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.14) ถัดมาเปMนหัวขOอท่ีมีคQาความพึงพอใจอยูQในระดับ
เดียวกันจํานวน 3 ขOอ โดยอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.06) ไดOแกQ ความเหมาะสมของตัวอักษร (สี / ขนาด /รูปแบบ
ตัวอักษร) ขนาดจอภาพท่ีใชOในการเผยแพรQสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFมีความเหมาะสม และการติดตั้งจอภาพ
ตามจุดตQาง ๆ ภายในหOองสมุดมีความเหมาะสม ในสQวน 2 ขOอท่ีไดOรับความพึงพอใจนOอยท่ีสุด  ไดOแกQ หัวขOอ “ความ
สวยงาม และการดึงดูดความสนใจใหOอQาน” ซ่ึงความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.02) และหัวขOอ “ความรวดเร็ว
ในการเขOาถึงขQาวสาร” คQาความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.01) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลOองกับคําถามปลายเป�ด
ในเรื่องขOอเสนอแนะ ซ่ึงผูOใชOบริการตOองการใหOมีการจัดหาจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดใหญQกวQาท่ีใชOในป}จจุบัน  

ในเรื่องการจัดการความรูO หลังจากท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรFไดOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธF 
อิเล็กทรอนิกสF และทดลองใชOเรียบรOอยแลOว จึงไดOมีการถQายทอดความรูOในการใชOระบบดังกลQาวใหOแกQนักวิชาการ             
โสตทัศนศึกษาท่ีเปMนผูOปฏิบัติงานโดยตรง โดยใชOวิธีการถQายทอดความรูOแบบการสอนงานโดยตรงและลงมือปฏิบัตจิรงิ 
จากน้ันไดOมีการจัดทําคูQมือการใชOงานระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFโดยจัดเก็บไวOในคลังความรูOดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือเปMนองคFความรูOท่ีสามารถสืบคOนและศึกษา คOนควOาไดOอยQางสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุก
เวลาโดยสามารถดขูOอมูลไดOท่ี URL: http://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/20006747 

ข�อเสนอแนะ  
 1. ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF นํามาใชOยัง

เปMนรูปแบบการทํางานแบบเครือขQายไรOสาย (Wireless Network) ทําใหOในบางครั้งเกิดป}ญหาในเรื่องการสQงสัญญาณ
ภาพไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ อันเน่ืองจากเครือขQายไรOสายมีการใชOงานเปMนจํานวนมาก ทําใหOเกิดการดึงสัญญาณ
เพ่ือไปใชOงานข้ึน  ดังน้ันเพ่ือใหOเกิดความเสถียรในการประชาสัมพันธFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะจึงควรมีติดตั้งอุปกรณF
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กระจายสัญญาณไวรFเลส (Access Point) ท่ีเพียงพอและรองรับการใชOงานระบบน้ี หรืออาจะเปลี่ยนไปใชOวิธีการใชO
งานระบบ Digital Signage ผQานสายนําสัญญาณท่ีใชOตQอกับคอมพิวเตอรFและอุปกรณFเช่ือมตQอเครือขQายแทน (Lan 
Cable)  

 2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบใหOสามารถตั้งเวลาในการเป�ด-ป�ดขQาวประชาสัมพันธFไดOเอง ซ่ึงจะ
ชQวยลดข้ันตอนการทํางาน และเปMนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 

 3. ควรเลือกจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจุดท่ีติดตั้ง เพ่ือสรOางความนQาสนใจ                   
โดดเดQน และชQวยใหOผูOใชOบริการสามารถอQานขQาวสารประชาสัมพันธFไดOชัดเจน 

การนําไปใช�ประโยชน� 
 1. การนําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสFสามารถลดตOนทุนในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และกระบวนการดําเนินงานใหOแกQสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 

 2. พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. ฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรQวมกันเพ่ิมสินทรัพยFประเภทองคF

ความรูOใหOแกQสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 
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Sony Corporation of America.   (2018 ).  Use the screen mirroring feature to display your windows 10 computer screen 

on the TV.  Retrieved May 15, 2018, from https://bit.ly/33ByLkY 
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บทคัดยHอ  
           “FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย กับการจัดการความรูHของสํานักหอสมุด กําแพงแสน” เปOนการ

ดําเนินงานการจัดการความรูH ท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรูH สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR มีวัตถุประสงคR 1) เพ่ือรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม           
2) เพ่ือใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ ผลการดําเนินการท่ี
เกิดข้ึนจากการจัดการความรูH มีดังน้ี 
 1. มีคูZมือการปฏิบัติงานบริการตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร 
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชH
ฐานขHอมูล FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH  ผูH เขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZ ในระดับมาก                       

(x  = 3.38) หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x  = 4.46)    
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

อยูZในระดับมาก (x  = 4.50)  
 4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม 
 

คําสําคัญ: บริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา, การจัดการความรูH, คําถามท่ีพบบZอย 

 
ABSTRACT  
  “FAQ Library for Answering All Questions and the Knowledge Management by 
Office of Kamphaeng Saen Library” was a knowledge management operation carried out by the 
Knowledge Management Board, Office of Kamphaeng Saen Library, Kasetsart University which had 
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2 objectives as follows: 1)  to collect questions and answers for use in answering questions,                    
2)  to  provide correct answers to all questions and meets the needs of clients, and the results 
from the knowledge management operation are as follows:  
    1. There has been a written manual / guideline to answer questions in the FAQ 
database 
    2. The evaluative result from a learning exchange activity on "Transferring 
Knowledge about Using FAQ Database" has revealed that before joining the activity of transferring 
knowledge, the participants had knowledge at the level of 3.38; however, after joining the activity, 
they had higher knowledge at the level of 4.46 

3. The result of the evaluation of the users’ satisfaction with using the FAQ database at 
the Office of Kamphaeng Saen Library was at the high level of 4.50 

4. There have been processes to create the innovations and best practices in the 
question answering service 

 
Keyword: Reference Services, Knowledge Management, Frequently asked Questions 

 
บทนํา 
  การสรHางสังคมแหZงการเรียนรูH ตHองมีการจัดการความรูHเพ่ือมุZงสูZหนZวยงานแหZงการเรียนรูH  โดยมี
การรวบรวมองคRความรูHท่ีมีอยูZ  มาพัฒนาใหHเปOนระบบเพ่ือใหHทุกคนในหนZวยงานสามารถเขHาถึงความรูHและพัฒนา
ตนเองใหHเปOนผูHรูH รวมท้ังปฏิบัติงานไดHอยZางมีประสิทธิภาพ 
  การบริการหลักอยZางหน่ึงของสํานักหอสมุดคือ บริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา                   
เปOนบริการท่ีชZวยเหลือและแนะนําผูHใชHคHนหาคําตอบท่ีตHองการไดHอยZางรวดเร็วและถูกตHอง จากแหลZงสารสนเทศท้ัง
ภายในและภายนอกหHองสมุด (สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561, น. 1) บางครั้งผูHใชHหHองสมุด
ประสบปzญหาในการแสวงหาสารสนเทศดHวยตนเอง มีประเด็นท่ีไมZ เขHาใจ จึงตHองใชHบริการตอบคําถาม                        
การดําเนินงานท่ีผZานมาพบวZา  กระบวนการตอบคําถามยังไมZตอบสนอง เชZน การสZงมอบคําตอบใหHกับผูHใชHมีความ
ลZาชHา สํานักหอสมุดจึงมีการปรับกระบวนการ เพ่ือใหHไดHกระบวนการตอบคําถามท่ีดี 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดHกําหนดชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และ 
ผูHรับผิดชอบตอบคําถาม ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และผูHรับผดิชอบตอบคําถาม 
 

ชHองทาง รายละเอียด ผู�รับผิดชอบตอบคําถาม 
1. เจHาหนHาท่ี ณ จุด
เคานRเตอรRบริการ 
 

- เคานRเตอรRบริการสารสนเทศ  ฝ}ายบริการ 

- เคานRเตอรRบริการยมื - คืน ฝ}ายบริการ (ในเวลาทําการ) 
ฝ}ายบริการและฝ}ายอ่ืนๆ 
(นอกเวลาทําการ) 

- เคานRเตอรRบริการโสตทัศนวัสดุและ
สื่อการศึกษา  

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

- เคานRเตอรRทางเขHา-ออก ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

2. ระบบ Line ID Line: serlib 
URL: https://goo.gl/F7pXfr 

ฝ}ายบริการ 

3. E-Mail 
 

E-mail address lib.kps@ku.ac.th ผูHบริหาร 

4. Facebook 
 

Fanpage : สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 
www.facebook.com/libkukps 

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

5. Website ระบบรับฟzงเสียงของลูกคHา  
URL : 
http://158.108.199.6/suggession 

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

6. โทรศัพทR 
 

โทรศัพทRกลางสํานัก : 034-352332 
Hot Line สายดZวน : 0982681569 

ฝ}ายบริการ  

 
เน่ืองจากการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา  มีผูHเก่ียวขHองกับการปฏิบัติงานน้ี 

เปOนจํานวนมากท้ังรับผิดชอบโดยตรงหรือบางชZวงเวลา ทําใหHการปฏิบัติงานไมZเปOนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงข้ันตอน
การปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา   
 

           จาก Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา พบวZา
ผูHรับผิดชอบตอบคําถามของแตZละชZองทาง ประสบปzญหาในการหาคําตอบใหHกับผูHรับบริการ เน่ืองจากผูHปฏิบัติงาน
ของชZองทางในการรับขHอคําถามบางชZองทางไมZใชZบรรณารักษRท่ีปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา
โดยตรง  ดังน้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรูHถZายทอดประสบการณRการทํางานระหวZางกัน จะเปOนวิธีการท่ีใหHทุกคนไดHเขHาใจ
ในการบริการตอบคําถามเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการมีโอกาสไดHอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานท่ี
ดี ใหHสามารถปฏิบัติงานไดHเปOนมาตรฐานเดียวกัน และเปOนการพัฒนาการใหHบริการใหHมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค< 
 1. เพ่ือรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม 
 2. เพ่ือใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
การจัดการความรูHเรื่อง “FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย”ไดHกําหนดกิจกรรมเพ่ือใหHผูHท่ี 

รับผิดชอบในการตอบคําถามของชZองทางตZางๆ สามารถใหHบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHาแกZผูHใชHบริการไดH
อยZางมีประสิทธิภาพ จึงไดHจัดใหHมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ดังน้ี 

1. ใหHผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามเปOนผูHรวบรวมคําถามท่ีพบจากชZองทางแตZละชZองทางท่ีตน 
รับผิดชอบ 

2. บรรณารักษRงานบริการรับขHอคําถามแลHวนํามาคัดแยก จัดสZงขHอคําถามไปใหHผูHท่ีมีความ 
เช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ เปOนผูHตอบคําถาม 
  3. บรรณารักษRงานบริการนําคําถามพรHอมคําตอบท่ีสมบูรณRแลHวมาแบZงหมวดหมูZ (สํานักหอสมดุ 
กําแพงแสน, 2556, น. 1) ไดHดังน้ี  

3.1 ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี  
3.2 บริการตZางๆ ของสํานักหอสมดุ  
3.3 การยืมระหวZางหHองสมุด 
3.4 วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC)  
3.5 การใชHฐานขHอมูลออนไลนR  
3.6 วารสารและสิ่งพิมพRตZอเน่ือง  
3.7 การยืม – คืนหนังสือ  
3.8 การยืมโสตทัศนวัสด ุ 

4. ตรวจสอบคําถามพรHอมคําตอบ และการแบZงหมวดหมูZคําถามใหHมีความถูกตHองอีกครั้ง โดย 
คณะกรรมการจัดการความรูH และหัวหนHาฝ}ายบริการ 
  5. ออกแบบฐานขHอมูล นําคําถามพรHอมคําตอบท้ัง 8 หมวดมาจัดทํา FAQ แหลZงรวบรวมความรูH 
ศูนยRกลางความรูHของหนZวยงาน : http://158.108.199.6/libkpsfaq/index.html 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH โดยบรรณารักษRงานบริการเปOนผูHแนะนําและถZายทอดความรูH 
การใชHฐานขHอมูล FAQ สูZบุคลากรผูHมีหนHาท่ีตอบคําถามตามชZองทางท้ัง 6 ชZองทาง  

7. ประเมินความรูHของบุคลากรท่ีเขHารZวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH  
  8. ประเมินความพึงพอใจของผูHท่ีเขHามาใชHบริการฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
  9. ในกรณีท่ีไมZพบคําถามและคําตอบท่ีตHองการ ผูHเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สามารถสZงคําถาม
เพ่ิมเติม โดยการ Add Line ติดตZอกับผูHดูแลฐานขHอมูล เพ่ือใหHบุคลากรสํานักหอสมุดฯ รวมถึงผูHใชHบริการมีสZวนรZวม
ในการเพ่ิมคําถามในฐานขHอมูล FAQ เพ่ืออัปเดทขHอมูลตZอไปในอนาคต  
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ภาพท่ี 2 แสดงหนHาแรกของฐานขHอมูล FAQ  
           (แอดวานซR อินโฟรR เซอรRวิส, 2562;  FINN MOBILE, 2562) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน<  
 สรุปผล 
 1. มีคูZมือการปฏิบัติงานบริการตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร 
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชH

ฐานขHอมูล FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x = 3.38)   

หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x  = 4.46)   ดังภาพท่ี3 
 

 
 
 ภาพท่ี 3 แสดงผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

อยูZในระดับมาก (x = 4.50)  
 4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม 
 5. การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีจํานวนลดลง ดังภาพท่ี4 

 
ภาพท่ี 4 แสดงขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีจํานวนลดลง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการไดHรบัขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ 

 

หมวดหมูHคําถามในฐานข�อมลู FAQ  
การได�รับข�อคําถามจากลูกค�า/ผู�รับบริการ  

ปXการศึกษา 2561 

1. ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี    

2. บริการตZางๆ ของสํานักหอสมดุ     

3. การยืมระหวZางหHองสมุด   

4. วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC)     

5. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR     

6. วารสารและสิ่งพิมพRตZอเน่ือง    

7. การยืม – คืนหนังสือ    

8. การยืมโสตทัศนวัสด ุ   

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงการไดHรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีหมวดหมูZคําถามท่ีซํ้ากับ
คําถามท่ีอยูZในฐานขHอมูล FAQ ท้ังหมด 4 หมวดหมูZคําถาม ไดHแกZ 1. ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี 2. บริการตZางๆ 
ของสํานักหอสมุด 3. วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC) 4. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR ซ่ึงเปOนหมวดคําถามท่ีซํ้ากับหมวด
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คําถามในฐานขHอมูล FAQ คิดเปOนรHอยละ 50 เมื่อเทียบกันระหวZางหมวดหมูZคําถามท่ีมีอยูZ 8 หมวดในฐานขHอมูล FAQ 
กับคําถามท่ียังคงไดHรับจากลูกคHา/ผูHรับบริการ สามารถประเมินการรับรูHของลูกคHา/ผูHรับบริการตZอฐานขHอมูล FAQ ไดH
วZา ลูกคHา/ผูHรับบริการบางสZวนไมZทราบวZาทางสํานักหอสมุดมีฐานขHอมูล FAQ จึงตHองมีการประชาสัมพันธRและ
สZงเสริมการใชHใหHเพ่ิมมากข้ึน  
 อภิปรายผล 
  ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการความรูH สZงผลใหHมีคูZมือการปฏิบัติงานบริการ            
ตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของ
ฐานขHอมูล FAQ ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชHฐานขHอมูล 

FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x  = 3.38)   หลังเขHา

รZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x = 4.46) ผลการประเมินความ  

พึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน อยูZในระดับมาก (x = 4.50) สอดคลHองกับงานวิจัย
ของประคอง บุญทน ( 2549, บทคัดยZอ) ท่ีมีการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามเพ่ือการคHนควHาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวZา 
ระดับความตHองการการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามดHานของการบริการน้ัน นักศึกษาท่ีไปใชHบริการตอบคําถาม 

ตHองการใหHพัฒนาดHานบริการสืบคHนขHอมูลออนไลนR อินเทอรRเน็ตในระดับมาก (x = 3.6622) นอกจากน้ียังมี
กระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ             
มีจํานวนลดลง ท้ังน้ีอาจเปOนเพราะผูHใชHบริการสามารถเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ ไดHบนเว็บไซตRของสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ซ่ึงฐานขHอมูลดังกลZาวผูHเขHาใชHสามารถหาคําตอบดHวยตนเองไดH 
 ข�อเสนอแนะ  
 1. การจัดการความรูHของสZวนงานควรเปOนกิจกรรมแฝงอยูZในงานประจําท่ีดําเนินการอยูZแลHว และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูHอยZางสม่ําเสมอ  
 2. ควรมีการสZงเสริมการใชHฐานขHอมูล FAQ ซ่ึงเปOนฐานขHอมูลท่ีเปOนประโยชนRตZอผูHรับผิดชอบ
ตอบคําถามของแตZละชZองทางโดยตรง และมีประโยชนRตZอผูHรับบริการท่ีตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง  และควรมี
การอัปเดทขHอมูลในฐานขHอมูลเมื่อมีคําถามใหมZๆ เขHามา 
 3. ควรมีการพัฒนาฐานขHอมูล FAQ รZวมกับโปรแกรม Chat Bot เพ่ือใหHบริการตอบคําถาม
อัตโนมัติผZานโปรแกรม Line บนหนHาจอโทรศัพทRมือถือ ใหHสอดคลHองกับพฤติกรรมการใชHบริการในปzจจุบันท่ี
ผูHใชHบริการตHองการความสะดวก และเขHาถึงไดHงZาย 
 การนําไปใช�ประโยชน< 
 1. บุคลากรผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามแตZละชZองทางไดHรับความรูHและสามารถนําไปใชHตอบ
คําถามใหHกับผูHใชHบริการไดHถูกตHองเปOนมาตรฐานเดียวกัน จากการสรHางองคRความรูHในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผูHใชHบริการไดHรับคําตอบท่ีถูกตHองตรงตามความตHองการของผูHใชHบริการสZงผลใหHการใหHบริการ
ของสํานักมีประสิทธิภาพ 

 3. การสรHางองคRความรูHในรูปของฐานขHอมูล FAQ มีประโยชนRตZอหHองสมุดท่ีมีขHอจํากัดเรื่อง
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา 
 4. มีประโยชนRตZอผูHรับบริการท่ีเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ หากตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง   
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บทคัดย!อ  
            หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดท่ีปนเปIJอนจุลินทรียLอาจกMอใหNเกิดอันตรายตMอ
ผูNปฏิบัติงาน ผูNใชNบริการและสMงผลตMอคุณภาพของอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาดหนังสือดNวยนํ้ายาฆMาเช้ือ
ท่ีเหมาะสมสามารถลดปริมาณการปนเปIJอนลงไดN การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคLเพ่ือทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดN
จากหนังสือในสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรตMอนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc diffusion 
Method ผลการวิจัยพบวMาสามารถแยกเช้ือจุลินทรียLท่ีปนเปIJอนบนตัวอยMางหนังสือ 10 เลMม ไดNท้ังหมด 14 ไอโซเลท
ท่ีแตกตMางกัน แบMงออกเป_นแบคทีเรีย 8 ไอโซเลท และเช้ือรา 6 ไอโซเลท และพบวMาแบคทีเรียท่ีปนเปIJอนบนหนังสือ
ทนตMอเอธานอล 70% แตMมีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% ซ่ึงเป_นสาร Oxidizing Agent 
มีฤทธ์ิในการทําลายดีเอ็นเอ เยื่อหุNมเซลลLตลอดจนองคLประกอบอ่ืนๆของเซลลL นอกจากน้ันเช้ือราท่ีแยกไดNมีความไว
ตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLจํานวน 4 ไอโซเลทจาก 6 ไอโซเลท ดังน้ันนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%         
ข้ึนไป สามารถนําไปใชNทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในหNองสมุดเพ่ือลดปริมาณจุลินทรียLท้ัง
แบคทีเรียและเช้ือราท่ีปนเปIJอนเพ่ือความปลอดภัยของผูNปฏิบัติงานและผูNใชNบริการไดN   

 
คําสําคัญ: นํ้ายาฆMาเช้ือ, ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL, การทดสอบความไวของเช้ือ, หนังสือปนเปIJอน  
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ABSTRACT  
 Book and information resources contaminated with microorganisms in the library 
may be harmful to operators and customers. Cleaning books by using appropriate disinfectant can 
reduce the contamination. This study aims to determine the susceptibility testing of microorganism 
that contaminated on the books from Naresuan University Library to hydrogen peroxide disinfectant 
by disc diffusion technique. The results found that 14 isolates were obtained from 10 books and 
then were classified to 8 isolates of bacteria and 6 of molds. Then 14 isolates of bacteria can resist 
to ethanol 70% but sensitive to hydrogen peroxide 10, 20 and 30%. Because its affect to DNA, cell 
membrane and other elements of microbial cells. Moreover, it was indicated that 4 isolates of all 
mold were sensitive to hydrogen peroxide.  Therefore, 10% hydrogen peroxide or more can be 
used to clean up books and information resources to reduce the amounts of bacteria and fungi 
contaminated to the safety of operators and users. 

 
Keyword: Disinfectant, Hydrogen Peroxide, Susceptibility Testing, Contaminated Book 

 
บทนํา 
 การเสื่อมสลายของหนังสือจากจุลินทรียLเป_นปuญหาท่ีพบอยูMเป_นประจําในหNองสมุด พิพิธภัณฑL
และแหลMงเก็บรักษาจดหมายเหตุ แบคทีเรียและเช้ือราสามารถเจริญโดยไดNรับสารอาหารจากการยMอยกระดาษโดย
พบวMาเช้ือรากลุMม Cellulose  Fungi จะสรNางเอนไซมL Extracellular Cellulase ยMอยเซลลูโลสไดNนํ้าตาลโมเลกุลเล็ก
ซ่ึงถูกนําไปใชNเป_นแหลMงพลังงานของจุลินทรียLกลุMมอ่ืนๆ (Gallo, 1998, p. 61) และ Excreted Organic Acids                 
ทําใหNกระดาษเปI|อยยุMย (Abdel-Kareem 2010, p. 40)  
 การกําจัดหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียLบนกระดาษดNวยการใชNสารเคมี เชMน แอลกอฮอลL เป_น
วิธีท่ีใชNกันมานาน ความเขNมขNนท่ีใชNเทMากับ 50-90% ออกฤทธ์ิโดยทําใหNโปรตีนตกตะกอนและเสียสภาพมีผลตMอ
แบคทีเรีย ไวรัสและฟuงไจแตMไมMมีรายงานการทําลายสปอรL ในการยับยั้งเช้ือรามีรายงานการใชN Butanol 80-90%, 
Isopropanol 30% และ Ethanol 90% ยับยั้งเซลลLของ Aspergillus flavus, A. niger, Chaetomium globosum 
และ Trichoderma Viride บนกระดาษไดNแตMไมMยับยั้งสปอรL (Baciikova, 2006, p. 186) สําหรับนํ้ายาฆMาเช้ือ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_น Oxidizing Agent มีรายงานการทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดNจากบาดแผลผูNป�วยตMอ
ไฮ โดร เจนเปอรL ออกไซดL  3% ดN วย เทคนิค  Tube  Dilution Method พบวM า  Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli, Proteus Spp., Coagulase Negative Staphylococci, Klebsiella Pneumonia แ ล ะ 
Pseudomonas Aeruginosa พบวMาสามารถกําจัดจุลินทรียLไดN ท้ังหมดภายในเวลา 10 นาที (Mama, 2014,             
p. 1)  (Bhuvaneshwari, 2018 p. 1313) ไดNรายงานการทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือของ  Non Fermenting 
Gram Negative Bacilli ท่ีเป_นสาเหตุของการติดเช้ือในโรงพยาบาล ดNวยเทคนิค Agar Cup Diffusion Method 
พบวMา จากจํานวน 240 ไอโซเลท มีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL คิดเป_น 97% นอกจากน้ันมีรายงานการวิจัย
การศึกษาความไวของเช้ือราท่ีแยกไดNจากหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆท่ีเก็บรักษาไวNท่ีพิพิธภัณฑL Tianjin 
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ประเทศจีนตMอ Biocide ชนิดตMางๆดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method พบวMา Isothiazolinones มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ในการ กํา จัด เ ช้ือรา Genus Aspergillus, Penicillium และ Chaetomium และพบวM าสาร เคมี  
Methylisothiazolinone และ Benzyl Alcohol มีประสิทธิภาพนNอยท่ีสุด แตMอยMางไรก็ตามตNองมีการศึกษาความ
เป_นพิษของสารเคมีดังกลMาวกMอนนํามาใชNจริง (Zijun, 2018, p. 10 ) การทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศเป_นงานประจําของบุคลากรของหNองสมุด ซ่ึงตNองการวิธีและสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการทําลาย
จุลินทรียLท่ีปนเปIJอนและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน  งานวิจัยครั้งน้ีไดNเลือกใชNไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ในการทดสอบ
ฤทธ์ิการยับยั้งจุลินทรียLท่ีแยกไดNจากหนังสือ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียLกMอโรคตMางๆตามท่ีกลMาว
ไปขNางตNนตลอดจนมีความสะดวกและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน  
  
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดNจากหนังสือในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรตMอนํ้ายา
ฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. วัสดุ อุปกรณL และอาหารเลี้ยงเช้ือ 

1.1 อุปกรณLป�องกันอันตรายสMวนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไดNแกM  
ชุดปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือ หนNากากกรองอากาศ แวMนตา 
      1.2 อุปกรณLในการแยกและการเลี้ยงเช้ือจุลินทรียL ไดNแกM อาหารเลี้ยงเช้ือรา Sabouraud 
Dextrose agar (SDA) อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย Tryptic Soy Agar (TSA) สารละลายเจือจาง 0.85% NaCl  ไมN
พันสําลี 
      1.3 อุปกรณLในการทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือ ไดNแกM เอธานอล 70%, ไฮโดรเจนเปอรL
ออกไซดL 10%, 20% และ 30% กระดาษ Paper Disc เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL 
 2. การแยกเช้ือจากหนังสือ  
       2.1 ตัวอยMางหนังสือจํานวน 10 เลMมจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                              2.2 แยกเช้ือจุลินทรียLดNวยเทคนิค Wet and Dry Swab โดยใชNไมNพันสําลีจุMมสารละลาย 
0.85%NaCl ป�ายบนปกหนNา-หลังของหนังสือ จากน้ัน Streak Plate ลงบนอาหาร TSA และ SDA บMม ท่ี
อุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน และ 5 วัน ตามลําดับ สังเกตลักษณะโคโลนีของเช้ือและทําใหNบริสุทธ์ิ  
 3. การทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือ (อมรรัตนL และคณะ, 2016, น.69-82) 
      3.1 การเตรียมจุลินทรียLทดสอบ โดยเพาะเลี้ยงจุลินทรียLท่ีคัดแยกไดNบนอาหาร TSA บMมท่ี
อุณหภูมิหNอง 24 ช่ัวโมง เตรียมเซลลLแขวนตะกอน (Cell Suspension) ในสารละลาย 0.85%NaCl วัดความขุMนดNวย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL ท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรใหNมีคMาการดูดกลืนแสง 0.08-0.1 ปริมาณเซลลL
ประมาณ 108CFU/ml เตรียมสปอรLเช้ือราโดยการเลี้ยงบนอาหาร SDA ประมาณ 5 วัน  
      3.2 การทดสอบความไวดNวยเทคนิค Agar Disc Diffusion โดยป�ายเซลลL (Swab) ใหNท่ัว
ผิวหนNาอาหาร TSA จากน้ันวางแผMน Paper Disc ขนาดเสNนผMานศูนยLกลาง 6 มิลลิเมตร บนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ 
หยดสารท่ีตNองการทดสอบลงบนแผMน Paper Disc ตําแหนMงละ 10 ไมโครลิตร ใชN Paper Disc ท่ีไมMมีสารเป_น 
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Control บMมจานเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิหNอง เป_นเวลา 1 วัน สําหรับเช้ือราเริ่มจากวางสปอรLของเช้ือราบนอาหารเลี้ยง
เช้ือ SDA บริเวณตรงกลางจานเพาะเช้ือ จากน้ันวาง Paper Disc รอบๆราทดสอบ หยดสารท่ีตNองการทดสอบบน 
Paper Disc เชMนเดียวกัน บMม 3-5 วัน วัดขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone)  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข_อเสนอแนะ และการนําไปใช_ประโยชน� 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 ลักษณะของจุลินทรีย�ท่ีแยกได_จากตัวอย!างหนังสือ  จากตัวอยMางหนังสือท้ังหมด 10 เลMม ท่ีเก็บ
รักษาไวNท่ีสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเหลMาน้ีเป_นหนังสือเกMาและเคยเป�ยกนํ้ามากMอนดังแสดงในตาราง
ท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยMางหนังสือท่ีทําการทดสอบจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ตัวอยMางท่ี 1 ตัวอยMางท่ี 2 ตัวอยMางท่ี 3 ตัวอยMางท่ี 4 ตัวอยMางท่ี 5 

         
ตัวอยMางท่ี 6 ตัวอยMางท่ี 7 ตัวอยMางท่ี 8 ตัวอยMางท่ี 9 ตัวอยMางท่ี 10 

  
 
 ผลการแยกเช้ือจุลินทรียLจากหนังสือไดNท้ังหมด 14 ไอโซเลทท่ีแตกตMางกัน ประกอบดNวย
แบคทีเรีย 8  ไอโซเลท และเช้ือรา 6 ไอโซเลท ดังแสดงในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  จากลักษณะสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรียLพบวMาเป_นจุลินทรียLท่ัวๆไป พบไดNในธรรมชาติ เจริญไดNงMายบนอาหารเลี้ยงเช้ือ อยMางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในดNานความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของการกMอใหNเกิดโรคตMอไป        
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B1 ตัวอยMางหนังสือ 8                                                       B2 ตัวอยMางหนังสือ 2 

        
 
B3 ตัวอยMางหนังสือ 1                                                         B5 ตัวอยMางหนังสือ 7 

      
 
B6 ตัวอยMางหนังสือ 7                                                      B7 ตัวอยMางหนังสือ 3 

         
 
B10 ตัวอยMางหนังสือ 9                                                     B12 ตัวอยMางหนังสือ 6 

        
 
ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะแบคทีเรียท่ีแยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA บMมท่ีอุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน 
 
F1 ตัวอยMางหนังสือ 4                    F2 ตัวอยMางหนังสือ 6                F3 ตัวอยMางหนังสือ 7 
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F4 ตัวอยMางหนังสือ 7                     F5 ตัวอยMางหนังสือ 5             F6 ตัวอยMางหนังสือ 5    

                       
 
ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะเช้ือราท่ีแยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ SDA บMมท่ีอุณหภูมิหNองเป_นเวลา 5 วัน 
 
 ความไวของจุลินทรีย�ท่ีแยกได_ต!อน้ํายาฆ!าเชื้อ การทดสอบความไวของจุลินทรียLท่ีแยกไดNตMอ
นํ้ายาฆMาเช้ือ เอธานอล 70% ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% คMาการยับยั้งแบคทีเรียดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และลักษณะการยับยั้งแสดงในภาพท่ี 3  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความไว (Susceptibility Testing) ของแบคทีเรียท่ีแยกไดN 
 

รหัส ขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone) (มิลลเิมตร) 

Ethanol 70% H2O2 10% H2O2 20% H2O2 30% Control 

B1 <6 22±4.2 25.5±3.5 29.5±0.7 <6 

B2 <6 <6±0 25.0±1.4 32.0±1.4 <6 

B3 <6 16.5±3.5 26.0±0 27.5±0.7 <6 

B5 <6 18.0±1.4 29.5±2.1 33.0±0 <6 

B6 <6 22.0±0 23.0±5.7 31.0±1.4 <6 

B7 <6 20.0±1.4 31.8±0.4 37.3±0.4 <6 

B10 <6 18.3±1.1 25.5±1.4 28.8±2.5 <6 

B12 <6 19.8±2.5 26.3±1.8 28.8±3.2 <6 

 

                                                     

A 

1 2 

3 

4 

5 
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ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบความไวของแบคทีเรีย และเช้ือรา (A) แสดงบริเวณยับยั้งของ paper disc ควบคุม, 70% 

Ethanol , 10%, 20% และ 30% hydrogen peroxide ตMอแบคทีเรีย (B) แสดงบริ เวณยับยั้ ง ของ  
Paper Disc ควบคุม, 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ตMอเช้ือรา และ (C) 
แสดง 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ท่ีไมMมีผลตMอการยับยั้งเช้ือรา 

 
หมายเหตุ Paper disc ควบคุม (1), 70% ethanol (2), 10% hydrogen peroxide (3), 20% hydrogen  
             peroxide (4), 30% hydrogen peroxide (5) 
   ผลการทดสอบความไวพบวMาแบคทีเรีย 7 ไอโซเลท (ยกเวNน B2) ถูกยับยั้งดNวย Hydrogen 
Peroxide 10% เมื่อเพ่ิมความเขNมขNนเป_น 20% และ 30% แบคทีเรียทุกไอโซเลทถูกยับยั้ง โดยมีขนาด Inhibition 
Zone มากข้ึน โดยท่ัวไปไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_นนํ้ายาฆMาเช้ือท่ีใชNในการทําแผลมีความเขNมขNน 3% มีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งแบคทีเรียกMอโรคเพ่ือป�องกันการติดเช้ือ ในกรณีน้ีใชNกับหนังสือท่ีปนเปIJอนจึงตNองการความเขNมขNนท่ีสูงข้ึน สMวน
แอลกอฮอลL 70% ไมMสามารถยับยั้งแบคทีเรียท้ัง 8 ไอโซเลทไดN  ผลการทดสอบความไวของเช้ือราพบวMาไฮโดรเจน
เปอรLออกไซดL 10%ข้ึนไป มีฤทธ์ิยับยั้งท้ังหมด 4 ไอโซเลท ไดNแกM F2, F3, F4 และ F6 สMวน F1 และ F5 ทนตMอ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLท่ีความเขNมขNนมากกวMา 30% สรุปไดNวMาการใชNนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%หรือ
มากกวMามีฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรียLท่ีพบบนหนังสือไดNเทMากับ 86% จึงสามารถใชNเป_นนํ้ายาฆMาเช้ือเพ่ือทําความสะอาด
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูMในหNองสมุดไดN และหากควบคุมปuจจัยอ่ืนเชMน อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณ
คารLบอนไดออกไซดLและปริมาณจุลินทรียLในอากาศในหNองเก็บรักษาหนังสือจะสามารถยืดอายุหนังสือใหNนานข้ึนไดN 

ข_อเสนอแนะ  
ผลการทดสอบพบวMามีเช้ือราบางไอโซเลทท่ีทนตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ควรมีการศึกษาหา 

แนวทางการกําจัดเช้ือราและสปอรLตMอไป 
การนําไปใช_ประโยชน�  
สามารถลดปริมาณจุลินทรียLบนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศโดยการเช็ดทําความสะอาด 

ดNวยนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10% ข้ึนไป กMอนและหลังการบริการยืม-คืน 
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บทคัดย่อ  
 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลประเมินการด าเนินการ จุดเด่นและโอกาสพัฒนาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ
เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินการ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่
ใช้ คือ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จุดเด่นและโอกาสพัฒนาจากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
EdPEx ปี 2559, ปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ของหอสมุดฯ จ านวน 4 เล่ม 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้มีหอสมุดฯ มีการพัฒนากระบวนการด าเนินการและผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ EdPEx ที่ มีประสิทธิภาพ กระบวนการส าคัญเริ่มมีการประเ มินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ               
ระดับพัฒนาการองค์กรอยู่ในแถบ Band 2 (ช่วงคะแนน 276-370) ผลวิเคราะห์น ามาเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
และเพิ่มประสิทธิผลให้องค์กรให้ดีขึ้นได้ 

 
ค าส าคัญ: เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, หอสมุดและคลัง  

               ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานตรวจประเมิน  

 
ABSTRACT  
 The purpose of this article is to study the evaluation, operation, strengths, and 
opportunity for development in accordance with the Education Criteria for Performance Excellence 
( EdPEx)  of Mahidol University Library and Knowledge Center. And as a guideline for self-
development in order to increase the effectiveness in the operation .  This research is a qualitative 
research.  The tools used are Content Analysis, strengths and opportunities for development from 
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the auditing report according to EdPEx criteria for 2016, 2017, 2018 and 2019 of the library, amount 
4 books. 
 The results found that the EdPEx criteria are used as an organizational 
management tool.  According to the educational quality assurance policy of Mahidol University . 
Make the library Effective implementation and results are in accordance with EdPEx criteria .  Key 
processes are beginning to be systematically evaluated and improved.  Corporate development 
level is Band 2, scores range (276- 370) .  The analysis results can be used as a guideline for self-
development and increasing the effectiveness of the organization. 

 
Keyword: Education Criteria for Performance Excellence, Quality Assurance, Mahidol University  

                Library and Knowledge Center, MU EdPEx Assessment Report 

 
บทน า 
 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2557 ให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี อิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือเป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)   
 มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปรับระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเดิม คือ (MUQD : Mahidol University Quality Development Program) ที่
พัฒนาขึ้นเองมาเป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence - EdPEx) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้ทุกส่วนงาน รวมทั้งหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น.2) ก ากับ และ ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงาน ตามเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA- Performance Agreement) ประจ าปีของส่วนงาน 
 หอสมุดฯ ด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือประเมินตนเอง จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR-Self Assessment 
Report) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี ด าเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 4 ปี (2559-2562) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในโดยใช้แนวทางตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2560 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2561-2562 
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
 หอสมุดฯ รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง          
3 ขั้นตอน คือ Individual Review, Consensus Review และ Site Visit (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น. 2) โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมินของมหาวิทยาลัย 

377



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

มหิดลตามเกณฑ์ EdPEx และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น MUQD-EdPEx Assessor และได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินประจ าปีของส่วนงาน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น. 4) 
ประกอบด้วย ประธาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Assessor และ กรรมการอีก 3-5 คนที่มีประสบการณ์         
การตรวจประเมิน ตั้งแต่ 1 ปี ใช้การจัดล าดับคะแนนประเมินด้วยเกณฑ์ MU’s Dee ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเพื่อยืนยันระดับการพัฒนาของหอสมุดฯ 
 หอสมุดฯ จะได้รับรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม ซ่ึงเป็นรายงานผลจากข้อสังเกตและแนวคิด
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละปี ประกอบด้วย แถบคะแนน จุดเด่น และโอกาสพัฒนา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ขึ้น บทวิเคราะห์น้ี เป็นการถอดบทเรียนผลการตรวจ
ประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2559-2562) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน า
เกณฑ์ EdPEx มาประเมินองค์กร และบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมาตรฐานคุณภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
           เพื่อศึกษาผลประเมินการด าเนินการ จุดเด่น และ โอกาสพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแนวทางการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการหอสมุดฯ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

บทวิ เคราะห์ น้ี  เป็นการ วิ จัย เชิ งคุณภาพ เครื่ อง มือที่ ใ ช้  คื อ  การ วิ เคราะห์ เ น้ือหา                      
(Content Analysis)  เป็นการถอดบทเรียนผลการตรวจประ เ มิน  EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิธีการ ดังน้ี  

1. จ าแนกผลการตรวจประเมินจากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence- EdPEx) ของหอสมุดฯ ประจ าปี 
2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม โดยใช้แนวทางตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศฉบับปี 2558-2560 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ปี 2561-2562 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จ าแนกตามเกณฑ์ 7 หมวด (แบ่งย่อยออกเป็น
กร ะบวนการ  6  หมวด  ( หมวด1 - 6 )  ( ส า นั กมาต ร ฐ า น แล ะคุณ ภ า พ อุ ดม ศึ ก ษา , 2 558, น .  99)                                                           
ที่มคีวามสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกัน และผลลัพธ์ 1 หมวด) (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 8)   

2. ศึกษาระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ EdPEx รายหมวด ได้แก่ แนวทางการให้คะแนน
กระบวนการ (หมวด 1-6) คือ ADLI (ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2558, น. 70) และแนวทางการให้
คะแนนผลลัพธ์ (หมวด 7) คือ LeTCI (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 164) ที่แบ่งช่วงคะแนนเป็น                    
6 แถบ คือ แถบที่ 1 (0-5%) แถบที่ 2 (10-25%) แถบที่ 3 (30-45%) แถบที่ 4 (50-65%) แถบที่ 5 (70-85%) และ 
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แถบที่ 6 (90-100%) ผลคะแนนพิจารณาจากการแสดงกระบวนการและการรายงานผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์                   
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แนวทางการให้คะแนน  
 

แนวทางการใหค้ะแนนกระบวนการ (Process – ADLI หมวด 1-6) 

แถบที่ 2 
10-25% 

(A) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบ 
(D) น าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในขั้นเร่ิมต้น 
(L) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากการ 
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหาเป็นแนวคิดปรับปรุงทั่วไป 
(I) มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ 
หน่วยงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 

แถบที่ 3 
30-45% 

(A) มีแนวทางเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
(D) มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
(L) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็น
ระบบ ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญ  
(I) เร่ิมมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
กระบวนการอ่ืน  

แนวทางการใหค้ะแนนผลลัพธ์ (Result – LeTCI หมวด 7) 

แถบที่ 2 
10-25% 

(Le) มีรายงานผลการด าเนินการบางเร่ือง และม ี
ระดับผลการด าเนินการที่เร่ิมดี  
(T) มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเร่ือง  
โดยบางเร่ืองแสดงแนวโน้มเชิงลบ  
(C) แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
(I) มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร 

แถบที่ 3 
30-45% 

(Le) มีการรายงานระดับผลการด าเนินการทีด่ี 
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
(T) มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเร่ือง 
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มทีด่ี  
(C) เร่ิมมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
(I) มีการรายงานผลลัพธ์หลายเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  

  
3. ศึกษาระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ MU’s Dee ซ่ึงเป็นการแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์ 

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอ้างอิงตาม “2016 Scoring Band Descriptors” แสดงความส าเร็จขององค์กร 
ได้แก่ Band 1 = ช่วงคะแนนรวม (0-275) , Band 2 = ช่วงคะแนนรวม (276-370) โดยในแต่ละ Band แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 80) ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล MU’s Dee 
 

Band 1 

ระดบั กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Result) 
A 126 - 150 101 – 120 

A- 101 - 125 81 – 100 

B+ 76 - 100 61 – 80 
B 51 – 75 41 – 60 

B- < 50 < 40 
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4. วิเคราะห์ จุดเด่น และ โอกาสพัฒนา จากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence- EdPEx) ของหอสมุด
ฯ ประจ าปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม ที่น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้คะแนนระดับ
พัฒนาการที่เพิ่มขึ้น  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
  1. ระดับพัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ MU’s Dee 
        เม่ือพิจารณาพัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ MU’s Dee พบว่า ปี 2559 มีผลประเมินกระบวนการ คือ 1B+ (76-100) และผลลัพธ์ คือ 1B (41-60)   
(กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น.1) ปี 2560-2561 มีผลประเมินกระบวนการ คือ 1A (126-150) และผลลัพธ์ คือ                      
1A- (81-100) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2560, น.1), (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น.1) และปี 2562 มีผลประเมิน
กระบวนการ คือ 2B (151-175 ) และผลลัพธ์ คือ 1A (101-120) (กองพัฒนาคุณภาพ 2562, น.1) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 พัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตามเกณฑ์ MU’s Dee                            
 

BAND MU’s 
Dee 

Process (0-150 marks) Result (0-120 marks) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
2 2A 176-200 176-200 176-200 176-200 148-170 148-170 148-170 148-170 

2B 151-175 151-175 151-175 151-175 126-147 126-147 126-147 126-147 

1 1A 126-150 126-150 126-150 126-150 101-120 101-120 101-120 101-120 
1A- 101-125 101-125 101-125 101-125 81-100 81-100 81-100 81-100 

1B+ 76-100 76-100 76-100 76-100 61-80 61-80 61-80 61-80 
1B 51-75 51-75 51-75 51-75 41-60 41-60 41-60 41-60 

1B- < 50 < 50 < 50 < 50 < 40 < 40 < 40 < 40 

 
อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลประเมิน พบว่า การน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือประเมินตนเองและ

บริหารองค์กรเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศน้ัน หอสมุดฯ มีระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ MU’s Dee ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคือ ปี 2559 มีระดับพัฒนาการตามเกณฑ์อยู่ในระดับ เริ่มต้น โดยมีอุปสรรคในการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและผลด าเนินการบางตัววัดไม่บรรลุพันธกิจ ขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
(กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น. 1) ดังน้ัน ในปีต่อมาหอสมุดฯ จึงน าข้อมูลป้อนกลับ คือ โอกาสพัฒนา ที่ได้จากรายงาน
การตรวจประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้ ปี 2562 มีคะแนนระดับพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็น 2B ซ่ึงหมายถึง 
หอสมุดฯ เริ่มมีแนวทางเป็นระบบ น าแนวทางไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร กลมกลืนกับแผนงาน กระบวนการ และผลลัพธ์ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 1) 
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2. พัฒนาการของแถบคะแนน จ าแนกรายหมวด (หมวด 1-7) 
    เม่ือพิจารณาผลคะแนนประเมินจ าแนกรายหมวด พบว่า หมวด 1 การน าองค์กร ปี 59 ได้

แถบที่ 2 (10-25%) ปี 60-62 ได้แถบที่ 3 (30-45%)  หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 3 ลูกค้า พบว่า ปี 59-60 ได้แถบ
ที่ 2 (10-25%) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น. 7-9) ปี 61-62 ได้แถบที่ 3 (30-45%) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ปี 59-62 ได้แถบที่ 2 (10-25%) ติดต่อกัน 4 ปี หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 6 การ
ปฏิบัติการ พบว่า ปี 59-61 ได้แถบที่ 2 (10-25%) ปี 62 ได้แถบที่ 3 (30-45%) และหมวดผลลัพธ์ พบว่า หมวด 7.1 
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ปี 60 ได้แถบที่ 3 (30-45%) หมวดผลลัพธ์อ่ืนทั้งหมด ปี 59-62 ได้แถบที่ 2 
(10-25%) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6-20) ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของแถบคะแนน จ าแนกรายหมวด (หมวด 1-7) 
 

 จากการวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินจ าแนกรายหมวด พบว่า หอสมุดฯ มีผลประเมินคะแนน
รายหมวดตามแนวทางการให้คะแนนกระบวนการ (ADLI หมวด 1-6) ยกเว้น หมวด 4 เพิ่มขึ้นจากแถบที่ 2       (10-
25%) เป็นแถบที่ 3 (30-45%) ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก การน าโอกาสพัฒนา มาปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนอง
ข้อก าหนดพื้นฐานในแต่ละหมวด และแสดงหลักฐานที่เป็นจุดเด่นในการด าเนินการรายหมวดกระบวนการตาม
ข้อก าหนดพื้นฐาน ดังน้ี 
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 หมวด 1 การน าองค์กร 
 1. แสดงหลักฐานว่า บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และมีกิจกรรม

ทบทวนเป็นประจ าทุก 2 ปี มีการถ่ายทอดการปฏิบัติสู่บุคลากรผ่านการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน ผ่านตัววัด, PA การเยี่ยมเยียนหน่วยงาน (PA-visit) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6)   

 2. แสดงให้เห็นว่า มีระบบก ากับดูแลองค์กรตามสายบริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะด้วยการน าเสนอผลงานด้วยวาจาและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
ของผู้บริหาร (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 7)   

 3. แสดงให้เห็นว่า มีแนวปฏิบัติส่งเสริมพฤติกรรมถูกกฎหมายและจริยธรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ตัววัดความส าเร็จ แก้ไขความกังวลของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติงาน เช่น แนวทางปฏิบัติตามข้อกฎ ระเบียบ จริยธรรม 
หรือ การควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิ Download fulltext (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6) 

 4. แสดงหลักฐาน มีระบบการสื่อสาร การสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้าภายในและ
ภายนอกผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น Internet , Intranet , Line , Facebook ท าให้ทราบทิศทางการด าเนินงาน
ของหอสมุดฯ ที่ชัดเจน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 8) 

 5. แสดงหลักฐาน การรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนชุมชน การด าเนินโครงการผ่านกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน
ศาลายา (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 9) เป็นต้น  
  หมวด 2 กลยุทธ์ 

 1. แสดงหลักฐานว่า บุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Analysis มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ทุก 2 ปี จัดท าแผนกลยุทธ์ ตัววัด แสดงเส้นทางน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ถ่ายทอดลงสู่ปฏิบัติผ่านระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงการเชิงกลยุทธ์ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น.8) 
  2. แสดงแผนด้านบุคลากร พัฒนาทักษะวิชาชีพ ศักยภาพผู้น า จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 3. แสดงแนวทางวิเคราะห์ความพร้อมด้านเงินและทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรตามแผนมี         
การบริหารการเงินอย่างสมดุล มีนโยบายการไม่ก่อหน้ีค้างช าระ มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณก ากับแผน 
  หมวด 3 ลูกค้า 

 1. แสดงหลักฐาน วิธีการและช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า ก าหนดผู้รับผิดชอบและสารสนเทศที่
ต้องการใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางให้ห้องสมุดทุกแห่ง ปรับปรุง ออกแบบการบริการ ตอบสนองความต้องการ    
ความคาดหวัง (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 11) 

 2. มีวิธีประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน โดยใช้มาตรฐานแบบ LibQUAL ครอบคลุมด้าน
บริการและผู้ให้บริการ ด้านห้องสมุดแหล่งค้นคว้าและด้านทรัพยากรสารสนเทศ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 12) 

 3. ก าหนดคู่เทียบ ศึกษาข้อมูลคู่เทียบระดับต่างประเทศ ได้แก่ University of Malaya ใน
ระดับประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯลฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางหลากหลาย 
  4. แ ส ด ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น  11 ช่ อ ง ท า ง  แ ส ด ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์                               
“Voice of Customers” เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบบริการ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มีระบบแจ้งผลแก้ไข
ต่อผู้ร้องเรียน 
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  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

            1. แสดงหลักฐาน การสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร จ าแนกความรู้และทักษะตาม
ระบบงาน รวบรวม จัดเก็บในเว็บไซต์ “โครงสร้างองค์กร” และ “ฐานข้อมูลโครงการเชิงกลยุทธ์ประจ าปี ”              
ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ือง  

 2. มีวิธีการก าหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ควบคุมคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ จัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน น่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการ  

1.1 แผนบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
1.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ  

(กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 14) 
  หมวด 5 บุคลากร 

 1. แสดงหลักฐานการจัดสรรอัตราก าลังตามโครงสร้างระบบงาน ก าหนดสมรรถนะ คุณสมบัติ
พิเศษในต าแหน่ง ก าหนดแนวปฏิบัติดูแลบุคลากรใหม่ เช่น ระบบพี่เลี้ยง กิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานผ่านกิจกรรมต่างๆ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 15)  

 2. แสดงวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้มีสุขภาวะ ปลอดภัย จัดการสวัสดิการ
บุคลากร เช่น เงินยืมส ารองจ่ายส าหรับบุคลากรใหม่ ค่าตรวจสุขภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ส ารวจ ปรับปรุงระเบียบ
สวัสดิการ เป็นต้น 

 3. มีแนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ส่งเสริมการท างานแบบข้ามสายงาน                 
ปรับโครงสร้างการท างานให้ราบลง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อเน่ือง  

 4. แสดงวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร ก าหนดปัจจัยความผูกพัน ใช้ เครื่องมือ 
Happinometer 9 มิติ และระดับความผูกพัน 3 มิติ ได้แก่ SAY, STAY, STRIVE ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
ก าหนดเอง 9 ด้าน  

 5. มีแนวทางจัดการผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ล่วงหน้า (PA) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และใช้
ระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบ Result-based   (กองพัฒนาคุณภาพ 2562, น. 16) 
  หมวด 6 การปฏิบัติการ 

 1. แสดงหลักฐานการใช้  SIPOC ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ เพื่อออกแบบระบบงาน/
กระบวนงาน ใช้กลไก ตรวจเยี่ยม PA Site Visit ก าหนด OKRs ร่วมกัน แก้ไขปัญหาความล่าช้าจากห่วงโซ่อุปทาน
ท าให้ได้รับคุณค่าจากบริการ  (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 17) 

 2. แสดงวิธีการจัดการระบบสารสนเทศให้น่าเชื่อถือ ได้แก่ ก าหนดผู้ดูแลความถูกต้องของ
สารสนเทศ ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานแต่ละระดับ ป้องกัน Hacker ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชม. ผ่านการ 
Remote  

 3. แสดงหลักฐานการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน มีคณะกรรมการก ากับ     
เชิงนโยบาย ติดตั้ง Security Gate, CCTV ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบประสานงานท าให้มี
มาตรฐานบริการที่เท่าเทียมแม้ในภาวะฉุกเฉิน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 18) 
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 ดังน้ัน เพื่อให้คะแนนกระบวนการคงที่หรือเพิ่มสูงขึ้น หอสมุดฯ ต้องแสดงหลักฐานในหมวด
ต่างๆ ตามข้อก าหนดพื้นฐานและตามแนวทางการให้คะแนนหมวดกระบวนการ ADLI กล่าวคือ (A-Approach) มี
แนวทางเป็นระบบและมีประสิทธิผล (D-Deployment) มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (L-Learning) 
ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ และ                  
(I-Integration) เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและกระบวนการอ่ืน 
ให้เห็นอย่างชัดเจน  (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 3) 
 ในส่วนการวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินผลลัพธ์ พบว่า หอสมุดฯ มีผลประเมินคะแนนตามแนว
ทางการให้คะแนนผลลัพธ์ (LetCI หมวด 7) คงที่ในแถบที่ 2 (10-25%) ทั้งน้ีมีการแสดงหลักฐานที่เป็นจุดเด่นในการ
ด าเนินการหมวดผลลัพธ์ตามข้อก าหนดพื้นฐาน ดังน้ี 
  หมวด 7 การน าเสนอผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
7.1.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลการด าเนินการบางเรื่องที่ตอบสนองต่อข้อก าหนด 

พื้นฐาน และมีระดับผลการด าเนินการบางเรื่องในระดับดี และบางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี และ/หรือ อยู่ในระดับที่ดีกว่าคู่
เทียบ เช่น การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Turnitin 
จ านวนเงินที่ใช้ในการการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ 59-61 และการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
Use on Web เป็นต้น (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 20) 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
7.2.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ผลลัพธ์ความ  

พึงพอใจของห้องสมุด ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้า และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุก
ประเภทในด้านการบริการ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 22) 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.3.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องแนวโน้มที่ดี เช่น 

อัตราก าลังบุคลากรที่บรรจุทดแทนได้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง  จ านวนงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการสร้างบรรยากาศ
การท างานที่ดี (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 23) 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
7.4.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

 เช่น ผลลัพธ์ความรับผิดชอบทางการเงิน ผลลัพธ์สนับสนุนชุมชน และผลการด าเนินงานตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 24) 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด  
 7.5.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  

เช่น ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Giving to Mahidol Libraries และ อัตราส่วนความ
ม่ันคงทางการเงิน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 25) 

ดังน้ัน เพื่อให้คะแนนหมวดผลลัพธ์เพิ่มสูงขึ้น หอสมุดฯ ต้องแสดงหลักฐานในหมวดต่างๆ ตาม 
ข้อก าหนดพื้นฐานและตามแนวทางการให้คะแนนหมวดผลลัพธ์ LeTCI กล่าวคือ (Le-Level) มีการรายงานระดับผล
การด าเนินการที่ดี ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  (T-Trend)  มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
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และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี (C-Comparison)  เริ่มมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และ    
(I-Integration) มีการรายงานผลลัพธ์หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  ในรายงานการ
ประเมินตนเองในปีต่อๆ ไปให้ชัดเจน (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 4) 
 ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาเทียบเคียง (Benchmarking) กับองค์กรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อค้นหา                 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่า หอสมุดฯ จะไม่ใช่สถาบันการศึกษา ไม่มีการเรียน-
การสอน ไม่มีการจัดการหลักสูตร แต่ด้วยบริบทของหอสมุดฯ ที่เป็นส่วนงานสนับสนุนทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ด้านการให้บริการวิชาการ องค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ หอสมุดฯ จึงได้ใช้กรอบค าถามในเกณฑ์ EdPEx ตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล มาประเมินตนเอง ค้นหาโอกาสพัฒนา เพื่อ
วางแผน ปรับปรุงระบบการด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารจัดการหอสมุดฯ อย่างมีคุณภาพ ดังน้ัน ผู้วิเคราะห์จึงใคร่สรุปแนวทางแห่งความส าเร็จตามหมวด ส าหรับ
องค์กรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อน าไปปรับใช้ตามบริบทขององค์กรต่อไป ดังน้ี 
 หมวด 1 การน าองค์กร - ผู้น าระดับสูงต้องวางระบบการน าองค์กรด้วยตนเองทั้งก่อน-หลัง 

หมวด 2 กลยุทธ์ - มีระบบการจัดท าแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
โดยชี้แจงให้ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อความเข้าใจทิศทางองค์กรที่ชัดเจน  

หมวด 3 ลูกค้า - สร้างกระบวนการรับฟัง สื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า  อาทิ              
1. รับฟังเสียงลูกค้า 2. วิเคราะห์ และก าหนดความต้องการลูกค้า 3. น าเสียงของลูกค้ามาปรับปรุงบริการ 4. สื่อสาร
และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 6. ติดตาม ทบทวน
และปรับปรุง 7. จัดการข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที เพื่อเรียกความเชื่อม่ัน สร้าง ความพึงพอใจ/ความผูกพัน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ - เน้นการจัดการข้อมูล สารสนเทศใน
องค์กร ประกอบด้วย 1. ระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งาน 2. ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย /ระบบส ารอง
ข้อมูล 3. ระบบ Network การใช้งาน Wi-Fi  4. ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนาขึ้นเองตามความต้องการ                           
5. การจัดการความรู้ (KM)  

หมวด 5 บุคลากร - เน้นการสอน การพัฒนาระบบงานที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่ 1. วิเคราะห์                 
ขีดความสามารถ อัตราก าลังด้านบุคลากร 2.  สร้างบรรยากาศการท างานของบุคลากร 3. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 4. ระบบพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 5. ระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ - เน้นการก าหนดกระบวนการ – พัฒนาระบบงานให้เป็นส่วนส าคัญ
ในแผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 7 การน าเสนอผลลัพธ์ - แสดงประสิทธิผล ระดับ แนวโน้ม ข้อมูลเปรียบเทียบที่เก่ียวกับ
กระบวนการต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ  
  e-HRM (แผนคน) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรของส านักให้เป็นนักคิดนักพัฒนา  
เป็นระบบที่มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบทุกขั้นตอน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปรวมอยู่กับแผนงานหลัก 2 ด้าน
คือ แผนงาน (e-Project) และ แผนเงิน (e-Budget) ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ระบบ
ข้อมูลบุคลากร ระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ระบบที่  3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร              
ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน ผลจากการใช้ระบบฯ 1) ท าให้ได้ข้อมูลการด าเนินงานครบถ้วน 
ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย าทุกกระบวนการบนฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล
งานบุคลากรได้อย่างยุติธรรม 2) ผู้เก่ียวข้องทุกคนสามารถติดตาม ค้นหา ตรวจสอบงานจากระบบทันทีที่ต้องการ         
3) ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามเรื่องขออนุมัติเดินทางได้ทุกวัน และง่ายต่อการควบคุมเงินงบประมาณประจ าปี          
4) ลดขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากรที่มีความรู้ ศักยภาพ และต้องการพัฒนา
ตนเอง มองเห็นเส้นทางที่องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

 
ค าส าคัญ: e-HRM, ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ABSTRACT  
 e-HRM (human resource planning) is an in-house software development for 
human resource management and development. Its goal is to develop creativity with an 
evidenced-based approach for the all human resource processes. This system is a part of Chiang 
Mai University Library enterprise system along with e-Project (project planning) and e-Budget 
(financial planning). The e-HRM composed of four different modules including 1.personnel profile 
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information module, 2.traveling information 3.research and knowledge module and 4. the research 
results and rewards module The enterprise human resource management was developed and 
assessed with five positive comments, comparing to traditional approach, which are  1)  high 
accuracy and thoroughly of the personal information on a single database for further decision 
making, 2) ease of use in search and query for human resource officers in real time, 3) ease to track 
traveling budget along with fiscal financial plan, 4)  low mistakes and short task durations, and                    
5) detailed career path for enthusiastic staff to develop themselves for their job promotions.  
 
Keyword: e-HRM, Human Resource Development Database, Human Resource Development,  

                Chiang Mai University Library  

 
บทน า 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ มีความส าคัญมากต่อการบริหารองค์กร  
เ น่ืองด้วยเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ                 
ตัดสินใจ และน าวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (บุญอนันต์ ,2560, น. 358)   
ดังน้ัน ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดแผนงานส าคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรมาตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  
และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ส านักหอสมุดจึงได้น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
มาใช้ในการ 2 แผนงาน ได้แก่  แผนงาน (e-Project)  แผนเงิน (e-Budget)  ต่อมาในปี 2559-2562 ได้พัฒนาระบบ
สาร สน เทศฯ  เ พิ่ ม เ ติ มคื อ  ร ะบบ  e-HRM  เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย งข้ อ มู ล เ ข้ า ม า ไ ว้ ใ นร ะ บบ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ  
ใช้ประโยชน์ได้ครบทั้ง 3 แผนงาน คือ แผนงาน คือระบบฐานข้อมูลการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์          
(e-Project)  แผนเงิน คือ ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) และ แผนคน คือ ระบบ  
e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ในแผนเงิน ยังได้พัฒนาระบบแหล่งเงินรายได้ของส านักหอสมุด 
(e-Revenue) ด้วย  (ตามภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบฐานข้อมูลด้าน แผนงาน แผนเงิน แผนคน ที่ส านักหอสมุดพัฒนา และสร้างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           2559-2562      

 
           2556-2557 
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            2559-2562 
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 จากรูป  เพื่ อ ให้ ได้ ระบบฐานข้อ มูล เพื่ อสร้า งบุคลากรให้ เป็น นักคิดนักพัฒนา และ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้มีผลงานจากการเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
หรือจากการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ที่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าปี  อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและก้าวสู่ต าแหน่งที่ สู งขึ้น                 
(ช า น า ญ ง า น  ช า น า ญ ก า ร  เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ เ ชี่ ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ ) จึ ง ไ ด้ อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า ร ะ บ บ  
e-HRM ให้มีระบบย่อย 4 ระบบด้วยกันคือ ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูลประจ าตัวของ
บุคลากรทุกคนของส านักฯ ระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ซ่ึงปรับจากระบบมือให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากับระบบ e-Budget ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร 
และระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-HRM และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปรวมอยู่กับแผนงานหลัก 2 ด้านคือ 
แผนงาน (e-Project) แผนเงิน (e-Budget) ให้เป็นระบบที่ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน  
เข้ามาไว้ในระบบเดียวกัน   
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรประจ าปีอย่างถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 การพัฒนาระบบ e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศหน่ึงที่
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด  เป็นระบบที่มีข้อมูล ครบถ้วน ชัดเจน
อย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ง่ายต่อการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร   
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ประกอบด้วย 4 ระบบ ดังน้ี   
 ระบบท่ี 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูลประจ าตัวของบุคลากรทุกคนของส านัก  
 ระบบท่ี 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ เป็นระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ  
ที่ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเดิม เรื่องการ เดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ จากระบบมือ ให้เป็นระบบฐานข้อมูล เป็น
ระบบที่สร้างเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากับระบบ e-Budget (ตามภาพที่ 2) มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
 1. ศึกษากระบวนการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบมือ) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2 กระบวนการหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง และขั้นตอนรายงานการเดินทาง เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ฐานข้อมูล  
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 2. จัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องของส านักหอสมุด เพื่อแจ้งนโยบาย  
ในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรส านักหอสมุด และวางแผน
การด าเนินโครงการระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรส านักหอสมุด  
 3. ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน ของส านักหอสมุด (e-Budget) เอาไว้ที่ขั้นตอนการด าเนินการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล e-HRM  ส านักฯ ได้เปิดการถ่ายทอดให้ความรู้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีการทดลองใช้งานจน
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรทุกคนที่ต้องใช้ระบบ มีการติดตาม ทบทวน 
ศึกษาข้อผิดพลาด ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็น
อย่างดี (KM)  จนทุกวันน้ี 
 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร  
 5. ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการและประเมินความ
พึงพอใจ โดยผู้ใช้งานระบบ 
 6. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข จากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ โปรแกรมเมอร์ และ
ผู้เก่ียวข้อง มีการติดตามผลและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การใช้งานระบบมีความสะดวก คล่องตัว และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ    
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ระบบท่ี 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร เป็นระบบเชื่อมข้อมูลรายงานสรุปการไปประชุม  
สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคลจากระบบที่ 2 สู่ระบบการแสดงผลงานบุคลากร (ตามภาพที่ 3) ข้อมูลในระบบน้ี
มาจากการที่บุคลากรที่เดินทางไปหาความรู้และประสบการณ์ และได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ หรือการ
น าความรู้จากประสบการณ์จากการท างานในแต่ละวันมาสร้างเป็นผลงาน  ในการพัฒนาระบบมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. ประชุมหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

1.1 การสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการรายบุคคล 
  1.2 การรายงานสรุปการไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคล 
  1.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
  1.4 การรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาผลงานจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
 3. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอผลงาน 
 4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนงาน-แผนเงิน-แผนคน  
 ระบบท่ี 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน เป็นระบบท าการเชื่อมข้อมูลจากระบบที่ 3 ระบบ
แสดงผลงาน สู่ระบบแสดงผลงานสู่ความส าเร็จ (ตามแผนผังที่ 3) ผลงานที่น าเสนอ ในระบบที่ 3 เช่น การน าผลงาน
ออกเผยแพร่ตามระบบการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) (การน าเสนอผลงานผ่านการประชุม
วิชาการ การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการ เป็นต้น) การจดสิทธิบัตร และ
การได้รับรางวัลจากผลงานที่พัฒนาในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
การน าผลงานไปใช้โดยห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ และได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือ
ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และออกเผยแพร่ตามระบบการสื่อสารทาง
วิชาการ (scholarly communication) บันทึกผลในระบบแสดงผลงานสู่ความส าเร็จ 
 2. ในการพัฒนาระบบ มีการถ่ายทอดการใช้งานระบบและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรที่ใช้ระบบอย่างทั่วถึง และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการเดินทางไปปฏิบัติ งาน/ราชการจากระบบเดิม                  
(ระบบเอกสาร) มาเป็นระบบฐานข้อมูล  ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ และ
ขั้นตอนรายงานการเดินทาง ส่งผลท าให้ลดขั้นตอนการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการด าเนินการ ลดข้อผิดพลาด
จากการค านวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงานส่ง
การเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด 
หรือแยกตามต าแหน่ง ได้ผ่านระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเพียงระบบเดียว  ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
 

  
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทาง 

1. จัดท าบันทึกข้อความ
เรื่องขออนุมัติเดินทางไป

1. กรอกข้อมูลการ
เดินทางเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร และ ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จ 

           ของผลงาน    

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการด าเนินงานด้วยระบบเดิม (ระบบเอกสาร) และระบบฐานข้อมูล  

             (ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

ปฏิบัติงาน/ราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

โดยระบบจะจัดรูปแบบ
บันทึกข้อความให้
อัตโนมัติ 

2. เขียนแบบฟอร์ม
ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง โดยการ
ค านวณด้วยตนเอง 

2. ระบบค านวณ
ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติตาม
รายการที่กรอก 

1. ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การค านวณ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
 

3. จัดท าสัญญายืมเงินทด
รองจ่ายทั้งตัวจริงและ
ส าเนา 

4. เก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม
เอกสาร 

3. เก็บข้อมูลการเดินทาง
ไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. สามารถค้นหา
ข้อมูลการเดินทางของ
บุคลากรได้รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
14 นาที 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
8 นาที 

4. ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการจากเดิม  
6 นาที  

ขั้นตอนการขอใช้
งบประมาณ 

เข้าขอใชง้บประมาณผ่าน
ระบบฐานข้อมูลงาน
งบประมาณและการเงิน 
ของส านักหอสมุด       
(e-Budget) โดยหน่วย
การเจ้าหน้าที่ 

เข้าขอใชง้บประมาณผ่าน
ระบบฐานข้อมูลงาน
งบประมาณและการเงิน 
ของส านักหอสมุด  
(e-Budget) โดยผู้
เดินทาง 

1. ผู้เดินทางสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลการเดินทางด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามการ
เดินทางจริง 
2. แก้ปัญหาคอขวด
จากการท างานโดย
หน่วยงานเดียว 

ขั้นตอนรายงานการ
เดินทาง 

1. จัดแบบฟอร์มหลักฐาน
การจ่ายค่าใช้จ่าย  
 

1. กรอกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามการจ่ายจริง และ
ระบบค านวณให้อัตโนมัติ 

1. ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
2. ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการจากเดิม 8 
นาที คิดเป็นร้อยละ50 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

2. จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่าย 
 
 

2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายกรอก
เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การค านวณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

3. จัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
4. แนบหลักฐาน/
ใบเสร็จรับเงิน 

3. แบบฟอร์มหลักฐาน
การจ่ายค่าใช้จ่ายและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ระบบดึงข้อมูลจาก
ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทางอัตโนมัติ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
16 นาที 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
8 นาที 

3. สามารถจัดท า
รายงานการเดินทางไป
ราชการ/ไปปฏิบัติงาน
ส่งการเงินฯได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สรุปค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการระบบฐานข้อมูล
งานงบประมาณและ
การเงิน ของ
ส านักหอสมุด  
(e-Budget) 

ดูข้อมูลค่าใช้จ่าย
รายบุคคล แยกตามสังกัด 
ตามต าแหน่ง ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ 

สามารถดูข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางรายบุคคล 
หรือแยกตามสังกัด 
ตามต าแหน่ง ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการ 

 
                      2. ได้ระบบย่อย 4 ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนงาน-      
แผนเงิน-แผนคน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและการให้รางวัล ดังน้ี 

2.1 ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคน) และระบบที่ 2  
ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ   ทั้งสองระบบน้ี  ท าให้ทราบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
ของบุคลากรรายบุคคล ที่สามารถออกรายงานผลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และผลการใช้
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้
เป็นฐานในการวางแผน  รวมถึงประมาณการของบประมาณและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(แผนเงิน-แผนคน)  
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เร็ว
กว่าเดิม
87%

เท่า
เดิม
13%

ช้า
กว่าเดิม
0%

ความรวดเร็วในการขออนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ 

(เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสารเดิม)

   2.2 ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร   เป็นข้อมูลแสดงผลงานที่บุคลากรแต่ละ
คนได้จากพัฒนางานจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ (ประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการ
บรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน) และการน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานจนเกิดผลงาน  และ
บุคลากรน าผลงานมาอัปโหลดไว้ในระบบ ตั้งแต่ระดับ 2 จนถึงระดับ 4  

 2.3 ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน  หมายถึง ผลงานที่พัฒนาขึ้นได้รับ 
รางวัล 

ระดับการแสดงผลงานและความส าเร็จของผลงาน มี 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนา/ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน 

  ระดับ 2 น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ระดับ 1 มาแลกเปลี่ยน/หารือกับผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนางาน/แก้ปัญหางานอย่างมีหลักฐานให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน 
เป็นต้น 

ระดับ 3 น าความรู้ความเข้าใจที่ได้มาพัฒนางานตามนโยบายและเป้าหมายของ 
ส านักหอสมุดจนมีผลงานพัฒนาให้เห็นเชิงประจักษ์   เช่น   นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมด้านการสนับสนุนงาน
เทคนิคห้องสมุด  พัฒนาโปรแกรม/ฐานข้อมูล  พัฒนาสื่อการสอนทักษะการแสวงหาสารสนเทศ  พัฒนาบริการใหม่  
ท าวิจัย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น  
  ระดับ 4 น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ได้รับการ
คัดเลือกให้ไปเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการต่างๆ  เขียนบทความเผยแพร่ลงวารสาร เป็นต้น  
  ระดับ 5 ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือได้รับ
รางวัลจากการน าเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ    ผู้ใช้งานระบบได้ท าการประเมินผลจากแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์จากจ านวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 34 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.1 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก แยกตามรายละเอียด (ตามภาพที่ 4) 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.56

4.09

4.16

การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS 
โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน e-mail …

ข้ันตอนการขออนุมัติเดนิทางและการรายงาน
การเดินทางในระบบ

การใช้งานระบบการขออนุมัติเดนิทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ

 ลก          ว  พึ พอใจขอ ก  ใช้       

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ    
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 อภิปรายผล 
 ผลจากการใช้ระบบฯ ท าให้ลดขั้นตอน ลดข้อผิดพลาด และลดระยะเวลาในการด าเนินการ          
ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลงาน และรางวัลที่ได้รับ         
ผ่าน    ระบบฐานข้อมูลเพียงระบบเดียว โดยผู้ใช้งานระบบมีระดับความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์           
ระดับมาก แยกตามรายละเอียดด้าน 1. การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน 
E-Mail เดียวกับของมหาวิทยาลัย 2. ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางและการรายงานการเดินทางในระบบ                      
3. การใช้งานระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการมีระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.56 ,4.09 และ 4.16 
ตามล าดับ เน่ืองจากบุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานระบบ เกิดการยอมรับการใช้งานระบบอย่างต่อเน่ือง 
การด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้การบริหารจัดการและการตัดสินใจ จึงจ าเป็นต้องอาศัยระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระบบงาน ทั้งแผนงาน แผนเงิน และ      
แผนคน และต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ จนสามารถตรวจสอบ 
ติดตาม รายละเอียดการเดินทางและงบประมาณที่ใช้ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  ส่งผลให้
สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงส่งผลกระทบที่ดีที่องค์กรจะ
ได้รับ คือ บุคลากรเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
และยังส่งผลต่อประโยชน์ขององค์กรที่ตามมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรศึกษา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ติดตามผลและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง เพราะระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว  ยังสามารถเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจต่อส านักหอสมุดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
อีกทั้ง ยังสามารถต่อยอดไปสู่การใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี การ
พิจารณาความดีความชอบ และการให้รางวัล รวมถึงความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้อีก  ซ่ึงเป็นการรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ และเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป (ตามภาพที่ 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 5 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล e-HRM 

1.ระบบเดินทางไปปฏิบัตงิาน/
ราชการ 

2.ระบบแสดงผลงาน 
ของบุคลากร 

*****            ล    ุ ล ก    จ    ***** 

 

3.ระบบแสดงผลงานสู่
ความส าเร็จ 

396



 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  e-HRM เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบทั้ง 3 ด้าน คือ  แผนงาน แผนเงิน และแผนคน  
ส่งผลให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและตัดสินใจงานด้านการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือ  สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ    
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. ประโยชน์ท่ีเกิดกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1.1 ได้ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา ไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน ของส านักหอสมุด (e-Budget) และระบบ
ฐานข้อมูลการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (e-Project) ซ่ึงเป็นแผนงานหลัก 3 แผน ได้แก่ แผนงาน 
แผนเงิน และแผนคน ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน และทันเวลาต่อการน าไปใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ 
 1.2 ปรับเปลี่ยนระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบเอกสาร)  
มาเป็นระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการปฏิบัติงาน และสามารถเห็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้นตอน
การขออนุมัติ เดิ นทาง -  ขั้นตอนการขอใช้ งบประมาณ-ขั้ นตอนรายงานการเดินทาง -สรุปค่า ใช้ จ่ าย 
ในการเดินทาง ท าให้ลดขั้นตอนการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการด าเนินการ ลดข้อผิดพลาดจากการค านวณ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง สามารถจัดท าร ายงานการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบั ติ ง าน  
ส่งการเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด 
หรือแยกตามต าแหน่ง ได้ผ่านระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเพียงระบบเดียว ลดเวลาในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง งบประมาณ และการรายงานสรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติงานจาก
การไปประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการบรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน รายงานผลของ
การไปประชุมวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง 
 1.3 ได้ระบบแสดงผลงานบุคลากร และระบบแสดงผลงานบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามสนองต่อแผนยุทธศาสตร์และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.4 ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบประเมินผลงานบุคลากรประจ าปี 
 2. ประโยชน์ท่ีเกิดกับหน่วยงานอื่น 
  ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา เป็นแนวคิดหน่ึงของ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HRM) หน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่คล้ายกันสามารถน ากรอบแนวคิดไปสร้าง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตนเองได้เป็นอย่างดี 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรหอสมุด                                
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความ
ผูกพันต่อองค์กร 2) หาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรหอสมุด ฯ                
จ านวน 134 คน (กันยายน 2560) โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไป แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Pearson’s Correlation Coefficiency 
and Multiple Linear Regression และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความพอใจต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร  
พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมีความผูกพันและรักองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ ส่วนมากมีปัจจัยด้านความสุขในการท างาน ด้านลักษณะ
งานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับกลาง  
 ผลการศึกษาน้ีหอสมุดฯ ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร              
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
รวมถึงในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ เช่นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม เพื่อน ามาพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาหอสมุดฯ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT  
 The purpose of this paper 1) to study the impact of happiness of employee at 
Thammasat University Library on the commitment to the organization. 2) to find a way to build a 
personal commitment towards organization  and carry out activities in accordance with the plan 
to establish organizational commitment.  Data were collected from 134 Thammasat University 
Library employees ( September 2017)  The Questionnaire include: 1 General Information                      
2) Work happiness 3) Organization commitment. The data were analyzed by Descriptive Statistics, 
Pearson’s Correlation Coeffiency and Multiple Linear Regression. 
 The result indicates that most of the employees had high level of work 
happiness and high organization commitment.  There was statically significant relationship 
between work happiness and organization commitment.  Also, most of the employees are 
satisfied with their work and their job description affects the organization commitment in the 
middle rate. 
 Thammasat University Library are able to use the result of this stud to develop 
and make plans to strengthen the employee engagement. The activity is defined under the name 
of the Happy workplace project and there will be a monthly event in 2018 to promote the 
employee to be in unity with the organization and loyal to the organization . In the next study, 
various factors will be studied and defined such as personal factors, psychosocial factors in order 
to further develop effective various activities to the organization . 

 
Keyword: Work Happiness, Organization Commitment, Thammasat University Library 

 
บทน า 
 ความผูกพันต่ อองค์กร เป็น เรื่องที่ ส าคัญล าดับต้นของทุกองค์ กร โดยงานวิจัยของ                   
วรารักษ์  ลีเลิศพันธ์ (2557, น. 71) ได้ศึกษาพบว่าเม่ือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ก็สามารถสร้างความ
ม่ันคงยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เพราะลดอัตราการลาออกจากองค์กร (Employee Turnover) พนักงานมีแรงจูงใจใน                
การท างานท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต้องพบกับความท้าทายในการรักษา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้เกิด       
ความผูกพันในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากการวิจัยของ                 
ภรรคพร เล็กขาว (2551, น. 65) พบว่า การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งการวิเคราะห์
ความผูกพันองค์กรยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน 
(Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 
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 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราก าลังจากนโยบายมหาวิทยาลัย จะส่งผลต่อหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากในอนาคต ดังน้ันจึงต้องสร้างให้บุคลากรของหอสมุดฯเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ลดอัตราการลาออกเน่ืองจากอาจไม่ได้รับอัตราคืนในอนาคต ดังน้ันจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันของบุคลากรหอสมุดฯ ว่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และศึกษาถึงผลกระทบของ
ความสุขที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดฯ เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนา และสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร 
 2. เพื่ อห าแนวท างในการสร้ างค วามผู กพั น ต่ ออ งค์ ก รของบุ ค ล ากร ห อส มุด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้ น ต อน ท่ี  1  ส ารวจปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ค วาม ผู กพั น องค์ ก รข องบุ ค ล ากรห อ ส มุ ด                    
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขอบเขตการส ารวจดังน้ี 
                            1.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรหอสมุด   
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ านวน 134 คน (ณ กันยายน 2560) 

1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา กันยายน 2560  
1.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

          1.3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ความม่ันคง
และความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
                                 1.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ได้แก่ ความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร การด ารงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 ขั้นตอนท่ี 2 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสุขในการท างาน และความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลการส ารวจปัจจัยครั้งน้ี  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  (SPSS)  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ  T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย2 กลุ่ม                     
การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสุขในการท างานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัย
ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีขั้นตอนดังน้ี 
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            1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
                        2. น าข้อมูลทั้งหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
การวิจัยในครั้งน้ี มีดังต่อไปน้ีสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                        3. ส่วนการพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัวน้ัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้วิธีการวิเคราะห์   
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
    การส ารวจปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 119 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กร (Workforce 
Engagement Survey) ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” สามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก เป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลความผูกพันองค์กรฯ ในปี 2561 โดยมี           
6 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. วางแผนในการด าเนินโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ 
 2. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน 
 3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 
 4. วางแผนกิจกรรม 
 5. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน  
 6. ทบทวนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อน าผลของการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. ด้านลักษณะงาน 

2. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 

3. ด้านเพื่อนร่วมงาน 

4. ด้านผู้บังคับบัญชา 

5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  

6. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน 

2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

3. การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การศึกษาน้ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิพลต่อความผูกพัน  ต่ อองค์ กรของบุคลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของ

บุคลากรทั้งหมด 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅=)           

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยมี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์       

หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านลักษณะงานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการสรุปผลดังน้ี  

 1. ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดฯ ผลการส ารวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขของ
บุคลากรหอสมุดฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือพิจารณา ราย
ด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.21  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.10  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 และด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รายละเอียด  
และความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
2.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  
 2. ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
 ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลการส ารวจพบว่า  บุคลากรหอสมุดฯ มีความ
คิด เห็ นต่ อค วามผูกพั นข องบุ คลากรที่ มี ต่ ออ งค์ กร  โด ยภ าพรวม อยู่ ใน ระดั บมาก  มีค่ าเฉลี่ ย  3 .25                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร อยู่ในระดับมาก และความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย  
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน กับปัจจัยด้าน 
ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เดียว (Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) โดยใช้         
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ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน     
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,96 = 7.917)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.001 (ตามตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างานด้านลักษณะงาน  
             ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  
             และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเท 
             ปฏิบัติงาน   
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ปรับมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ .996  3.202 .002 

ด้านลักษณะงาน .383 .391 3.435 .001 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า .041 .048 .362 .718 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .133 .147 1.356 .178 
ด้านผู้บังคับบัญชา .010 .013 .110 .913 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .083 .120 1.283 .203 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก .021 .026 .241 .810 

 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 4.673)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร  ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002                   
(ตามตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
   ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ   
   และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและ 
   จงรักภักดีต่อองค์กร 

 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(B) 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ 1.508  3.574 .001 
ด้านลักษณะงาน .471 .383 3.113 .002 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.128 -.119 -.834 .406 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .060 .053 .446 .657 

ด้านผู้บังคับบัญชา .234 .249 1.868 .065 
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .109 .125 1.239 .218 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.132 -.131 -1.120 .266 

 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                              
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรง จูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ                      
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 6.764)  
  เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน            
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002, 0.055, 0.002 ตามล าดับ (ตามตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ    
และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ 1.404  3.207 .002 

ด้านลักษณะงาน .744 .555 4.733 .000 
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.061 -.052 .381 .704 

ด้านเพื่อนร่วมงาน -.121 -.098 -.875 .584 

ด้านผู้บังคับบัญชา .207 .202 1.592 .115 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .177 .187 1.939 .055 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.382 -.348 -3.131 -002 

 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยความสุขในการท างาน 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยความสุขในการท างานแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ มี
ความพอใจ ต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  ส่งผลให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า  บุคลากร
หอสมุดฯ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นพื้นฐานล าดับต้น ๆ ที่ต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ดังน้ันองค์กรจึงต้องด าเนินการด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้กับบุคลากร
โดยเร่งด่วนและทั่วถึง 
 2. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร 
 จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมี ความ
ผูกพันและรักองค์กร หล่อหลอมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร รวมทั้งไม่อยากที่จะจากองค์กรไป ซ่ึงนอกจากจะทราบถึงเรื่องความพึงพอใจในงานแล้ว ยังเป็นความรู้สึกที่
บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย สอดคล้องกับ Bruce Buchanan (1974) ซ่ึงหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
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 3. สมมติฐานปัจจัยความสุขในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพยายาม
ทุ่มเทปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานค่อนข้างสูง แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯ จะต้องพัฒนาด้านลักษณะงานที่ท าให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด จะท าให้บุคลากรมีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯจะต้องพัฒนา
ด้านลักษณะงานโดย ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ที่มีความท้าทาย 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้านลักษณะงานมีผลต่อความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กรได้  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร การเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ัน บุคลากรจะต้องมีลักษณะการ
ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมถึงปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีค่าความสัมพันธ์
กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแต่ปรากฎผลเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯมีความ
ต้องการสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน หอสมุดฯจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานรวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆในการท างานให้บุคลากรเกิดความสะดวกจนรู้สึกรักองค์กรและผูกพันต่อ
องค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงถึงปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับด้าน
การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรจนรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ันหอสมุดฯจะต้องมีสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน แต่ใน
เรื่องของสวัสดิการเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยซ่ึงปรับเปลี่ยนค่อนข้างยาก แต่สามารถเสริมสร้างได้จากการ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าหอสมุดฯ มีความใส่ใจในด้านอ่ืนๆ
ที่มากกว่าสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ดังน้ันหอสมุดฯ จึงได้จัดท าโครงการสร้างความสุขในองค์กร ภายใต้ชื่อ
โครงการ  TULIB Happy Workplace เพื่อพัฒนาเรื่องความผูกพันองค์กรโดยเน้นที่ด้านลักษณะงาน โดยสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมความสุข สร้างความผูกพันต่อองค์กร ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามแผนงานโครงการในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แผนงานโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนในการด าเนินโครงการและ
ก าหนดคณะท างาน 

     
       

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท
ห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” 

     
       

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “"Hassle 
free healthy team สุขภาพดี งาน
ส าเร็จ"” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     

       

4. เสวนา “สืบสานประเพณีไทย” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และรังสิต 

     

 

 

     

5. สัมมนาบุคลากรประปี 2561       
(นอกสถานที่) 

     
   

 
   

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จัด
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ” ผู้บริหารพบประชาคม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

     

    

 

  

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในการส่งเสริมความผูกพันองค์กร 
 การศึกษาในครั้งน้ีจะพบว่าความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดคือ 
ด้านลักษณะงาน แต่ในด้านของการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่
สามารถจัดท าได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลา ดังน้ันจึงมีการพัฒนาด้านน้ีก่อน ส าหรับปัจจัยความสุขในการท างาน
ด้านลักษณะงานน้ัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร หอสมุดฯจะมีการปรับปรุงสมรรถนะของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประเมินค่างาน โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากร มีความ    
พึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
 
 

407



                                 รประชุมวิ      การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

              

 2. ด้านข้อค าถาม  
2.1 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของแต่ละคน แม้จะมีคะแนนเท่ากันแต่อาจจะมี 

มาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเขียนที่ด้านล่างของแบบสอบถาม
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคะแนนได้ถูกต้องและเป็นกลาง  

2.2 ค าถามบางค าถามอาจได้รับค าตอบที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจ 
กังวลในผลที่ได้รับจากการตอบ ดังน้ันบางค าถามอาจให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกล าดับความส าคัญแทน จึงจะได้
รับรู้ปัญหาที่แท้จริง เช่นท่านคิดว่า อะไรเป็นอุปสรรคในการท างานให้เลือกมาจากล าดับความส าคัญ  
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
     3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบุคลากรในด้านอ่ืนๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและ
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร  

3.2 ควร มี การป รับ ข้ อค าถาม ให้ ต ร งต ามลั กษ ณ ะของบุ ค ลากรหอส มุด แห่ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น 

3.3 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากรที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ เช่น  
การสัมภาษณ์พนักงาน การสังเกตการณ์ จัดท ากล่อง ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของบุคลากร           
มากที่สุด 

3.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุขในการท างานหลายมิติ เช่น เรื่องปัจจัยส่วนตัวเรื่อง  
สุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม ฯลฯ 
     3.5 ควรมีการศึกษาความเครียดในการท างานควบคู่ ไปกับการศึกษาความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร 
     3.6 ควรศึกษาปัจจัยความเครียดที่ ส่งผลต่อความผูกพันของบุ คลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  การศึกษาน้ีองค์กรต่างๆสามารถน าการศึกษาน้ีไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้ ออกแบบกิจกรรมโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรมแต่ละองค์กร ช่วงอายุในแต่ละองค์กร ต าแหน่ง รวมถึง
ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการท ากิจกรรม โดยสามารถจัดท าเป็นกิจกรรมกลุ่ม หรือ เป็นกิจกรรมรวม อาทิ                      
การสัมมนาต่างๆ  
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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ จัดท าการประเ มินสมรรถนะการท าง าน 
(Competency) เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะการ
ท างานของหอสมุดฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาจึงท าการส ารวจทัศนคติต่อการ
ประเมินสมรรถนะการท างาน ในด้านความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม ความคิดเห็นต่อการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
(Functional Competency) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน 
130 คน ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามส ารวจ
ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าความถี่ (Frequency)                        
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลักอยู่ในระดับปานกลาง โดยสมรรถนะหลักมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรในระดับมาก และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการท างาน, การประเมิน, การพัฒนาบุคลากร, ห้องสมุด 
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ABSTRACT 
 A competency assessment of Thammasat University Library staff was produced for 
use in the human resource development plans. To develop and implement the competency 
assessment process more effectively and efficiently, the purpose of this study was to survey the 
attitudes toward the competency assessment in terms of 1. the opinions on overall competency 
assessments, 2. the opinions on core competency, and 3. the opinions on functional competency. 
 The sample of this study consisted of 81 respondents. The methodology is a set of 
questionnaires that surveyed the attitudes toward the competency assessments of Thammasat 
University Library staff. Statistical data analyses are Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. 
 The results shown that 1. the level of opinions toward overall competency 
assessments were moderate 2. the level of opinions toward core competency assessments were 
moderate, 3.core competencies are conform with the organization's vision, mission, and values at a high 
level, and 4. the level of opinions toward functional competency assessments were moderate. 
 

Keyword: Competency, Assessment, Human Resource Development, Library 

 
บทน า 
 ด้วยความก้าวหน้าทางการศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 80 ของเอเชีย อันจะต้องอาศัยความร่วมมือและ            
การสนับสนุนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มี
หน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ ”เป็นหน่ึง
ในผู้น าด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย” การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ไปสู่ระดับเอเชียได้
น้ัน บุคลากรคือก าลังส าคัญอย่างยิ่งในความส าเร็จ ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามต าแหน่งงาน รวมถึงมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่สอดคล้อง อันจะท าให้องค์กรก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายในระดับเอเชีย และสามารถรักษาความส าเร็จน้ันให้ยั่งยืนได้ตลอดไป 
 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนใน
องค์กรจ าเป็นต้องมี หรือที่เรียกกันว่า สมรรถนะการท างาน (Competency) น้ัน ได้ถูกกล่าวถึงในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 1970 โดย David C. McClelland นักจิตวิทยาประจ ามหาลัยฮาร์วาร์ด ได้ท าการศึกษาว่าท าไมบุคลากร
ที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland แยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจาก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษา
สรุปไว้ว่า กลุ่มบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีลักษณะของพฤติกรรมที่อีกกลุ่มไม่มี เรียกว่าพฤติกรรมเหล่าน้ันว่า 
สมรรถนะการท างาน (Competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549,น. 58) McClelland (1993 อ้างถึงใน สุกัญญา 
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รัศมีธรรมโชติ , 2547, น. 44-48) ได้ให้ค านิยามของสมรรถนะการท างาน (Competency) เอาไว้ว่าเป็น
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลน้ัน สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหลายๆ องค์กรยังใช้ Competency 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ใน    การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร มาสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ท าให้เกิดการวิเคราะห์ความต้องการความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการออกแบบและจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการสร้างองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ และยังช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ไปในทิศทางที่องค์กรคาดหวัง เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอีกด้วย  
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มน าระบบการประเมินสมรรถนะการท างานมาใช้ตั้งแต่
ปี 2554 โดยก าหนดสมรรถนะการท างานแยกตามต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมถึงก าหนดค่าคาดหวังของ
แต่ละต าแหน่ง แต่ยังไม่มีการน าสมรรถนะการท างานไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อมาเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการท างาน และการให้บริการของ
หอสมุดฯ เป็นอย่างมาก หอสมุดฯ ไม่อาจน่ิงเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงน้ี ซ่ึงได้พยายามปรับตัวให้ตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน การให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี และในปี 2562  หอสมุดฯ จึงได้มีการพัฒนาสมรรถนะการท างาน
ขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะของบุคลากร เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
โดยหอสมุดฯ ได้เผยแพร่สมรรถนะการท างานฉบับล่าสุด เม่ือเดือนกันยายน 2562 ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานของบุคลากร หอสมุดฯ จึงท าการส ารวจทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการ
ประเมินสมรรถนะการท างานฉบับปี 2562 ของทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานของบุคลากร เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency) ที่จัดท า
ขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดท าสมรรถนะการท างานของบุคลากร และส ารวจ
ทัศนคติของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมิน
สมรรถนะการท างานให้เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะการท างาน 

1.1 The Iceberg Model of the Competence (McClelland D C, 1998) แนวคิดเรื่อง 
สมรรถนะมักถูกอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบได้กับภูเขา
น้ าแข็ง โดยส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ าสามารถมองเห็นได้ง่าย จะเปรียบกับความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของ
บุคคลที่สามารถพัฒนาได้ และส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ผิวน้ าและมองเห็นได้ยาก เปรียบกับแรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์
ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ซ่ึงเราเรียกกลุ่มน้ีว่าคุณลักษณะ ส่วนที่อยู่ใต้ น้ ามีผลต่อพฤติกรรมในการ
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ท างานของบุคคลและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากกว่า ดังน้ัน เม่ือพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีอยู่ 3 ส่วน คือ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามแนวคิดของ McClelland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547,น.48) สมรรถนะ
ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ทั้ง 3 ตัวน้ีไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เกิดสมรรถนะ 

1.2 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: เป็นหน่ึงในผู้น าด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับ 

เอเชีย 
พันธกิจ:  1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

   2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม: T Thammasat Spirit จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
    U Unity   ทีมมุ่งมาดสามัคคี 
    L Leadership  ด้วยวิถีแห่งผู้น า 
    I Innovative  ใช้นวัตกรรมล้ าสมัย 
    B Benevolence  มีจิตใจให้บริการ 

1.3 วิเคราะห์ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดฯ เพื่อก าหนดสมรรถนะ 
การท างาน ซ่ึงประกอบไปด้วยความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2. ขั้นตอนการจัดท าสมรรถนะการท างานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และเผยแพร่ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสมรรถนะการท างาน ของหอสมุดแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2 คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของหอสมุดฯ จากน้ันร่วมกัน 
ก าหนดสมรรถนะหลักให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงวิเคราะห์ภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดฯ เพื่อก าหนดความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะท างานได้ด าเนินการก าหนดสมรรถนะการ               
ท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก                  
( Core Competency) 5  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะต า ม บท บ า ทห น้ า ที่ (Functional Competency)                                
16 สมรรถนะ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมรรถนะการท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สมรรถนะหลัก รหัส 

จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (Thammasat Spirit) C1 

ทีมมุ่งมาดสามัคคี (Unity) C2 

ภาวะผู้น า (Leadership)  C3 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovative) C4 

มีจิตใจให้บริการ (Benevolence)  C5 

สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ รหัส 

ความรู้และทักษะการให้บริการห้องสมุด (Library Services Knowledge and Skills) J1 

ทักษะการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Promoting Information literacy skills) J2 

ความรู้และทักษะการจัดท าเคร่ืองช่วยค้นและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ (Knowledge and 
Skill of Creating Reference Tools and Preparing Library Resources for Public Use) 

J3 

ทักษะการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development Skills) J4 

ทักษะการบริหารงานเอกสารจดหมายเหตุ (Document Archiving Management Skills) J5 

ความรู้และทักษะการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Preservation Knowledge and Skills) J6 

ทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Communication and Public Relation skills) J7 

ทักษะการให้บริการและสร้างสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย (Digital and Multimedia Skills) J8 

ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Knowledge and Skills) J9 

ทักษะภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Skills) J10 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data analysis for decision making skills) J11 

ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Skills) J12 

ทักษะด้านงานธุรการ (Clerical Skills) J13 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมรรถนะการท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลัก รหัส 

ทักษะการบริหารงานพัสดุ (Asset management Skills) J14 

ทักษะการบริหารงานคลัง (Financial Management Skills) J15 

ทักษะการจัดการสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน (Safety and Environment Management 
Skills) 

J16 

 
2.3 คณะกรรมการฯ ร่วมกันให้ค าจ ากัดความและอธิบายรายละเอียดลักษณะพฤติกรรมตาม 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงก าหนดค่าคาดหวังตามแต่ละต าแหน่งงาน โดยแยกเป็น
ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน 

2.4 หอสมุดฯ ประกาศเผยแพร่สมรรถนะการท างานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และค่าคาดหวัง โดยอธิบายค าจ ากัดความและลักษณะพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะอย่างละเอียด พร้อมแบบฟอร์ม
ส าหรับใช้ในการประเมิน 
 3. ขั้นตอนการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการ
ท างาน (Competency) เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีกระบวนการ ดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

130  คน ประกอบด้วย ผู้ประเมิน 19 คน และผู้รับการประเมิน 111 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดท าสมรรถนะการท างาน  
และการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
ส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปน้ี ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม จ านวน 3 ข้อ ความคิดเห็นต่อการประเมิน
สมรรถนะหลัก ( Core Competency) จ านวน 5 ข้อ และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่        
(Functional Competency) จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 4 
เห็นด้วยมาก 3 

เห็นด้วยน้อย 2 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 
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 โดยมีการแบ่งช่วงระดับความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดับ และแปลผลคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนน การแปลผล 

3.00 - 4.00 มีความเห็นด้วยมาก 

2.00 - 2.99 มีความเห็นด้วยปานกลาง 

1.00 - 1.99 มีความเห็นด้วยน้อย 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form และส่งแบบสอบถามให้ 

บุคลากรหอสมุดฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 81 คน คิดเป็นร้อยละ 62.31 รายละเอียดดังน้ี 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

ผู้ประเมิน 19 19 100 

ผู้ถูกประเมิน 111 62 55.86 
รวม 130 81 62.31 

  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศ้ึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค่าสถิติพื้นฐานของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยใช้  
ค่ าค วามถี่  ( Frequency) ค่ า ร้ อย ละ  ( Percentage) ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( Mean) และส่ วน เ บี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ า น                            
(Standard Deviation) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency)  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทั้งหมด 130 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.31 ในจ านวนน้ีเป็นผู้ประเมิน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นผู้รับการประเมิน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.86 โดยมีผลการส ารวจดังน้ี  
 1. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ 
เห็นด้วยกับการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า บุคลากรรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ครั้งน้ี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 2.90 รองลงมาได้แก่ บุคลากรเข้าใจในระบบการประเมิน Competency มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และ
บุคลากรได้รับการสื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
เท่ากับ 2.63 ซ่ึงทั้ง 3 ข้อ สามารถแปลผลระดับความเห็นด้วยออกมาอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแมว่้าระดับความเห็น
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ด้วยต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือผู้ศึกษาพิจารณาผลจากคะแนนดิบ
แล้วพบว่า บุคลากรถึง 29 ราย มีความเข้าใจในระบบการประเมิน Competency น้อยถึงน้อยมาก รวมถึงได้รับการ
สื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน ระดับน้อยถึงน้อยมาก เช่นกัน และ
พบว่า บุคลากรอีกจ านวน 21 ราย ที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ครั้งน้ี ระดับน้อยถึง
น้อยมาก รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงระดับความเห็นด้วยต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 2.74 .63 ปานกลาง 

1. ท่านเข้าใจในระบบการประเมิน 
Competency 

1 (1.23) 28 
(34.57) 

48 
(59.26) 

4 (4.94) 2.68 .59 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการสื่อสารและอธิบาย
ถึ งขั้ นตอนและ วิ ธีการปร ะ เ มิ น 
Competency อย่างชัดเจน 

4 (4.94) 25 
(30.86) 

49 
(60.49) 

3. (3.7) 2.63 .64 ปานกลาง 

3. ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน Competency ครั้งน้ี 

2. 
(2.47) 

15 
(18.52) 

53 
(65.43) 

11 
(13.58) 

2.90 .64 ปานกลาง 

 
 2. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก พบบุคลากรหอสมุดฯ เห็นด้วยกับ 
การประเมินสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เม่ือพิจารณารายละเอียดแล้ว
พบบุคลากรเห็นด้วยว่า Core Competency มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.09 รองลงมาคือ ค าจ ากัดความของ Core Competency มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.95  
การแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 2.94 การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Core Competency เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 2.89 และค าอธิบายพฤติกรรมของ Core Competency มีความชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ย 2.84 ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง 4 หัวข้อสามารถแปลผลออกมาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นรายบุคคลประกอบ ผู้ศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่องความสอดคล้องของ             
Core Competency กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม รวมถึงเรื่องค าจ ากัดความของ Core Competency มี
ความชัดเจน และการแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม แต่พบบุคลากรเห็นด้วยน้อยที่สุด
ในหัวข้อ ค าอธิบายพฤติกรรมและการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Core Competency จ านวน 1 และ 2 ราย 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3 ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 2.94 .53 ปานกลาง 

1. Core Competency มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยม 

- 8 (9.88) 58 
(71.6) 

15 
(18.52) 

3.09 .53 มาก 

2. ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง  Core 
Competency มีความชัด เจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

- 13 
(16.05) 

59 
(72.84) 

9 
(11.11) 

2.95 .52 ปานกลาง 

3. ค าอธิบายพฤติกรรมของ Core 
Competency มีความชัด เจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และ
สามารถประเมินพฤติกรรมได้จริง 

1 (1.23) 18 
(22.22) 

55 
(67.9) 

7 (8.64) 2.84 .58 ปานกลาง 

4. การ แบ่ ง  Core Competency 
เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม 
สามารถประเมินพฤติกรรมได้จริง 

- 11 
(13.58) 

64 
(79.01) 

6 (7.41) 2.94 .46 ปานกลาง 

5. การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Core Competency เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 

2 (2.47) 11 
(13.58) 

62 
(76.54) 

6 (7.41) 2.89 .55 ปานกลาง 

 
 3. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่พบว่า บุคลากรหอสมุดฯ 
เห็นด้วยกับการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า บุคลากรเห็นด้วยว่าการก าหนด Functional Competency มีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 2.90 รองลงมาคือ การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.88 ส่วนระดับความเห็นด้วยต่อค าจ ากัดความของ Functional Competency มีความชัดเจน การแบ่ง
ระดับ Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม และค าอธิบายพฤติกรรมของ Functional 
Competency มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.83 2.81 และ 2.80 ตามล าดับ โดยทุกหัวข้อสามารถแปลผลได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และจากการศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ ค าจ ากัดความและค าอธิบาย
พฤติกรรมของ Functional Competency มีความชัดเจน แต่พบบุคลากรมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ การ
แบ่งระดับ Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ การก าหนด Functional Competency แต่ละตัวให้
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บุคลากร มีความเหมาะสม และการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีความเหมาะสม 
จ านวน 2, 3 และ 4 ราย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลระดับความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional  Competency) 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 2.84 .54 ปานกลาง 

1. ค าจ ากัดความของ Functional 
Competency มีความชัดเจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

- 18 
(22.22) 

59 
(72.84) 

4  
(4.94) 

2.83 .49 ปานกลาง 

2. ค าอธิบายพฤติกรรมของ 
Functional Competency        
มีความชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย        
ไม่ซับซ้อน สามารถประเมิน
พฤติกรรมได้ 

- 19 
(23.46) 

59 
(72.84) 

3  
(3.37) 

2.80 .49 ปานกลาง 

3. การแบ่งระดับ Functional 
Competency เป็น 4 ระดับ        
มีความเหมาะสม สามารถประเมิน
พฤติกรรมได้จริง 

2  
(2.47) 

15 
(18.52) 

60 
(74.07) 

4  
(4.94) 

2.81 .55 ปานกลาง 

4. การก าหนด Functional 
Competency มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 

3  
(7.0) 

7  
(8.64) 

66 
(81.48) 

5  
(6.17) 

2.90 .54 ปานกลาง 

5. การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Functional Competency มีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ของ
บุคลากร 

4  
(4.94) 

10 
(12.35) 

59 
(72.84) 

8  
(9.88) 

2.88 .64 ปานกลาง 

 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน 
(Competency) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 81 คน เป็นผู้ประเมิน 19 คน และผู้รับการประเมิน 62 คนสามารถ
น าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปน้ี 
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 1. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม ถึงแม้ความเห็นด้วย
ของบุคลากรจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบบุคลากรถึง 29 ราย ที่เข้าใจในระบบการประเมิน Competency ระดับ
น้อยถึงน้อยมาก และยังมีบุคลากรจ านวนหน่ึงที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ในระดับ
น้อยถึงน้อยมาก และไม่ได้รับการสื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน                
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าองค์กรที่ต้องการน า Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ก่อนอ่ืนบุคลากรในองค์กรควร
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมิน Competency ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้ให้การประเมิน เพื่อที่จะสามารถ
ให้การประเมินได้ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ Feedback แก่ผู้รับการประเมินได้ 
 2. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 
 จากผลการส ารวจ การประเมินสมรรถนะหลักของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บุคลากรเห็นด้วยว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ซ่ึงเมื่อแปลผลออกมาแล้วอยู่ใน
ระดับมาก ความสอดคล้องน้ีจะส่งผลต่อการน าผลการประเมินสมรรถนะหลัก ไปใช้ในออกแบบและจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีคุณลักษณะพื้นฐานอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร 
ในส่วนของสมรรถนะหลักข้ออ่ืนๆ บุคลากรยังมีความเห็นด้วยว่าค าจ ากัดความของ Core Competency มีความ
ชัดเจน และการแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม โดยผู้ศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็น
ด้วยน้อยที่สุดใน 2 หัวข้อน้ี 
 3. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
 จากผลการส ารวจ การประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหอสมุดฯ สามารถ 
แปลผลระดับความเห็นด้วยออกมาได้ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ การแบ่งระดับ 
Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ การก าหนด Functional Competency แต่ละตัวให้บุคลากร มี
ความเหมาะสม และการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีความเหมาะสม ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า ในจ านวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยน้อย หากมีผู้ให้การประเมินอยู่ในกลุ่มน้ี อาจจะส่งผลให้ค่าที่ได้
จากการประเมินเพื่อไปใช้ในออกแบบและจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความส าคัญกับปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องระบบสมรรถนะการท างาน ของทั้งผู้ให้การ
ประเมินและผู้รับการประเมิน ดังน้ัน ควรมีการท าความเข้าใจทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน โดยสื่อสารจาก
คณะท างานโดยตรงถึงบุคลากร  
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีเวลาในการเก็บข้อมูลมากกว่าน้ี เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาท าความ
เข้าใจกับบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงควรมีความพร้อมในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาครั้งน้ี
บุคลากรบางส่วนไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจาก ช่องทางการตอบแบบสอบถาม และระยะเวลาจ ากัด 
จึงอาจท าให้ผลการศึกษาในครั้งน้ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ
และมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 4. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาในการประเมินสมรรถนะการท างานด้านอ่ืนๆ เช่น        
การรับรู้เก่ียวกับการประเมินสมรรถนะที่ไม่เป็นธรรม ความยากในการประเมิน การตีความที่ไม่ตรงกัน 
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 หอสมุดฯ สามารถน าผลการศึกษาทัศนคติต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency) 
มาปรับปรุงและพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะ ของบุคลากรที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าให้องค์กรมีบุคลากรที่พึงประสงค์ต่อไป 
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บทคัดย�อ  
           บทความน้ีไดDนําเสนอข้ันตอนของการเปGดใหDบริการ  หนังสือมนุษยJ  (Human Book)  หรือ

หนังสือมีชีวิต (Living Book) ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนท่ีไดDดําเนินการรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแกSน  เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานรูปแบบใหมSใหDกับผูDรับบริการ  โดยผูDมาเปXนหนังสือเปXน
อาสาสมัครจากชมรมบุคลากรอาวุโสซ่ึงถือวSาเปXนสารสนเทศอีกหน่ึงรูปแบบท่ีหDองสมุดจัดใหDบริการนอกเหนือจาก
สารสนเทศท่ีอยูSในรูปของหนังสือ วารสาร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสJ  การดําเนินงานเริ่มจาก การใหDความรูDในเรื่อง
หนังสือมนุษยJแกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส  และบรรณารักษJ  หลังจากน้ันหDองสมุดไดDเปGดรับอาสาสมัครบุคคลท่ี
ตDองการมาเปXนหนังสือมนุษยJ  และหัวขDอท่ีตDองการมาถSายทอดใหDกับผูDอSาน โดยมีหDองสมุดมนุษยJ (Human Library) 
เปXนผูDประสานงานในการจัดใหDหนังสือและผูDอSานมาพบกัน  เพ่ือเปXนการอํานวยความสะดวกในการประสานงาน  
หDองสมุดไดDจัดทําเว็บไซตJเฉพาะข้ึนเพ่ือใหDผูDอSานสามารถเขDามาขอบริการยืมโดยผSาน Google Sheet  เบ้ืองตDนเรามี
บุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ จํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง และไดDเปGด
ใหDบริการยืมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  ขณะน้ีไดDใหDบริการไปแลDว 4 ครั้ง มีผูDยืมอSานท้ังสิ้น 44 คน 

 
คําสําคัญ: หนังสือมนุษยJ, หนังสือมีชีวิต, หDองสมุดมนุษยJ 

 
ABSTRACT  

           This article presents the steps how to create human book service of Khon Kaen 
University Library.  This project has collaborated between Khon Kaen University Library and The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University.  The human Library provides opportunities for 
human books share their experience with readers.   The human books are volunteers from The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University. Human library program is an alternative source 
of information besides of books, journals, medias, etc… The operation starts from providing 
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knowledge on human book to librarians and the member of The Senior Citizen Association of Khon 
Kaen University. After that, the library announced to recruit the volunteers who need to be a book 
and their topics to share with readers while the library becomes a place for interaction among the 
human books and readers. The library has created a website for readers to request to borrow the 
human book, it makes the readers feel more convenient.  Now, there are 5 persons ready to be a 
book which 12 titles available. The first book, “How to speak, read and write English” was borrowed 
on 26 July 2019 and 3 titles later with 44 readers. 

 
Keyword: Human Book, Living Book, Human Library 

 
บทนํา 

หนังสือมนุษยJ (Human Book) หรือ หนังสือมีชีวิต (Living Book) ไดDถือกําเนิดข้ึนท่ีเมืองโคเปน 
ฮาเกน ประเทศเดนมารJคเมื่อ ปt ค.ศ. 2000  โดย Ronni Abergel และไดDรับความนิยมจากผูDอSานอยSางแพรSหลาย  
จึงไดDทําการกSอตั้ง Human Library Organization  ซ่ึงไดDจดทะเบียนเปXนองคJกรระหวSางประเทศท่ีไมSแสวงหาผล
กําไร โดยมีสํานักงานใหญSอยูSท่ีเมืองโคเปนฮาเกน  ประเทศเดนมารJก โดยมีวัตถุประสงคJหลักเพ่ือใหDมีการประยุกตJ
รูปแบบหDองสมุดมนุษยJเปXนแนวทางในการเรียนรูDอีกหน่ึงรูปแบบ  เปXนอีกหน่ึงของนวัตกรรมดDานการบริการ  และ
หลังจากน้ันแนวคิดน้ีก็ไดDเผยแพรSไปมากกวSา 70 ประเทศท่ัวโลก และถือเปXนวิธีการใหมSในการสอนการรูDสารสนเทศ  
(Human Library Organization, n.d.) 

           หนังสือมนุษยJคือ “คน”  ท่ีมีความรูD  มีประสบการณJ (ท้ังในเชิงลบและเชิงบวก)  มีความ
เช่ียวชาญและพรDอมท่ีจะถSายทอดประสบการณJ  ความรูD  แนวคิด ผSานการสนทนา  ใหDกับผูDอSาน (Readers) ดDวย
ความยินดีและเต็มใจ  โดยมีหDองสมุดเปXนสื่อกลาง (Human Library) และกําหนดกรอบหรือวิธีการของการ 
ใหDบริการ  รวมถึงเปXนสื่อกลางประสานงานระหวSาง  ผูDอSาน  และหนังสือ  ไดDมาพบกัน  จุดเดSนของหนังสือมนุษยJท่ี
สําคัญก็คือ  เปXนแหลSงความรูDจากบุคคลท่ีมีชีวิต โดยผูDอSานหนังสือมีชีวิตจะไดDศึกษาและเรียนรูDจากประสบการณJ 
หรือเรื่องราวของบุคคลท่ีเปXนหนังสือโดยตรง จากการสนทนา  พูดคุย จากการพูดคุย สนทนา สอบถาม จะทําใหDลด
อคติ  หรือการแบSงแยกท่ีมีตSอกัน (Blizzard, Yvonne, 2018, p. 1)  หDองสมุดประชาชนในหลายประเทศจึงไดDมี
บทบาทของการเปXนหDองสมุดมนุษยJเพ่ือใชDเปXนเหตุการณJหรือกิจกรรมท่ีลดถSายทอดประสบการณJ  ความรูDสึก ท่ีเขา
ไดDรับจากสังคมใหDกับผูDอSานไดDเขDาใจถึงความเปXนไปในชีวิตท่ีประสบอยูSผลของการจัดบริการหนังสือมนุษยJของ
หDองสมุดประชาชนจึงทําใหDบทบาทของหDองสมุดกลายเปXนสSวนหน่ึงของสังคมและทําใหDสังคมแข็งแกรSง  เปXนสถานท่ี
ของการพบปะพูดคุยสรDางสัมพันธภาพบนความหลากหลายในเชิงบวก (Augustana Human Library, 2017.p 13 ; 
Rhodes, 2016, p. 2; Wentz, 2012, p. 39)ความขัดแยDงดDานสังคม  และการแบSงแยกเช้ือชาติ  นับเปXนโอกาสของ
ผูDท่ีสังคมไมSยอมรับ  หรือถูกรังเกียจดDานเช้ือชาติ สีผิว ไดD 

นอกจากหDองสมุดประชาชนแลDว  หDองสมุดมหาวิทยาลัยหลายแหSงก็ไดDประยุกตJแนวทางของการ 
บริการหนังสือมนุษยJเขDามาเปXนอีกหน่ึงบริการของหDองสมุด  เชSนในประเทศฟGลิปปGนสJไดDจัดบริการหนังสือมนุษยJเพ่ือ
ลดความแตกตSางระหวSางวัฒนธรรม  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกสําหรับการเรียนรูDกับผูDใชDบริการ  และการจัดบริการไดDถูก
บันทึกเปXนวีดิทัศนJเพ่ือใหDทุกคนสามารถชมไดDทางออนไลนJ (Yap, Labangon, & Cajes, 2017, p. 2) สSวนหDองสมุด
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ในมหาวิทยาลัยแคนาดาไดDประยุกตJใชDแนวทางการบริการหนังสือมนุษยJเขDากับหลักสูตรการเรียนการสอน  โดย
มอบหมายใหDนักศึกษาเก็บขDอมูลการทําวิจัยจาก  การเลSาเรื่อง และจากบทความวิชาการ  ซ่ึงการใหDบริการดDาน
หนังสือมนุษยJจะชSวยใหDผูDวิจัยไดDรับขDอมูลจากการเลSาเรื่อง (Blizzard, &Yvonne, 2018, pp. 1-2)  สําหรับใน
ประเทศอินเดียใหDความสําคัญกับหDองสมุดมนุษยJในฐานะท่ีเปXนแหลSงรวบรวมภูมิป�ญญาขององคJความรูD  
(Storehouse of Wisdom) หนังสือภายในหDองสมุดคือการเรียนรูDจากทฤษฎีท่ีไดDจากการอSาน  แตSทักษะ (Skill) 
และการฝ�กฝนจะสามารถเรียนรูDไดDผSานหDองสมุดมนุษยJ  เน่ืองจากบุคคลท่ีมาเปXนหนังสือน้ันมีประสบการณJตSาง ๆ
มากมายจากการประกอบอาชีพ และเพ่ือเปXนการเก็บความเปXนมืออาชีพจากบุคคลเหลSาน้ี National Skill 
Development Corporation ไดDจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทักษะข้ึนในประเทศอินเดียเพ่ือเปXนหDองสมุด
มนุษยJท่ีจะรวบรวมนักวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ เปXนอีกหน่ึงนวัตกรรมในการบริการของหDองสมุด  โดยเช่ือวSาหนังสือ
มนุษยJจะมีสSวนชSวยในการพัฒนาขบวนการวิจัยและสรDางนวัตกรรมรSวมกับคนรุSนใหมS (Kumar, 2018, p. 281)    

          ประเทศไทย ไดDมีแนวคิดในการจัดตั้ง “เครือขSายหDองสมุดมนุษยJในประเทศไทย (Thailand      
Human Library Network : THLN)”  ในปt พ.ศ. 2553 โดยมี ผูDชSวยศาสตราจารยJ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนทJ เปXน            
ผูDริเริ่มดําเนินการ  และไดDมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหDบริการอยSางเปXนระบบ  และมีช่ือเรื่องใหDยืมอยSาง
หลากหลาย  ซ่ึ ง ถือวS า เปXนการ เปGดประสบการณJ ท่ีแปลกใหมSของหDองสมุด ท่ีมอบใหD กับผูD ใชDบริการ 
(http://library.oarit.rmuti.ac.th/humanlibrary/historyhl) เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานหนังสือในรูปแบบ
ใหมSใหDกับผูDอSาน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนไดDรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกSน มีความ
มุSงมั่นท่ีจะพัฒนาหนังสือมีชีวิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูDตามอัธยาศัย การเรียนรูDตลอดชีวิต และสSงเสริมการถSายทอด
องคJความรูDและประสบการณJจากบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกSนใหDเปXนสื่อการเรียนรูDท่ีมีความหลากหลาย
สําหรับผูDใชDบริการหDองสมุด   โดยเริ่มจากการเชิญ รองศาสตราจารยJ ดร. ยุพิน เตชะมณี  มาบรรยายใหDความรูDเรื่อง 
หนังสือมนุษยJ  ใหDกับสมาชิกชมรมบุคลากรผูDอาวุโส หลังจากน้ันทางหDองสมุดไดDเปGดรับสมัครผูDสนใจท่ีจะมาเปXน 
หนังสือ และมีคณะทํางานไดDติดตSอสัมภาษณJรายละเอียด  พรDอมท้ังช่ือหนังสือท่ีจะเปGดใหDยืมอSาน  เบ้ืองตDนขณะน้ี
เรามีบุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ แลDวจํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง 
 
วัตถุประสงค�  

1. เพ่ือเปXนเเหลSงเรียนรูD เเลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็นระหวSางบุคลากรอาวุโสผูDใชDบริการ 
2. เพ่ือเปGดโอกาสใหDผูDใชDบริการไดDรับบริการรูปแบบใหมSของการอSาน  ผSานการสนทนาจากผูDมี 

ประสบการณJและแนวคิดท่ีนอกเหนือจากหนังสือท่ีมีใหDบริการในหDองสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

            1. สํานักหอสมุดจัดบรรยายเพ่ือใหDความรูDในเรื่อง หนังสือมีชีวิต จากรองศาสตราจารยJ ดร.ยพิุน
เตชะมณี แกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลยัขอนแกSน  
 

424



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

 

    
 
  ภาพท่ี 1 การบรรยายใหDความรูDเรือ่งหนังสือมนุษยJ   
 
            2. สํานักหอสมุดเป�ดรับอาสามาสมัครบุคคลท่ีต�องการเป�น หนังสือมีชีวิตพร�อมกับหัวข�อท่ี
ต�องการแลกเปลี่ยนประสบการณ' 
             3. ทีมงาน Human Library ติดต3อสัมภาษณ'บุคคลท่ีอาสาสมัครมาเป�นหนังสือมีชีวิต ถึง เน้ือหา 
ท่ีต�องการให�ผู�อ3านยืมอ3าน 

4. จัดทําเว็บไซต'เพ่ือใช�เป�นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ'ระหว3างผู�อ3าน และหนังสือมีชีวิต ผู�ท่ี 
            5. สนใจอ3านหนังสือมีชีวิต สามารถลงทะเบียนออนไลน'ผ3านทาง https://library.kku.ac.th/ 

humanbook.php 
 

 
ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดของการเขDาลงทะเบียนยมืหนังสือมนุษยJผSานเว็บไซตJ 
 

6. ทีมงาน Human library จะเป�นผู�ประสานงานให�ผู�อ3าน  และ หนังสือมีชีวิต   
ในเรื่องเวลา  ช่ือเรื่อง และสถานท่ีท่ีผู�อ3านสามารถมายืมหนังสือมีชีวิตอ3านได� โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังภาพท่ี 3  

   คลกิเพื	อลงทะเบียน 
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ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการยืมหนังสือมนุษยJ 
 

7. ทีมงาน Human Library บันทึกสาระสําคัญของหนังสือ  เพ่ือนําข้ึนเผยแพรSผSาน 
เว็บไซตJ (อยูSระหวSางการดําเนินการ) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 
             สรุปผล  
 1. จํานวนทรัพยากรท่ีมีใหDบริการ  หDองสมุดมีจํานวนหนังสือมีชีวิตจํานวน 5 ทSาน  มีรายช่ือ 

หนังสือใหDเลือกอSาน  จํานวน 12 ช่ือเรื่อง 
 2. ดDานการใหDบริการ  หDองสมุดไดDเปGดใหDบริการยืมไปแลDวจํานวน 4 ครั้งดังน้ี 

  2.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง อSาน พูด ฟ�ง ภาษาอังกฤษ โดยมี    
รองศาสตราจารยJ ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 

 
 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศการยืมหนังสอืมนุษยJเลSมแรก 
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          2.2 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  8 สิงหาคม 2562  เรื่อง Happy R2R (From Routine to 

Research)  
โดยศาสตราจารยJนายแพทยJ สมบูรณJ เทียนทอง ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต  

     2.3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง Fake News โดยมี รองศาสตราจารยJ  
ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 

     2.4 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคJกรเพ่ือกDาวข้ึนสูS 
ตําแหนSงทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารยJนายแพทยJ สมพร โพธินาม ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 3. ดDานผูDอSานหรือผูDเขDาใชDบริการ  
      3.1 จํานวนผูDเขDาใชDบริการ  และผูDสังเกตการณJมีจํานวนท้ังสิ้น 44 ทSาน 

                             3.2  ผลสะทDอนจากผูDรับบริการและผูDรSวมสังเกตการณJ  มี 2 สSวน  
     สSวนท่ี 1 จากการสัมภาษณJผูDเขDารับบริการ มีความคิดเห็นตSอกิจกรรมดังน้ี ไมSรูDจักและไมSเคยไดD 

ยินเก่ียวกับหนังสือมีชีวิตมากSอน  แตSสนใจในหัวขDอ  และเช่ือมั่นในตัวบุคคลท่ีมาเปXน หนังสือ  หลังจากท่ีไดDเขDามา
อSานแลDว  รูDสึกไดDรับประสบการณJในเรื่องการอSานท่ีแปลกออกไป  และสิ่งท่ีไดDรับเกินความคาดหมาย  ผูDอSานสามารถ
ซักถามเรื่องท่ีสนใจไดDตามประเด็น  บางอยSางไมSมีในตํารา  ประหยัดเวลาในการอSาน ผูDอSานไดDใหDขDอเสนอแนะวSา  
เพ่ือใหDมีคนรูDจักหนังสือมีชีวิตมากข้ึน  ทางทีมงานควรจัดทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพ่ือแนะนําใหDผูDอSานไดDทราบวSา หนังสือ
มีชีวิต คืออะไร  และหลังจากน้ีจะชSวยประชาสัมพันธJใหDมากข้ึนถึงบริการใหมSของหDองสมุด  ซ่ึงนับวSาเปXนกDาวแรก
ของการบริการ  

    สSวนท่ี 2 เปXนการเก็บขDอมูลจากแบบสอบถาม ผลปรากฏดังน้ีคือ  ดDานวัตถุประสงคJการเขDารSวม 
คือผูDอSานมีความสนใจในหัวขDอ  เปXนบริการท่ีนSาสนใจ  ผลท่ีไดDจากการเขDารSวมคือ  หนังสือมีสาระเชิงลึกนSาศึกษา  
ขDอมูลท่ีไดDสามารถนําไปใชDประกอบการวิจัย  และใชDในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดD  ในดDานความคาดหวัง  
ผูDอSานไดDแสดงความคิดเห็นวSาไดDความรูDอยSางท่ีตั้งใจไวDอยูSในระดับ 9 จาก 10 และดDานความพึงพอใจผูDใชDบริการสSวน
ใหญSใหDคSาคะแนนอยูSในระดับ 9 เชSนกัน 

อภิปรายผล 
การใหDบริการหนังสือมนุษยJ  เปXนการสSงมอบความรูD  และประสบการณJ ผSานบทสนทนา ใหDกับ 

ผูDรับบริการในระยะเวลาท่ีสั้น  แตSไดDความรูDและเน้ือหาท่ีตรงประเด็นตามความสนใจ  ความรูDและประสบการณJท่ี
ผูDรับบริการไดDรับอาจไมSมีในตําราท่ัว ๆ ไป  แตSเกิดจากองคJความรูDและประสบการณJของบุคคลท่ีเปXนหนังสือไดD
ประสบหรือสะสมมา  หนังสือมนุษยJจึงถือไดDวSาเปXนทรัพยากรสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสามารถตอบสนองใหDกับผูDอSาน      
ท่ีตDองการความรูDและเน้ือหาเฉพาะเรื่อง  โดยไมSตDองใชDเวลาอSานมาก  สิ่งท่ีสําคัญคือหนังสือและผูDอSานสามารถ
โตDตอบกันไดD  ซ่ึงทําใหDผูDอSานไดDรับความรูDตรงประเด็น  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะท่ีอSาน  ทําใหDเกิดทัศนะคติ
ท่ีดีตSอกันอยSางไรก็ดีการบริการในฐานะของหDองสมุดมนุษยJยังถือไดDวSาเปXนเรื่องใหมSท้ังคนท่ีเปXนอาสาสมัครมาเปXน
หนังสือ  และผูDอSาน  ยังมีขDอจํากัดของการใหDบริการก็คือ  การจัดหาอาสาสมัครเพ่ือมาเปXนหนังสือมนุษยJ ซ่ึง
อาสาสมัครหลายทSานยังไมSกลDาตัดสินใจ  ยังขอเวลาท่ีจะศึกษารูปแบบและวิธีการ  สSงผลใหDหDองสมุดมีรายช่ือหนังสือ
ไมSหลากหลายใหDกับผูDอSานไดDเลือก นอกจากน้ียังมีขDอจํากัดบางประการในการดําเนินงาน  เน่ืองจากหนังสือมีชีวิต  
ขDอมูลบางอยSาง  บางประเด็น  อาจไมSสามารถเปGดเผยไดDท้ังหมด  โดยเฉพาะในเรื่องของการท่ีจะมีผลกระทบไปยัง
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บุคคลอ่ืน ป�ญหาและอุปสรรคอีกประการหน่ึงก็คือ  เวลา  เน่ืองจากบางครั้งผูDมาทําหนDาท่ีหนังสือสะดวก  แตSผูDอSาน
ไมSสะดวก  จึงทําใหDมีป�ญหาในเรื่องของการติดตSอนัดหมาย  อยSางไรก็ตามการดําเนินงานในชSวงแรกน้ียังถือวSาเปXน
การทดลองบริการของหDองสมุด  ซ่ึงยังไมSไดDศึกษาขDอมูลจากผูDใชDบริการ ในสSวนของหDองสมุดหนังสือมนุษยJ          
(Human Library) ก็ตDองปรับรูปแบบ  วิธีการ  และการจัดการในดDานของการบริการใหDเหมาะสมยิ่งข้ึน  ท้ังในดDาน
สถานท่ี  การประชาสัมพันธJ  และการบันทึกรวบรวมความคิดท่ีไดDจากการอSาน  เพ่ือเรียบเรียงเปXนสารสนเทศแกS
ผูDอSานไดDใชDประโยชนJตSอไป 

ข�อเสนอแนะ 
1. หDองสมุดควรจะตDองมีการศึกษาผูDใชDถึงเรื่องหรือหัวขDอท่ีผูDรับบริการตDองการเรียนรูDจาก 

หนังสือมนุษยJ  
2. หDองสมุดจะตDองใหDความรูDแกSผูDอSาน  ในเรื่องของหนังสือมนุษยJ  ประโยชนJท่ีไดDรับ   
3. หDองสมุดจะตDองจัดหาหนังสือมนุษยJตามหัวขDอท่ีมีผูDอSานเสนอ และตDองเพ่ิมการ 

ประชาสัมพันธJใหDมากข้ึน 
การนําไปใช�ประโยชน� 
1. ในด�านผู�อ�าน  ผูDอSานจะไดDอSานหนังสือท่ีสนใจดDวยเวลาท่ีสั้น  การอSานหนังสือมนุษยJเปXน 

การอSานท่ีผSานบทสนทนา  หนังสือและผูDอSานสามารถท่ีจะตอบโตDกันไดD  ผูDอSานสามารถเลือกอSานเฉพาะหัวขDอท่ีสนใจ  
สามารถท่ีจะซักถามขDอสงสัยไดDทันที  สิ่งท่ีไดDรับจากการอSานบางครั้งอาจไมSมีในตํารา  หรือหนังสือท่ัว ๆ ท่ีอยูSใน
หDองสมุด  ไดDรับรูDประสบการณJจากการปฏิบัติจริงจากผูDเช่ียวชาญ การอSานหนังสือมนุษยJจึงสามารถตอบโจทยJผูDอSาน
ในกลุSมน้ีไดDเปXนอยSางดี  

2. ในด�านของการบริการห�องสมุด  หDองสมุดจะมีสังคมของการอSานรูปแบบใหมS   
กับผูDใชDนอกเหนือจากการท่ีมีหนังสือบนช้ัน ผูDอSานพรDอมท่ีจะเปGดใจศึกษา เรียนรูD และทําความเขDาใจมนุษยJคนอ่ืน ๆ
ท่ีมีอัตลักษณJแตกตSางและหลากหลาย 

3. ในด�านขององค�กร  การมีหนังสือมนุษยJใหDบริการจะทําใหDมีการพัฒนาองคJกรเปXนองคJกร 
แหSงการเรียนรูD   การอSานหนังสือมนุษยJ  เปXนการถSายทอดองคJความรูDจาก Tacit Knowledge สูS  Explicit 
Knowledge และหDองสมุดในฐานะท่ีเปXน Human Library จะไดDมีโอกาสจัดเก็บองคJความรูDท่ีไดDรับเพ่ือเผยแพรSแกS
ผูDสนใจตSอไป 

4. ในด�านสังคม  เปGดโอกาสใหDผูDท่ีมีความรูDความสามารถ  ไดDถSายทอดองคJความรูD  
ประสบการณJท่ีสําคัญแกSคนรุSนใหมS  ท่ีอาจนําองคJความรูDท่ีไดDรับไปพัฒนาเปXนแนวคิดใหมS  เปXนการใชDทรัพยากร
มนุษยJอยSางมีคุณคSา และท่ีสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด  การไดDสนทนา หรือ “การอSานมนุษยJ” จะทําใหDลดอคติตSอกDน 

5. มีการต�อยอดให�เกิดโครงการใหม�ของห�องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก�น บริการใหD 
คําปรึกษาทางวิชาการจากผูDเช่ียวชาญอาวุโส (เริ่มดําเนินการปtงบประมาณ 2563) 
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The Development of Competencies for Librarians in the 21st century: 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น ของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ และบรรณารักษ์ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งหมด              
13 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบรรณารักษ์ และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                     
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การปรับใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานและเพื่อการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น และมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, บรรณารักษ์, สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research is to compare the opinions. Of librarians on capacity 
development of Ubon Ratchathani University library librarians Population and samples used in the 
research are librarians, academic resource centers. And a total of 13 faculty librarians in Ubon 
Ratchathani University and 10 professional librarians using specific sampling methods. The research 
instruments were the librarians questionnaire. And questionnaire by experts The statistics used in 
quantitative data analysis are frequency distribution, percentage. The research found that The 
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librarians in all 3 work groups are Information Resource Development. Information Resource 
Analysis and information services There are opinions on how to improve the capacity of librarians 
in the 21st century as follows: Know the process and process of information resources 
procurement. Applying information technology for work and communication have responsibility 
Honesty in operation Have good human relations with colleagues and users, have patience, 
tolerance and self-development  

 
Keyword: Competencies, Librarian, Specific performance 
 
บทน า 
 โลกที่มีโลกการเปลี่ยนแปลงสูงจนก้าวเข้าสู่ยุคแห่งคลื่นลูกที่ 4 คือสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge-Based Society) ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ใหม่ ท าให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งกันปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ของตนให้เป็นเลิศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ถือว่าเป็นหัวใจในงาน                      
ทุกประเภท องค์กรใดมีระบบการบริหารบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายองค์กรจะ
เจริญก้าวหน้า นักบริหารจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ มีความสุขและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การท างานไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐบาล (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2536, น. 8) ดังน้ันบุคลากรที่องค์กรต้องการน้ันต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

           บรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 ต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญ  คือ                         
1. ความสามารถหรือทักษะในระดับต้น (สายปฏิบัติ) ซ่ึงประกอบด้วย สามารถที่จะยอมรับความน าสื่อออนไลน์เข้า
มาใช้เพื่อความสะดวกสบาย สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีแบบเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ
สามารถรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยี กับเครือข่ายห้องสมุด และ 2. ความสามารถหรือทักษะในระดับสูง                 
(สายการบริหาร) ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สามารถตอบค าถามและการประเมินงาน
บริการห้องสมุด สามารถวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้บริการ มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องสมุด
แบบเดิมไปสู่การเป็นห้องสมุดที่ใช้สื่อออนไลน์ สามารถหาจุดเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและเปรียบเทียบเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และสามารถขายองค์ความรู้หรือน าเสนอห้องสมุดได้  ดังน้ันห้องสมุดและบรรณารักษ์จึงต้องเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ทันยุคทันเหตุการณ์ โดยห้องสมุดจะต้องมีความทันสมัย บรรณารักษ์จะต้องเป็นผู้รอบรู้และทันต่อ
เหตุการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา (สุนิดา บุญญานนท์, 2554, น. 45) 

ในปัจจุบันห้องสมุดได้ ใช้ความรู้ความสามารถ หรือสมรรถนะ (Competencies) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะโดยการใช้แนวคิด
สมรรถนะ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของบรรณารักษ์ดังได้มีการใช้กรอบแนวคิด สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นในบทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมทั้งบทบาท
ของนักวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษหน้า และพัฒนากรอบแนวคิดสมรรถนะหลัก 
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 สมรรถนะ (Competency) คือความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความส าคัญต่อ  
การปฏิบัติงาน สมรรถนะมีความส าคัญคือช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กร และยังสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรรวมทั้งยังเป็นตัวชี้วัดหลักของผลงานขององค์กรว่าบุคลากรจะต้องมีสมรรถนะใดในระดับใดเพื่อสร้าง
ผลงานตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้ สมรรถนะเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ก าลังได้รับความนิยมและทวี ความส าคัญต่อ 
การบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นน าต่างๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะ
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และ
คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกแนวทางหน่ึงด้วย ดังน้ัน 
สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

            ดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสมรรถนะของ
การรู้เท่าทันเป็นตัวแปรส าคัญที่จะสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ            
แห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ส าหรับการด ารงชีพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะของบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ เพิ่ม                        
ขีดความสามารถในการท างานและการแข่งขันที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาองค์กร      
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2552, น. 28) 

          บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย  
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากบทบาทดังกล่าว  บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารทั้งเวลา 
(Time Management) จัดองค์กร (Organizing) บริหารทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรบุคคล       ทรัพยากรสารสนเทศ 
และจัดบริการแก่สาธารณะชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยบทบาทและหน้าที่
ของบรรณารักษ์ที่กล่าวมา บรรณารักษ์จึงต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (วิไลวรรณ รัตนพันธ์, 2547, น. 2) 
  ใ นการปฏิ บั ติ ง าน  บ ร รณ ารั ก ษ์ทั้ ง  3  ต า แห น่ ง ง าน  คื อ  บ ร รณ ารั ก ษ์ ง านพัฒนา                             
ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริการ  บรรณารักษ์ทั้ง  
3 ต าแหน่งงานดังกล่าว จ าเป็นต้องมีสมรรถนะต่างๆ ทั้งสมรรถนะที่ต้องมีร่วมกันและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน
เพื่อให้การด าเนินงานของห้องสมุดบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ทักษพร จินตพยุงกุล, 2546, น. 21-22) บรรณารักษ์
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังน้ัน
บรรณารักษ์จึงควรมีความรู้เก่ียวกับผู้ใช้ทรัพยากรและมีทักษะในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงต้องมีความรู้เรื่องแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร มีความรู้เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบใหม่ 
  ส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศจะต้องมีทั้งความรู้และ
ทั กษะ ในการ ใ ช้  AACR2 (Anglo American Cataloging Rule) MARC (Machine Readable Cataloging) มี
ความรู้และทักษะในการใช้คู่ มือวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรทั้งระบบทศนิยมของดิว อ้ี (Dewey Decimal 
Classification – DDC) หรือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification – LC) รวมทั้งมี
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ความรู้และทักษะในเรื่องการให้หัวเรื่อง (Subject Headings) เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการสืบค้นให้กับ
ผู้ใช้ 
  ส่วนบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าควรมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์
และประเมินความต้องการของผู้ใช้ ให้ค าปรึกษาผู้ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ได้รับ
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศช่วยบริการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องสมุด 
  ดังน้ันจึงสามารถแยกสมรรถนะของบรรณารักษ์ทุกต าแหน่งในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ส่วน 
ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะหลักของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
             ส่วนบุคคล  
 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 

1. ผู้ใช้และความต้องการ
สารสนเทศ 

1.  วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ 

1.  มีจิตบริการ 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของห้องสมุด 

2.  การวางแผนการบริหารงาน
ห้องสมุด 

2.  ไม่เลือกปฏิบัติ 

3. การจัดการบุคลากร 3.  การจัดการบุคลากร 3. ใช้วิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีศีลธรรม 

4.  การจัดการการเงินและ
งบประมาณ 

4.  การจัดท างบประมาณ 4.  มีมนุษยสัมพันธ์ 

5.  การประกันคุณภาพ 5.  การประเมินคุณภาพ 5.  พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6.  การตลาด 6.  การสื่อสาร 6.  มีความเสียสละ 
7.  ภาวะผู้น า 7.  การวางแผนบริหารความเสี่ยง 7.  อดทน อดกลั้น 

8.  การสื่อสาร 8.  การจัดการความเสี่ยง 8.  มีความรับผิดชอบ 

9.  การบริหารความเสี่ยง 9.  การสร้างทีมงาน 9.  มีความกระตือรือร้น 

10. การจัดการความเปลี่ยนแปลง 10. การใช้อินเทอร์เน็ต 10. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
11. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 11. การใช้โปรแกรมส าเร็จ 11. เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 12. อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสาร 

12. การจัดการฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 

13. ฐานข้อมูล 13. การใช้เว็บเทคโนโลยี 

14. โปรแกรมส าเร็จรูป 14. การใช้โปรแกรมค้นหา 

15. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

15. การใช้ฐานข้อมูล 

16. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 16. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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17. เว็บเทคโนโลยี 17. การใช้ภาษาต่างประเทศ 

ความรู้ 

18. โปรแกรมค้นหา 
19. การประชาสัมพันธ์ 

20. ภาษาต่างประเทศ 

 
           นอกจากสมรรถนะหลักที่บรรณารักษ์พึงมีร่วมกันแล้วยังมีสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของ

บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่งงานของบรรณารักษ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือสมรรถนะของบรรณารักษ์ งานพัฒนา           
ทรัพยากรสารสนเทศ สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และ
สมรรถนะของบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของบรรณารักษ์ 
 

ต าแหน่งบรรณารักษ์ ความรู้ ทักษะ 

บรรณารักษ์งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ธุรกิจการพิมพ์ 
4. ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ 

ใหม่ 
5. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
8. การผลิตซ้ าหรือท าซ้ าทรัพยากร

สารสนเทศ 
 

1. การจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

3. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
5. การเจรจาต่อรองกับแหล่งผลิต

ทรัพยากรสารสนเทศ 
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
8. การบ ารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ 

 
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 

1. การท ารายการโดยใช้ AACR2 
2. MARC ในการลงรายการ

บรรณานุกรม 
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศ 
4. เมทาดาทา 
5. การให้หัวเรื่อง 

1. การท ารายการโดยใช้ AACR2 
2. การท ารายการโดยใช้ MARC 
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศ 
4. การจัดท าเมทาดาทา 
5. การให้หัวเรื่อง 
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ต าแหน่งบรรณารักษ์ ความรู้ ทักษะ 

 
6. เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการ
จัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
                                                         

  6. การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูล
ทางด้านการจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ                                                   

บรรณารักษ์บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า 

1.ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง 
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง 
3. การสืบค้นสารสนเทศ 
4. การประมวลสารสนเทศส าเร็จรูป 
5.การรู้สารสนเทศ 
6. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง       
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง 
3. การสืบค้นสารสนเทศ 
4. การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
5. การประมวลสารสนเทศส าเร็จรูป 
6. การสอนการใช้ห้องสมุดและส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ 

  
                        จากความส าคัญดังกล่าวบรรณารักษ์จึงต้องมีความตื่นตัว มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาสมรรถนะในการท างานต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ โดยศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ในด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงข้อมูลที่
ได้ครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมรรถนะในการท างาน และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด กลุ่มงานที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุดและ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
   1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน 9 คน
เป็นบรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 2 คน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 2 คน และบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า จ านวน 5 คน             บรรณารักษ์
คณะ จ านวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและ                            บริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า รวม 13 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน                  
สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุด 4 คน อาจารย์ (สอนทางด้านบรรณารักษ์ จ านวน 6 คน) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน                 
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9 คน บรรณารักษ์คณะจ านวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้  

 (Knowledge)   2. ด้านทักษะ (Skill) และ 3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
                ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ เป็นค าถาม

แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสเสนอแนะ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 23 ฉบับ ได้รับ 

กลับคืนมาและคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์จ านวน 23 ฉบับ ซ่ึงเป็นจ านวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
วิจัยในครั้งน้ี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
สรุปผล 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 จากการ
เ ก็บรวบรวมข้อมูลของบรรณารักษ์ 3 งาน คือ 1 . งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2 . งานวิเคราะห์                              
ทรัพยากรสารสนเทศ และ 3 . งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปของ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เน้ือหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
บรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ในศตวรรษที่  21 
เป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 21 คน  
(ร้อยละ 91.30) รองลงมา คือ ด้านทักษะ จ านวน 20 คน  (ร้อยละ 86.96) และด้านความรู้ จ านวน 19 คน                  
(ร้อยละ 82.61) โดยพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
 
                         1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของห้องสมุด รู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน มีความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ  

1.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น                   
การส่งE-mail การส่งข้อความ เป็นต้น การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งจัด
จ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร  
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1.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น              
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
    2.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร รู้เรื่องการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ หลักการก าหนดเลขเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คือ การลงรายการตาม
แบบมาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัล (RDA)  

     2.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การให้หัวเรื่อง รองลงมา คือ การให้ค าส าคัญ             
(Key Word) การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การลงรายการตามแบบมาตรฐาน
การลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม (AACR2) และการลงรายการตามแบบมาตรฐานการลงรายการระเบียน
บรรณานุกรม (MARC 21) 

2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 

3. งานบริการสารสนเทศ 
                            3.1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู้เรื่องประเภททรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รองลงมา คือ รู้เก่ียวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด รู้เรื่องแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ รู้เรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้ และรู้เรื่องการสื่อสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ รู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธ์ิ ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด และรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
                            3.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การสืบค้นสารสนเทศ รองลงมาคือ การให้บริการ
สารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine เช่น 
Google, Wikipedia เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสื่อสารภาษาอาเซียน  และแนะน าการเขียน
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป 
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3.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความอดทน อดกลั้น 
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ 
การจัดล าดับความส าคัญของงาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาอภิปรายผล ดังน้ี 
   1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา 
สมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
คือรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนด้านทักษะ คือ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านความรู้ คือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ของห้องสมุด รู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ                
พ้นพันธ์ ปิลกศิริ (2555, น. 163-189) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่งของบรรณารักษ์ พบว่าผู้บริหารมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานต่างๆ ดังน้ี   

2. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศควรมีความรู้เรื่องแหล่งสารสนเทศทั้งภายใน 
และภายนอกห้องสมุด มีทักษะในการคัดเลือก ประเมิน และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  3. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศควรมีความรู้เก่ียวกับ
เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และมีทักษะในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ มีทักษะในการให้หัวเรื่องและการจัดท ารายการในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ 
  4. บรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ควรมีความรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
อ้างอิงและมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 
  ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลบรรณารักษ์ทุกต าแหน่งงานควรเป็นผู้มีจิตบริการ คือ มีจิตใจพร้อมที่
จะให้บริการและบริการอย่างเต็มใจ กระตือรือร้นในการให้บริการ แม้บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคก็ควร
ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเสมอว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผู้ใช้อย่างเดียวกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานบริการ
ในการท าให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ เกิดความพอใจ ประทับใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีกใน
โอกาสต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพร แซ่อ้ึง (2560 , น. 102-105) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบรรณารักษ์ 3 งาน คือ 1.งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ           
2.งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และ 3.งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า 1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ คิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ด้านความรู้ควรมีความรู้
เรื่องขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของห้องสมุดรู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ด้านทักษะต้องมีทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ มีทักษะในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึง
แหล่งจัดจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ต้องมีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทนอดกลั้น 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ งาน                              
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทนอดกลั้น พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเ สมอ เพื่อสร้าง
ศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ส่วนด้านทักษะ คือ การให้หัวเรื่อง การให้ค าส าคัญ และด้านความรู้ 
คือ ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศก าหนดเลขเรียกหนังสือและหัวเรื่องภาษาไทย และ 3. บรรณารักษ์งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐด้านทักษะ 
คือ การสืบค้นสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine ส่วนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพและปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญมณี ศรีวัชรินท์ (2553 , น. 126-133) เรื่อง 
สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการที่ต้องการ
พัฒนาของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงกิจกรรมที่ใช้
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้องพบว่าสมรรถนะตามสายงานบริการทางวิชาชีพที่เป็น
จริงของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการ
สอนผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ ส่วนสมรรถนะทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนามี 2 ด้าน คือ 
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพทางห้องสมุดและความรู้เก่ียวกับสารสนเทศ ในด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคลที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ต้องให้การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนให้มาก และสมรรถนะส่วน
บุคคลที่ต้องการพัฒนาในระดับมากคือ ความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย ดังน้ี 

1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ห้องสมุดจะต้องมีการจัดบุคลากรให้ท างานตรงตามสายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3. ผู้บริหารห้องสมุดควรก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบรรณารักษ์ให้มีสมรรถนะของ 
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บรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม  
4. ผู้วิจัยเห็นว่าบรรณารักษ์จ าเป็นต้องตระหนักต่อสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน และมีการพัฒนา 

ตนเองอยู่ตลอดเวลา 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

การวิจัยครั้งน้ี บรรณารักษ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ทั้ง  
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถท างานในห้องสมุดเพื่อสนับสนุน
การเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใช้เป็นประโยชน์ ดังน้ี   
   1. บรรณารักษ์ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2. บรรณารักษ์ได้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
   3. บรรณารักษ์ได้รับรู้  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
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นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสําเร็จด�วย OKRs 
 

Innovation and Performance can Succeed by OKRs 
 

อังคณา แซ7เจี่ย 
 

หน7วยแผน งานยุทธศาสตร>และพัฒนาองค>กร หอสมุดแห7งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
angkanas@staff.tu.ac.th 

 

บทคัดย7อ  
 หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIนําเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective  

and Key Results (OKRs) มาปรับใชIในองคGกร มีวัตถุประสงคGเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน เพ่ิมนวัตกรรมใหมDๆ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยไดIเริ่มนํารDองใชIเครื่องมือดังกลDาวในไตรมาสท่ี 4 ป_งบประมาณ 2562           
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) กับกลุDมผูIเขIารDวมโครงการท่ีไดIรับการพิจารณาคัดเลือกเขIามา ซ่ึงมีท้ังระดับ
หัวหนIางาน หัวหนIาหนDวย และระดับปฏิบัติการ  จากน้ันขับเคลื่อนตามแนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle 
(PDCA) คือ 1) Plan การวางแผน กําหนดเปiาหมาย วัตถุประสงคG ผลลัพธGหลัก หรือคDาเปiาหมาย โดยเริ่มตIนดIวยการ
วางแผนการจัดอบรมเพ่ือถDายทอดความรูIและสรIางความเขIาใจรDวมกัน 2) Do การลงมือทํา เริ่มตั้งแตDการจัดอบรม
เรื่อง OKRs ผูIบริหารระดับสูงสDงมอบเปiาหมายและผลลัพธGหลักแกDบุคลากร เพ่ือใหIบุคลากรกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIองกับเปiาหมายผูIบริหาร 3) Check การตรวจสอบ ดIวยการติดตามความกIาวหนIาและรายงาน
ผลความสําเร็จ เพ่ือใหIเกิดการเรียนรูI รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณGการบรรลุเปiาหมาย และการ
แกIปmญหา 4) Action ดําเนินการใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs อยDางเปoนทางการ เพ่ือใหIทุก
องคาพยพดําเนินงานไดIบรรลุตามเปiาหมายรDวมกัน 
 จากการทดลองใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง พบวDาหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 6 นวัตกรรมภายในระยะเวลา 3 เดือน และไดIพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดIวยการเพ่ิมทักษะดIานการคิดริเริ่มสรIางสรรคG การกลIาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะนําไปสูD       
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตลอดจนเปoนการสรIางวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข
ตDอไป 

 
คําสําคัญ: OKRs, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เครื่องมือบริหารเปiาหมาย, การตั้งเปiาหมายองคGกร 

 
 
 
 

441



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

 

 

ABSTRACT  
 Thammasat University Library applied performance measurement tools with 
Objective and Key Results (OKRs). The Objective is to raise staff’s performance and get the new 
innovations. This concept get be started in the 4th quarter of the fiscal year 2019 (July-September 
2 0 1 9 )  with the project participants that have been selected. Then, driven by the Deming Cycle 
Learning concept (PDCA), which is 1) Plan, set goals, objectives and key results. By starting with the 
training to transfer knowledge about OKRs to the participants. 2 )  Do, begins with the training on 
OKRs to director, supervisor and participants. Director delivers Objective and Key Results to 
participants to set OKRs align with director. 3 )  Check, with progress tracking and success reports. 
For learning goal achievement and problem solving. 4) Action, proceeds using official performance 
measurement tools with OKRs. The experiment using the OKRs performance measurement tool in 
the pilot phase found that Thammasat University Library has increased 6 innovations in 3 months 
and has developed the potential of the personnel and teamwork. Moreover, increasing creativity 
skills dare to comment  which will lead to the “Best practice” as well as creating a learning 
organization culture and happy workplace. 

 
Keyword: OKRs, Performance Measurement, Performance Measurement Tools, Goal Setting 

 
บทนํา 
 การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีช่ือวDา Objective and Key Results หรือท่ีรูIจักกันในช่ือยDอวDา OKRs 
น้ัน เปoนเครื่องมือท่ีใหIความสําคัญกับการมุDงเนIนเปiาหมาย และผลลัพธG ดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ มีผลกระทบตDอ
องคGกร โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานอยDางตDอเน่ือง อีกท้ังยังเนIนการทํางานท่ีเช่ือมโยง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงถือเปoนกลไกท่ีทําใหIเกิดการมีสDวนรDวมของบุคลากรทุกระดับ และทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรท่ีทํางานกันเปoนทีม 
อันจะนําไปสูDการลดปmญหาการทํางานแคDตามความรับผิดชอบ นอกจากน้ีดIวยลักษณะเดDนอีกประการของ OKRs ท่ี
ใหIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทาย ซ่ึงถือเปoนการผลักดันหรือสDงเสริมใหIเกิดนวัตกรรมใหมDๆ และมีสDวนทําใหIพนักงานไดI
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหIสูงข้ึนเรื่อยๆ ดIวย 
 เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ไดIรับความสนใจและเช่ือวDาสามารถนําไปปรับใชIใน
การดําเนินงานขององคGกร หรือบริษัทท้ังภายในประเทศและตDางประเทศ ป_ 2016 John Doerr ผูIบริหารบริษัท 
Google ซ่ึงเปoนบริษัทผูIใหIบริการ Search Engine ช้ันนําระดับโลก และไดIรับความนิยมสูงท่ีสุด มีสDวนแบDงทาง
การตลาด 77.43% ซ่ึงถือเปoนผูIนําตลาดดIานบริการดังกลDาว ไดIเลือกใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานองคGกร
อยDาง OKRs และประสบความสําเร็จจนเครื่องมือดังกลDาวกลายเปoนท่ีรูIจักในวงกวIาง และในปmจจุบันมีบริษัทช้ันนํา
ระดับโลกหลายบริษัท หลายอุตสาหกรรมไดIเลือกใชI OKRs เชDนเดียวกัน ไดIแกD Linked in, GoPro, Spotify, 
Flipboard, Twitter, Oracle เปoนตIน เชDนเดียวกันน้ีบริษัทเอกชนช่ือดังหลายแหDง และหนDวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทย ก็ไดIหันมาใหIความสนใจกับ OKRs เชDน ศรีจันทรG, Jitta, Builk และโรงพยาบาลธรรมศาสตรGเฉลิมพระเกียรติ 
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เปoนตIน ซ่ึงหลายแหDงปรับใชI OKRs จนประสบความสําเร็จ และบางแหDงอยูDในชDวงระยะนํารDอง หรือชDวงเริ่มตIน
ดําเนินการตามรูปแบบ OKRs 
 ท่ีผDานมาหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key 
Performance Indicator หรือ KPIs ซ่ึงออกแบบตัวช้ีวัดผลงานหลักท่ีเนIนรูปแบบระดับบนลงลDาง (Top-down) 
กลDาวคือ ผูIบริหารระดับสูงจะออกแบบตัวช้ีวัดระดับองคGกร หนDวยงาน และระดับพนักงาน อีกท้ังลักษณะการทํางาน
เปoนไปตามท่ีไดIรับมอบหมายเทDาน้ัน ซ่ึงการใชI KPIs ลักษณะดังกลDาวไมDสามารถทําใหIเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ
อยDางตDอเน่ือง รวมถึงไมDสามารถนํามาซ่ึงการแสดงความคิดเห็น การทํางานรDวมกันเปoนทีม และการเกิดนวัตกรรม
ใหมDๆ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวยวิธีการดังกลDาวยังไมDสอดคลIองกับพฤติกรรมของบุคลากร Generation ใหมD ท่ีมี
ความคิดริเริ่มสรIางสรรคG กลIาแสดงออก พรIอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยกลุDมบุคลากร Generation ใหมDน้ีถือ
เปoนแรงขับเคลื่อน ผลักดันสิ่งใหมDๆ ขององคGกร ดังน้ันการทํางานลักษณะเดิมจึงอาจสDงผลกระทบตDอการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจนองคGกรไดI 
 จากประโยชนGของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีทําใหIองคGกรหรือบริษัทหลายแหDง
ประสบความสําเร็จ แตDยังไมDพบวDามีการใชIเครื่องมือดังกลDาวอยDางแพรDหลายในหนDวยงานภาครัฐ อันจะเปoน
ประโยชนGตDอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนําไปสูDการสรIางสรรคGนวัตกรรมใหมDๆ ตลอดจนองคGกรสามารถ
บรรลุเปiาหมายตามท่ีไดIกําหนดไวI 
 ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมุDงท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการดําเนินงานดIวยเครื่องมือ
การวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs กับหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพ่ือเปoนแนวทางสําหรับหIองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา หนDวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจนํา OKRs ไปประยุกตGใชIใหIเกิดประโยชนGสูงสุดตDอองคGกร
ตDอไป 
 
วัตถุประสงค> 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานดIวย OKRs และผลกระทบดIานศักยภาพของบุคลากร
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาปmญหาและสาเหตุท่ีแทIจริงของการเกิดปmญหา ผูIศึกษาทําการศึกษาการใชIเครื่องมือการ
วัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key Performance Index (KPI) ของหอสมุดฯ โดยการเก็บรวบรวมขIอมูลผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลของบุคลากรหอสมุดฯ รDวมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานองคGกรดIวยตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตDป_ 2556-2560 ซ่ึงตัวช้ีวัดบางตัวไมDผDานเกณฑGคDาเปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวI เชDน ระดับ
ความพึงพอใจของผูIรับบริการ เปoนตIน นอกจากน้ีมีการวิเคราะหGสาเหตุของปmญหาดIวยแผนผังกIางปลา                   
(Fish Bone Diagram) เพ่ือแกIไขปmญหาหลักอยDางยั่งยืน  
 2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง ประกอบดIวย 

2.1 การใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective and Key Results (OKRs)  
      2.2 แนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle (PDCA) 
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 3. ดําเนินการปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs โดยแบDงออกเปoน 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

3.1 Plan (P): หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมุDงมั่นท่ีจะดําเนินงานใหIบรรลุ 
เปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รDวมกับวัตถุประสงคGคุณภาพดIวยการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความพึงพอใจ
ของผูIรับบริการเปoนสําคัญ ดIวยเหตุน้ีผูIศึกษารDวมกับผูIบริหารระดับสูงจึงวางแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน OKRs โดยจัดใหI
มีการอบรมหลักสูตรกลยุทธGวัดผลเพ่ือเปลี่ยนแปลงองคGกร รDวมกับศึกษา วิเคราะหGขIอมูลหอสมุดฯ ท่ีไมDสามารถ
ดําเนินงานใหIบรรลุตัวช้ีวัดองคGกร จากน้ันในป_ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs และปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง  
 
ตารางท่ี 1  แสดงชDวงเวลาและกิจกรรมท่ีไดIวางแผนเพ่ือสนับสนุนใหIเกิดการดําเนินงานดIวย OKRs 

  
 ท้ังน้ีกําหนดใหIเริ่มใชI OKRs ในระดับผูIบริหารสูงสุด และระดับหนDวยงาน โดยใหIความรูIดIวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดIวยแนวคิดการใชI OKRs ใหIแกDบุคลากร อันเปoนการสรIางความเขIาใจเก่ียวกับแนวคิด รวมถึง
การปรับใชIกับการดําเนินงานระดับหนDวยงาน และระดับบุคลากรตDอไป  
 

3.2  Do (D) : ผูIบริหารกําหนดเปiาหมาย และผลลัพธGหลัก ท้ังน้ี OKRs ของผูIบริหาร คือ 
Objective: หอสมุดแหDงนวัตกรรมล้ําสมัย ใสDใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดลIอม พรIอมกIาวหนIาพัฒนาอยDางยั่งยืน 
Key Result :   3.2.1 นวัตกรรมไมDนIอยกวDา 3 นวัตกรรม 
  3.2.2 คําชมจากผูIรับบริการทุกหIองสมุดรวมกันอยDางนIอย 20 คําชม 
  3.2.3 ปริมาณขยะลดลง 2% 
  3.2.4 ปริมาณการใชIไฟฟiาลดลง 5% 
      จากน้ันสDงมอบใหIแกDระดับงาน และระดับหนDวยงาน เพ่ือใหIระดับหนDวยงาน และระดับ
ปฏิบัติการท่ีไดIรับการคัดเลือกใหIเขIารDวมโครงการ วิเคราะหG และพิจารณาการตั้งเปiาหมาย ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIอง
กับเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIบริหาร อันจะนําไปสูDความสําเร็จตามเปiาหมายขององคGกร ซ่ึงมีการกําหนด
เปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ตลอดจนระดับหนDวยงาน 
ประกอบดIวย 6 งาน 6 หนDวย จํานวนผูIเขIารDวมดําเนินโครงการท้ังหมด 19 ทDาน และเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs ใน

ชDวงเวลา กิจกรรม 

มีนาคม 2560 อบรม เรื่อง “OKRs : Objective and Key Results - กลยุทธGวัดผลเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงองคGกร” โดยศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ 

กันยายน – พฤศจิกายน 2561 ศึกษา และวิเคราะหGปmญหา และสาเหตุของปmญหาการใชI KPI 

พฤษภาคม 2562 อบรม เ ชิ งปฏิ บัติ การ  เ รื่ อ ง  “OKRs :  Objective and Key Results” 
ผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGสDงมอบเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลัก (OKRs) จากน้ันระดับหนDวยงานจึงกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดรับกับ OKRs ของผูIอํานวยการ 
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ระยะนํารDอง ไตรมาสท่ี 4 ของป_งบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) โดยหลังจากท่ีไดIรับ OKRs 
ของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGน้ัน ผูIเขIารDวมโครงการแตDละหนDวยไดIรDวมกันกําหนด OKRs 
โดยมีศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ ทําหนIาท่ีเปoนผูIใหIคําปรึกษา และผูIอํานวยการฯ รDวมพิจารณาเปiาหมายและ
ผลลัพธGหลักท่ีแตDละหนDวยกําหนดข้ึน โดยการกําหนดผลลัพธGหลักของแตDละเปiาหมายมีจํานวนไมDเกิน 5 ขIอ ซ่ึงเปoน
จํานวนท่ีสามารถดําเนินการใหIสําเร็จไดIจริงดIวยความมุDงมั่น ตั้งใจ ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผูIเขIารDวมโครงการมี
ระยะเวลา 3 เดือน ในการดําเนินงานดIวยกิจกรรมตDางๆ เพ่ือใหIผลลัพธGหลักและเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ  
 ยกตัวอย7าง OKRs ของงานบริการห�องสมุด 
 
ตารางท่ี 2  แสดงเปiาหมายและผลลัพธGหลักของงานบริการหIองสมุดพรIอมความกIาวหนIาและความสําเร็จ 
 

Objective : เพ่ิมคุณภาพการบริการ 

Key Results :  ครึ่งไตรมาส สิ้นสุดไตรมาส 

1. เป�ดบริการ Full Text Finder โดยมีคนใชI
บริการไมDนIอยกวDา 50 ครั้ง 

มีผูIใชIบริการจํานวน 11 คน มีผูIใชIบริการจํานวน 40 คน 

2. Digital Collection : สแกนวารสารท่ีออก
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG จํานวน 8 
รายช่ือ ยIอนหลัง 1 ป_ 

สแกนไดIจํานวน 4 รายช่ือ สแกนไดIเพ่ิมอีก 4 รายช่ือ 

3. Learning Media : จัดทําสื่อการเรียนรูI  
โดยมีผูIเขIาชมไมDนIอยกวDา 100 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIไดIจาํนวน 2 ช้ิน 
1. สรIางรายการอIางอิงงDายๆ 
ดIวย MSword  
2. Download รายการอIางอิง
จาก Google Scholar 
ผูIเขIาชมรวมมากกวDา 1,500 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIเพ่ิมจํานวน 2 ช้ิน 
1. วิธีการตั้งคDา Ezproxy 
2. English in Medicine 
ผูIเขIาชมรวม 244 คน 

   
3.3 Check (C): ติดตามความกIาวหนIาความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของ 

ระดับหนDวยงาน และระดับปฏิบัติการท่ีไดIมอบไวIใหIแกDผูIบริหารระดับสูงในระยะครึ่งไตรมาส เพ่ือพิจารณา
ความกIาวหนIา และปmญหาท่ีเกิดข้ึนระหวDางการดําเนินการจริง พรIอมแนวทางการแกIปmญหา เพ่ือใหIบรรลุเปiาหมาย 
จากน้ันรายงานความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคGเพ่ือเกิดการ
เรียนรูIการตั้งเปiาหมาย และผลลัพธGหลักดIวยแนวคิด OKRs และแบDงปmนเทคนิค ประสบการณGความสําเร็จ และ                
การแกIไขปmญหาระหวDางการดําเนินงาน 
       โดยกําหนดใหIรายงานความกIาวหนIาความสําเร็จในชDวงเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงผลจากการ
รายงานมีการปรับคDาเปiาหมายท้ังหมด 4 ผลลัพธGหลัก และยกเลิก 2 ผลลัพธGหลัก เพ่ือมุDงดําเนินงานไปสูDผลลัพธGหลัก
ท่ีเหลือท่ีไดIวางแผนไวIใหIสําเร็จ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs เปoนระยะเวลา 1 เดือนกวDา พบวDามีจํานวน
ผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ีสามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 51.51 
อยDางไรก็ตามในวันท่ี 23 กันยายน 2562 หอสมุดฯ ไดIจัดใหIมีการรายงานความสําเร็จของการดําเนินงานดIวย OKRs 
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ซ่ึงนับเปoนเวลากวDา 3 เดือนของการดําเนินงานดIวย OKRs จากจํานวนผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ี
สามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 75.76 ท้ังน้ีพิจารณาความสําเร็จจากหลักฐาน 
เชิงประจักษG เชDน จํานวนผูIรับบริการท่ีใชIนวัตกรรมดIานบริการท่ีเกิดข้ึนใหมD จํานวนไฟลGดิจิทัลท่ีแปลงมาจาก
ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพGในระบบ TUDC เปoนตIน 

จากผลการดําเนินงานดIวย OKRs ทําใหIหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีนวัตกรรม 
ดIานบริการเพ่ิมข้ึนใหมD จํานวน 6 นวัตกรรม ไดIแกD  
      1. Full Text Finder เปoนบริการคIนหาและจัดสDงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สําหรับ
อาจารยG นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพียงแจIงรายละเอียดของบทความ หรือ 
Book Chapter ท่ีตIองการ บรรณารักษGจะคIนหาและจัดสDงใหIทางอีเมลภายใน 1-3 วันทําการ ท้ังน้ีบริการเฉพาะ
บทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสGเทDาน้ัน 
     2. Learning Media เปoนการสรIางสื่อการเรียนรูIผDานคลิปวิดีโอ เชDน EZproxy และ English 
in Medicine และเผยแพรDผDานชDองทางตDางๆ เชDน Youtube, Facebook เปoนตIน  
     3. Digital Collection โดยหIองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เปoนการรวบรวมและแปลงรูป
ทรัพยากรสารสนเทศใหIอยูDในรูปแบบดิจิทัล ไดIแกD คําพิพากษาฎีกา (เนติ) ป_ 2548-2556, วารสารนิติศาสตรG 2512-
2559 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรG 2551-2562, วารสารกฎหมายขนสDงและพาณิชยนาวี 2549-2562 และ 
Thammasat Business Law Journal 2011-2018 ท้ังน้ีเพ่ือใหIผูIรับบริการสามารถเขIาถึงไดIอยDางสะดวกทุกท่ี                 
ทุกเวลา และลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพG 
     4.  Digital Collection โดยหอสมุดปรีดี พนมยงคG ซ่ึงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วารสารยIอนหลังป_ 2561 จํานวน 8 ช่ือเรื่อง มาแปลงรูปใหIอยูDในรูปดิจิทัล พรIอมท้ังจัดทําดัชนีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสืบคIน 
     5. ระบบยืนยันตัวตนเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรม เปoนระบบท่ีผูIใชIบริการสามารถกรอกรหัส
ยืนยันตัวบุคคลเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรมลิขสิทธ์ิท่ีหอสมุดฯ มีใหIบริการผDานเว็บไซตG เชDน โปรแกรม Endnote 
    6. User Authen Book Delivery เปoนระบบการรับหนังสือของบริการยืมระหวDางหIองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกตDอการรับบริการ และลดปริมาณการใชIกระดาษ 
    อยDางไรก็ตามนวัตกรรมดIานบริการตDางๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมานับเปoนสิ่งท่ีสะทIอนความสําเร็จ
ของงานบริการ ซ่ึงเปoนภารกิจหลักของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG แตDจะขาดซ่ึงหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
เปoนไมDไดI เพราะทุกหนDวยงานถือเปoนฟmนเฟ�องท่ีสําคัญดIวยกันท้ังสิ้น ท้ังน้ีหนDวยสนับสนุน เชDน หนDวยแผน หนDวย
บุคคล หนDวยบริหารงานท่ัวไป รDวมดําเนินงานดIวย OKRs ในการพัฒนาระบบตDางๆ เพ่ือสนับสนุนใหIการดําเนินงาน
ทุกภาคสDวนเปoนไปอยDางราบรื่น และสะดวกตDอการปฏิบัติงาน 
    โดยในภาพรวมนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนมาท้ัง 6 นวัตกรรมน้ีนับเปoนนวัตกรรมท่ีไดIเพ่ิมเติมข้ึนมา
จากแผนยุทธศาสตรGท่ีไดIเคยกําหนดไวI ซ่ึงการดําเนินงานดIวย OKRs สามารถทําใหIวัตถุประสงคGขององคGกรมี
ความกIาวหนIาคิดเปoนรIอยละ 40 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

3.4 Action (A): ผูIอํานวยการหอสมุดฯ มีความประสงคGใหIทดลองใชI OKRs ในระยะนํารDอง 

446



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

 

 

ตDอไปอีก 1 ไตรมาส เพ่ือใหIผูIเขIารDวมโครงการเกิดการเรียนรูI และสรIางความคุIนเคยกับระบบดังกลDาว กDอนท่ีจะ
ประกาศใชIแนวคิด OKRs ท่ัวท้ังองคGกรอยDางเปoนทางการตDอไป อยDางไรก็ตามมีแผนท่ีจะนําระบบการดําเนินงานดIวย 
OKRs ผนวกเขIากับการกําหนดแผนกลยุทธGขององคGกรดIวย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน> 
 สรุปผล 
 ดIวยระยะเวลากวDา 3 เดือนสําหรับการเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs พบวDา หอสมุดแหDง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมดIานบริการเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 6 นวัตกรรม ซ่ึงบรรลุท้ัง OKRs ท่ีงานบริการ
กําหนดไวI อีกท้ังบรรลุวัตถุประสงคGคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ท่ีกําหนดไวIวDาจะตIองมี
นวัตกรรมอยDางนIอย 5 นวัตกรรมตDอป_ นอกจากน้ีการดําเนินงานของหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ยังมีความกIาวหนIา
อยDางตDอเน่ือง 
 อภิปรายผล  
 ดIวยลักษณะเดDนของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีมีการกําหนดเปiาหมาย                
ผลลัพธGหลักเพ่ือใหIผูIปฏิบัติงานไดIมุDงเนIนท่ีจะดําเนินงานในสDวนท่ีวางแผนไวI อีกท้ังความยืดหยุDนท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธGหลักระหวDางการดําเนินงานไดI พรIอมท้ังเพ่ิมแนวทางการแกIปmญหาจากการรDวมประชุม ปรึกษา 
รายงานความกIาวหนIาของผลการดําเนินงานระหวDางไตรมาสหรือระหวDางป_ ถือเปoนสDวนท่ีชDวยลดความตึงเครียดใน
การดําเนินงาน และเพ่ิมลักษณะการทํางานเปoนทีม อีกท้ังการเป�ดโอกาสใหIบุคลากรไดIเสนอเปiาหมาย และผลลัพธG
หลักท่ีตนเองตIองการจะทําน้ัน ชDวยเพ่ิมแรงจูงใจและการมีสDวนรDวมในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสูDการ
บรรลุเปiาหมายท่ีไดIกําหนดไวI  
 ลักษณะดังกลDาวสอดคลIองกับประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท LinkedIn ท่ีเช่ือวDา 
การดําเนินงานดIวย OKRs ท่ีเปiาหมายถูกระบุอยูDในการดําเนินงานท่ีมีกรอบเวลาท่ีจํากัด และเปoนแรงกระตุIนใหI
พนักงานไดIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทายภายใตIจํานวน OKRs ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) 
ของบริษัท Humanitec กลDาววDา “จากการท่ีบริษัทเลือกทดลองใชI OKRs เปoนเวลา 2 ไตรมาส ชDวยใหIพนักงานรับรูI 
และเขIาใจทิศทางของบริษัทวDากําลังดําเนินไปอยDางไร แลIวพวกเขามีสDวนชDวยอยDางไรท่ีจะทําใหIบริษัทประสบ
ความสําเร็จ อีกท้ังยังสะทIอนวDาพวกเขารูIสึกมีคุณคDามากข้ึน” (Jogi, 2019) 
 ในสDวนของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGกลDาววDา “การดําเนินงานดIวย 
OKRs จับตIองไดIมากกวDาการวัดผลแบบอ่ืนๆ และทําใหIไดI Focus สิ่งท่ีทํา เพ่ือใหIเปiาหมายท่ีใหIไวIสําเร็จ” นอกจากน้ี
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูIรDวมโครงการจํานวน 19 คน ไดIสะทIอนมุมมองเพ่ือการพัฒนาไวIวDา การ
ดําเนินงานดIวย OKRs ยังเปoนเรื่องใหมD และเกิดความรูIสึกกลัวหากทําไมDสําเร็จตามเปiาหมายท่ีใหIไวI อีกท้ังการตั้ง
ผลลัพธGหลักยังไมDสอดคลIองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง และทรัพยากรพ้ืนฐานไมDเพียงพอในการสนับสนุนใหI
เปiาหมายสําเร็จ  
 นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs ของหอสมุดฯ ท่ีมีคDาความสําเร็จอยูDท่ีรIอยละ 75.76 ก็
สอดคลIองกับหลักการกําหนด OKRs ท่ีตIองตั้งเปiาหมายใหIทIาทาย ไมDตั้งเปiาหมายต่ําจนเกินไป เพราะจะทําใหIคDา
ความสําเร็จถึง 100% ซ่ึงสิ่งน้ีสามารถสะทIอนความเขIาใจในการตั้งคDาเปiาหมายไดIเปoนอยDางดี 
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ข�อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการทดลองใชIการดําเนินงานดIวย OKRs อยDางตDอเน่ืองเปoนระยะเวลาหน่ึง เพ่ือใหI
บุคลากรเกิดความคุIนชินกับระบบ และมีการตื่นตัวกับการคิด เสนอความคิดเห็นตลอดเวลา อันจะนําไปสูDการพัฒนา
องคGกรอยDางเปoนเลิศ 
  2. ควรมีการศึกษาปmจจัยท่ีสDงผลตDอการดําเนินงานดIวย OKRs ของหนDวยงานภาครัฐอ่ืนๆ รDวม
ดIวย 
  การนําไปใช�ประโยชน> 

ประโยชน>ต7อผู�รับบริการ 
  ผูIรับบริการไดIรับความสะดวกสบาย มีบริการใหมDๆ เพ่ิมข้ึนอยDางตDอเน่ือง ตอบสนองตDอ
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผูIรับบริการไดIเปoนอยDางดี อันเปoนผลมาจากนวัตกรรมท่ีไดIรับการขับเคลื่อนจากการ
ดําเนินงานดIวย OKRs  

ประโยชน>ต7อหอสมุดแห7งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
  1. บรรลุเปiาหมายระดับองคGกร และมหาวิทยาลัย 
  2. จํานวนนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน สDงผลตDอระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการ และการดําเนินงาน
ของบุคลากรเปoนไปอยDางมีประสิทธิภาพ เชDน ลดข้ันตอนการทํางาน ลดการสูญเสียเวลา เปoนตIน 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป�ดโอกาสใหIทุกคนไดIแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ไอเดีย
ใหมDๆ อันจะเปoนประโยชนGแกDท้ังผูIปฏิบัติงาน และหIองสมุด 
  4. ทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข (Happy Work Place) 
อันจะนําไปสูDความผูกพันตDอองคGกร 
 
รายการอ�างอิง 
Jogi, Ott.  Are there good case studies of implementing OKRs.  Retrieved  2019, October. from  
        https://blog.weekdone.com/good-case-studies- / implementing-okrs 
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ระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
 

Online Periodical and Newspaper Registration System 
 

กัญญภัสสร์ ไชยน้อย, วรินทร์ลดา ปวงค า, นภสินธุ์ งามการ, ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
kanyaphat.cha@mfu.ac.th  
Warinlada.Pou@mfu.ac.th  
Noppasin.nga@mfu.ac.th 

Danut.cha@mfu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
 ระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม PHP, HTML5 และ JQuery เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวช่วยอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยสามารถ
ลงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ช่วยลดขั้นตอนการท างานจากเดิมที่ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์ม
กระดาษ ซึ่งสามารถสูญหาย และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ทันที  ระบบดังกล่าวยังสามารถรายงานผลค่าใช้จ่าย
ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ ต้องเบิกจ่ายค่าให้แก่ร้านค้าเป็นประจ าทุกเดือนได้ 

           ผลการใช้งานระบบ พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น  ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลการลงทะเบียน และงบประมาณค่าใช้จ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ของแต่ละร้านค้า เป็นรายวัน รายเดือน 
และรายปีงบประมาณ รวมถึงการน าข้อมูลแสดงผลในรูปแบบ Excel ได้   

 
ค าส าคัญ: ระบบลงทะเบียนนติยสารออนไลน์, ระบบลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ออนไลน ์

 
ABSTRACT  
 Online Magazine and Newspaper registration system was developed to facilitate 
the periodical staff in recording the receipt of magazines and newspapers online through any 
computers conveniently and promptly. The computer system analyst developed the system using 
PHP, HTML5 and JQuery programs linked to the MySQL database to store data.  It runs on the 
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Windows Server 2008 R2 operating system.  It helps reduce the process and also accelerate the 
budget report generation. and save paper resources. 
 Deploying this online magazine and newspaper registration system showed that 
the work of registering newspapers and daily magazines can be done using any computer quickly, 
efficiently.  The system can also produce summary reports of registered items and budget in daily, 
monthly and yearly basis.  Moreover, the data can be exported to Excel format. 

 
Keyword: Magazine Online registration system, Newspaper Online registration system  

 
บทน า 
 การลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจ าวัน  เป็นหน้าที่ประจ าของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
บริการวารสารและเอกสาร ทั้งนี้ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ในช่วงนอกเวลาท าการ  (วันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรห้องสมุด ที่มาจากฝ่ายงานอื่น ๆ ส่งผลให้การ
ลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีความหลากหลาย  มีข้อมูลไม่ตรงกับรายการและจ านวนท่ีจัดซื้อ ประกอบ
กับเป็นการลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ ท าให้เกิดการสูญหาย ฉีกขาด และมีปัญหาล่าช้าในการสรุปผล
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และรายงานค่าใช้จ่ายในการบอกรับ 
 จากเหตุผล และข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายงานบริการวารสารฯ จึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียน
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาใช้งาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผลค่าใช้จ่ายในการบอกรับของแต่ละร้านค้าได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน (Updated information) 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

         การพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม 
PHP, HTML5, JQuery และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยผู้พัฒนาระบบมีความเช่ียวชาญและ
สามารถน ามาพัฒนาระบบได้ตามความต้องการ ซึ่งระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2008 R2 โดยผู้พัฒนาได้ศึกษารูปแบบของการลงทะเบียนจากแบบฟอร์มกระดาษเดิม รวมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่
งานวารสารและหนังสือพิมพ์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นประจ า ถึงความต้องการเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานจริง ส าหรับการ
ออกแบบดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ส่ง
ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากการทดลองใช้งาน เพื่อแจ้งให้ผู้พัฒนาระบบได้ทราบ และปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมในล าดับต่อไป โดยเริ่มใช้งานระบบเมื่อเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา 
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2. การลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
ในระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องกรอกข้อมูลของช่ือ ราคา จ านวนฉบับที่บอกรับของนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์เนื่องจากระบบได้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ 

  2.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน คัดแยกใบส่งของประจ าวันจากร้านค้า ออกเป็น  2 ประเภท คือ                   
         2.1.1) นิตยสาร 
         2.1.2) หนังสือพิมพ ์

   2.2 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ปีที่ ฉบับที่ เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ที่ได้รับ  
ตามใบส่งของจากร้านค้าแต่ละวัน 
  2.3 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
แยกตามใบส่งของจากร้านค้า ดังภาพที่ 1 เลือกเมนูการลงทะเบียนให้ถูกต้อง โดยมี 2 เมนู คือ นิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ ์ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงช่องทางการเข้าระบบปฏิบัติการ การลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ ์
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ภาพที่ 2 แสดงเมนูการลงทะเบียน 
 
  2.4 ตรวจสอบช่ือของสิ่งพิมพ์ ราคา จ านวนฉบับที่ได้รับอนุมัติ กับใบส่งของจากร้านค้าว่า
ถูกต้องหรือไม่ ดังภาพที่ 3 และบันทึกข้อมูลของนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่ได้รับ ลงในระบบให้ครบถ้วน ได้แก่     
ปีท่ี ฉบับท่ี วันท่ี/เดือน/ปี ตามที่ปรากฎที่ตัวเล่ม ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงใบส่งของจากร้านค้า 
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ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลรายละเอยีดของนิตยสาร หรือหนังสอืพิมพ์ที่ลงทะเบียน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายงานประจ าวันของหนังสือพิมพ์ท่ีลงทะเบียน 

 
  2.5 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย สามารถตรวจสอบการท ารายการได้ว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ โดยคลิกเลือกเครื่องหมายแว่นขยาย ท่ีเมนู View  ดังภาพท่ี 6 

 

จ ำนวนรำคำ  และจ ำนวนฉบับที่ได้รับอนมัุติจำกมหำวิทยำลยั 
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ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดการบนัทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 
  2.6 หากมีรายการที่ลงทะเบียนที่ผิด สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกเลือกเมนูแก้ไข
ตรวจรับ โดยคลิกเลือกให้ตรงกับวันท่ี ท่ีต้องการท าการแก้ไข ดังภาพที่ 7 

 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูการแกไ้ขข้อมลู กรณตี้องการแก้ไขข้อมลูลงทะเบียนท่ีผิดพลาด 
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  2.7 ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการ
ลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ประจ าดือน
แก่ร้านค้าต่อไป ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน 
 
  2.8 ทุกสิ้นปี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการลงทะเบียน 
นิตยสารแลหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณการจัดซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าป ี
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่ฝ่ายงานบริการวารสารฯ ได้น าระบบลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
มาใช้เพื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา พบว่า             การลง
ข้อมูลของนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในระบบครบถ้วน ตามรายการที่ขออนุมัติประจ าปี สามารถจัดเก็บและแสดงผล
ของข้อมูลได้ทันที ช่วยลดปัญหาความไม่สะดวก ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอ่ืน ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในช่วงนอก
เวลาท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์
โดยไม่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่ห้องท างานของฝ่ายงานวารสารฯ นอกจากนี้การน าระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นการ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้เป็นระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้   
                        1. เมื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ รายการใดควรเน้นแถบสีเพื่อให้มีความแตกต่าง
จากรายการที่ไม่ได้ท ารายการ เพื่อป้องกันการลงรายการผิดพลาด 
  2. การกรอกข้อมูลวันที่ ในระบบลงทะเบียนควรจะเปลี่ยนเป็นระบบปฏิทินให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคลิกเลือกวัน เดือน ปี ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการกรอกข้อมูลวันที่ผิดพลาดได้
อีกทางด้วย 
 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอื่นที่สามารถปฏิบัติงานการ
ลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ที่ฝ่ายงาน หรือห้องท างานของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ห้อง
ท างานของฝ่ายงานวารสารฯ เท่านั้น 

2. ลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษ  
3. ลดขั้นตอนในส่วนของการสรุปรายงานประจ าวัน สรุปรายงานประจ าเดือน และสรุปรายงาน

ประจ าปี 
 4. สามารถเรียกดูงบประมาณการใช้จ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ทันที 
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บทคัดย่อ  
 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาระบบจัดการเอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ส าหรับใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง
และหลักฐานอ้างอิง รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่บุคลากร
ของห้องสมุดในด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ท าให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
สามารถจัดท ารายงานได้ด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการโดยผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการตรวจรายงานการประเมินตนเอง และการเข้าถึงหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงาน 
ช่วยลดระยะเวลาการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก    

 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, รายงานการประเมินตนเอง, QA, SAR, โปรแกรม WordPress 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University  developed a Document Management System for library’s Quality Assurance (QA) .  The 
System stored and collected Self Assessment Reports (SAR) and document files for supporting the 
Internal Quality Assurance processes.   The system was benefit to library staff who prepared the 
Self Assessment Report to reducing time and mistakable by non- responsible personnel. 
Furthermore the system was benefit to Quality Assurance Inspector for checking the Self 
Assessment Report both reports and the document files. Resulting the system was helpful for them 
about reduce working hours  with the Self Assessment Report and reference documents. 
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บทน า 
 ส านักบรรณสารสนเทศในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบการจัดระบบและบริการห้องสมดุ

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 และได้ด าเนินการมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ 

การจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศทุกปี

การศึกษา ในระยะแรกบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศทุกฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ในระยะต่อมาได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยที่รายงานการประเมินตนเองยังคงจัดท าในรูปของสิ่งพิมพ์ ส่วนหลักฐานอ้างอิงจัดท าใน

รูปแบบของไฟล์ดิจิทัลและน าขึ้นไว้บนหน้าเว็บเพจการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบรรณสารสนเทศ ภายใต้

เว็บไซต์ของห้องสมุด แต่ยังคงจัดท าเตรียมหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบและอ้างอิงใน 

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวยังไม่อ านวยประโยชน์ต่อส านัก

บรรณสารสนเทศที่ยังต้องใช้บุคลากรและระยะเวลามากในด้านการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเองและ

หลักฐานอ้างอิง เนื่องจากเป็นการด าเนินการด้วยบุคลากรที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนั้น  ๆ โดยตรง อีกทั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายังคงต้องใช้เวลามากส าหรับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิงเนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้อหาและจ านวนหลักฐานอ้างอิงจ านวนมาก 

  เพื่อเป็นการลดภาระและลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศในด้านการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานจ านวนมากให้กับคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักบรรณสารสนเทศจึงได้แตง่ตั้งคณะท างานพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักบรรณสารสนเทศข้ึน ท าหน้าที่ศึกษาและพัฒนา

ระบบที่จะอ านวยประโยชน์ในด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงส าหรับการรายงานผลการประเมินตนเอง ในการพัฒนาระบบดังกล่าว

คณะท างานได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา

บนอินเทอร์เน็ต (Contents Management System – CMS) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากคุณสมบัติ

เด่นหลายประการของโปรแกรม เช่น การใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ที่ความยืดหยุ่นสูง สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลาย มีโครงสร้างที่รองรับการจัดท าเว็บไซต์ให้แสดงผลเป็นอันดับต้นๆ (Search Engine Optimization – 

SEO)  ของการค้นหาด้วยโปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  (Search Engine) และสนับสนุน 

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้  (Responsive website) (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2560, น. 2) 

มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาและเรียกระบบที่พัฒนาขึ้นว่าระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักบรรณสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของห้องสมุดส าหรับรองรับ

การประเมินคณุภาพการศึกษาขอส านักบรรณสารสนเทศ  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด  

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล

รายงานการประเมินตนเองของส านักบรรณสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงใน 

การรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาและเริ่ม

ใช้งานครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 เพื่อลดภาระและลดขั้นตอนของการท างานให้แก่บุคลากรของส านัก 

บรรณสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกิดจากด าเนินการโดย

บุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง ตลอดจนอ านวยความสะดวกและลดภาระในการตรวจเอกสารหลักฐานที่มีจ านวน

มากให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมดุ 
 

  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด ออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก

โปรแกรม WordPress ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ ช่วยสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป (Content 

Management System - CMS)  ส าหรับการสร้างเว็บบล็อก (Webblog) ที่มลีักษณะเด่นหลายประการที่เหมาะสม

กรอบแนวคดิระบบการจดัการเอกสารการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของห้องสมุด 

   รายงานการประเมินตนเองใน

รูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ 

ประกอบด้วย 1) รายงาน 

การประเมินตนเอง และ 

 2) เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ  

ระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของห้องสมุด ในรูปแบบ

ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน 

การจัดการจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง

และหลักฐานอ้างอิง และส าหรับกรรมการ 

ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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กับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  เช่น มี

ระบบบริหารจัดการหรือระบบหลังบ้านที่ช่วยในการจัดการข้อมูล มีโปรแกรมเสริม (Plugin) ที่ช่วยในการพัฒนา

จ านวนมาก มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย มีระบบจัดเก็บสถิติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประสิทธิภาพในการท าให้

เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของการค้นด้วย Search Engine (Search Engine Optimization – SEO) และสนับสนุน

การแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Website) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรบัการสร้างเว็บไซตใ์น

ปัจจุบัน (ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน, กรมทรัพยากรน้ า, 2560, น. 2) 
 

 ระบบจัดการเอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาของห้องสมุดให้บริการอยู่บนระบบ

อินทราเน็ตของส านักบรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

  1. ส่วนการจัดการข้อมูล เป็นส่วนเข้าใช้งานระบบส าหรับบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องในด้านจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง ประกอบด้วย ส่วนลงทะเบียน ส่วน

เข้าระบบ การใช้ฐานข้อมูล และส่วนเช่ือมโยงไปยังรายงานการประเมินตนเองย้อนหลัง 
 

  2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ให้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหา

ภายในของระบบรายงานการประเมินตนเอง และรายการตัวบ่งช้ีของปีที่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เรียงตามล าดับ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าค าอธิบายตัวบ่งช้ี และหน้าผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีมีการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 2  

 3. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดวันเปิดและปิดระบบ และไฟล์เอกสารเต็มรูป 

(PDF) ของรายงานการประเมินตนเองของปีท่ีของรับการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และไฟล์เอกสารเตม็

รูปของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 ภาพที่ 2 หน้าแรกรายงานการประเมินตนเอง 
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ภาพที่ 3 (บน) หน้าแสดงค าอธิบายตัวบ่งช้ี และผลการด าเนินการ และ 
           (ล่าง) หน้าแสดงเกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอา้งอิง  
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            ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด  
  ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 
ประกอบด้วย การก าหนดโครงสร้าง การพัฒนา การทดสอบระบบ การปรับปรุงระบบ การเผยแพร่และการใช้งาน 
การประเมินผลการใช้งาน ตามล าดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. การก าหนดโครงสร้าง เป็นการก าหนดโครงสร้างเนื้อหาและการแสดงผลเนื้อหา การ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องของระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด ได้แก่  
   ส่วนการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดส่วนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 
2) ผู้รายงานผลการด าเนินงาน และ 3) ผู้ใช้ข้อมูลในระบบ  
  ส่วนการแสดงผล  เป็นการก าหนดข้อมูลที่ต้องการแสดงในหน้าส่วนการแสดงผล แต่ละหน้า 
และการก าหนดส่วนเช่ือมโยง (Link) ไปยังหน้าต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของระบบ ตัวบ่งช้ีที่ขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน และเอกสารการด าเนินงาน เป็นต้น 
   ส่วนหลักฐานอ้างอิง เป็นการก าหนดประเภทของเอกสารอ้างอิงและการจัดเตรียมเอกสารอ้างองิ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมส าหรับแนบประกอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารอ้างอิง
ประกอบด้วยไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ เช่น Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF 
หรือ URL ของเว็บเพจ  
 2. การพัฒนาระบบ เป็นการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุดตามโครงสร้างที่ก าหนดด้วยโปรแกรม WordPress  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ระบบ และการพัฒนาหน้าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ  
   การบริหารจัดการระบบ หรือระบบหลังบ้าน เป็นก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานและสิทธ์ิการท างาน
ในระบบ และการออกแบบและสร้างเทมเพลต (Template) ส าหรับการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  การพัฒนาส่วนการแสดงผล เป็นการออกแบบส่วนการแสดงผลข้อมูลตามที่ก าหนด ท้ังในด้าน
การจัดองค์ประกอบการแสดงเนื้อหา ตัวอักษร สี และภาพประกอบ 
 3. การทดสอบระบบ เป็นการประเมินผลการใช้งานระบบหลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการใช้
แบบสอบถามและการสอบถามด้วยวาจา จากผู้ปฏิบัติงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้และให้ทดลองใช้งานระบบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผล และ
ด้านการรายงานผล 
   4. การปรับปรุงระบบ เป็นการน าข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมมาปรับปรุง
ระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
  5. การเผยแพร่และการใช้งาน ระบบจัดการเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของห้องสมุด เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการอยู่บนระบบอินทราเน็ตของส านัก
บรรณสารสนเทศ (http://172.20.6.99/intra/qa/)  
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 6. การประเมินผลการใช้งาน ส านักบรรณสารสนเทศได้ท าการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลกลาง จากบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการ
ตรวจประเมิน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบอย่างสม่ าเสมอ 
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงระดับความคดิเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด   
           ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
  จากภาพที่ 4 แสดงถึงระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 โดยผลจากการสอบถามคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากร
ของห้องสมุด บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการตรวจประเมิน ใน 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึง

พอใจระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43) โดยความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ สะดวกและง่ายขึ้น ( x̄ = 4.62) และด้านระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์  ส าหรับการท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งช้ี ค าอธิบายตัวบ่งช้ี เกณฑ์

การประเมิน และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง) (x̄ = 4.54) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =  

4.54) และมีความพึงพอใจด้านระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย (x̄ = 4.38) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5

ระดับความคิดเห็นการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 5 ดา้น  
1 ระบบฐานข้อมูลเข้าถึงและใช้งานง่าย  

2) ระบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ส าหรับ 

    การท างาน และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ภายใน (ตัวบ่งชี้ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน  

    และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 

    เอกสารอ้างอิง) 

3) ระบบฐานข้อมูลท าให้การด าเนินการประกันคุณภาพ  

    การศึกษาภายในของส านักฯ สะดวก และง่ายข้ึน  

4) การออกแบบระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทั้งรูปแบบ 

    การน าเสนอ ตัวอักษร สี และภาพประกอบ   

5) ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้งานฐานข้อมูลกลาง 

    เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักบรรณ 

    สารสนเทศ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการพัฒนาระบบ  
 ส านักบรรณสารสนเทศได้ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ห้องสมุด จ านวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในเป็นแหล่งรวบรวมรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานอ้างอิง  ส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ที่อ านวยประโยชน์ให้กับบุคลากรของส านักบรรณ
สารสนเทศในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง  โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานตัวช้ีวัดใด สามารถด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารหลักฐานได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงลดข้อผิดพลาดของ
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกิดจากด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ใช้เจ้าของงานโดยตรง นอกจากนี้ ระบบยังช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในการตรวจหลักฐานอ้างอิง ช่วยลดเวลาในการ
ตรวจรายงานและลดจ านวนเอกสารหลักฐานในรูปแบบของสิ่งพิมพ์จ านวนมาก  
  ระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด สรุปได้ ดังนี้    
  การน าเข้าข้อมูล ระบบน าเข้าข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงรวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้หลากหลายประเภท การเพิ่มเติม แก้ไช และการปรับปรุงข้อมูล
สามารถท าได้ง่าย การบันทึกข้อมูลด าเนินงานได้ง่ายและรวดเร็ว และมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน จึงท าเกิด
ความปลอดภัยกับข้อมูลและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
 การประมวลผล ระบบสามารถน าเข้าเอกสารหลักฐานอ้างอิงและสามารถแสดงผลได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  
  การแสดงผล  ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลตามโครงสร้างที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถพิมพ์ผลในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ได้ และน าเสนอผลการด าเนินงานถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งาน  
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กรรมการตรวจประกัน
 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ 

ขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด 
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 อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาระบบจัดการเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของห้องสมุด พบว่า  
 1. ด้านการใช้งาน ระบบเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้กับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ภายในต่อบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานและต่อกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จากระบบเดิมที่
เป็นการด าเนินการกับเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ท้ังหมดเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยบริการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

 2. ด้านระบบ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากพัฒนาด้วยโปรแกรม 
WordPress ที่มีคุณสมบัติใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง มีประสิทธิภาพในการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของ
การค้นด้วย Search Engine และสนับสนุนการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะ  
 ส านักบรรณสารสนเทศควรพัฒนาช่องทางส าหรับคณะกรรมการตรวจประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีนั้น ๆ ที่
สามารถแสดงผลและพิมพ์ผลรายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าเสนอศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้ทันที   
 การน าไปใช้ประโยชน ์
 ระบบเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ส าหรับกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการตรวจรายงานการประเมินตนเองและตรวจหลักฐานอ้างอิงที่สะดวกและรวดเร็ว 
 
รายการอ้างอิง 
ส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน, กรมทรัพยากรน้ า.  (2560).  คู่มือการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต.์  กรุงเทพฯ:  
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บทคัดย่อ  
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนา VoD Service 
System เพื่อตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องรับชม Video on Demand เป็นการอ านวยความสะดวก 
ให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะของเครื่องว่ายังว่าง (Available) หรืออยู่ระหว่างการใช้งาน (In Use) หรืองดบริการ  
(No Service) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถจองเครื่องรับชม Video on Demand ได้ด้วยตนเอง โดยระบบ 
จะเปิดให้จองเมื่อเครื่องรับชมถูกใช้งานครบทุกเครื่องแล้วเท่านั้น และส่งข้อความแจ้งทาง SMS เมื่อถึงคิว  
ทั้งนี้ในระหว่างการรับชม ที่หน้าจอเครื่องรับชมจะแสดงเวลาคงเหลือส าหรับรับชม (Time remain) และข้อความ
แจ้งเตือนเมื่อเหลือเวลา 15 นาทีก่อนหมดเวลา รวมทั้งระบบจะตัดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมครบ 3 ช่ัวโมง
ตามข้อตกลงการใช้บริการ Video on Demand 

  
ค าส าคัญ: วิดีโอออนดีมานด์, วิดีทัศน์การเรียนการสอน 

 
ABSTRACT  
 VoD Service System@SUT Library, Suranaree University of Technology (SUT) was 
developed for patrons to check whether the machines for Video on Demand are available, in use 
or out of service. The patrons can make a reservation for a machine through this system. The 
system will only be available for reservation when all machines are in use. A SMS will be sent to 
the patrons when the machine they have reserved are ready to be used. While the patrons are 
watching the contents at the machines for Video on Demand, the remaining time will be displayed 
on the machine screen. Fifteen minutes before the end of the watching time, a warning message 
will be displayed on the screen. After 3 hours of watching, the video signal will be cut off 
automatically. 
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บทน า 
 Video on Demand คือระบบวิดิโอดิจิตอลที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเรื่องเดียวกันในเวลา
เดียวกันได้พร้อมกันหลายคนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลวีดิทัศน์  
ไว้จ านวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใดก็เลือกได้
จากฐานข้อมูลที่ต้องการ (ทัศนีย์ กันภัย, 2557) อีกทั้งผู้ชมเองก็สามารถควบคุมการเล่นหรือศึกษาได้ด้วยตนเอง 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ต่อเช่ือมระบบเครือข่าย (ธงชัย หอนอก , 2560) ส่วนประกอบของระบบ VDO on 
Demand ประกอบด้วย 1) เครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นที่เก็บข้อมูลวีดิทัศน์ มีความสามารถส่งภาพและเสียง 
ได้อย่างต่อเนื่องให้กับเครื่องลูกข่าย 2) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เป็นเส้นทางที่ใช้เช่ือมต่อ
สัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 3) เครื่องลูกข่าย (Client) เป็นเครื่องปลายทางที่รับสัญญาณ 
จากเครื่องแม่ข่ายโดยมี Software ที่สามารถเรียกและควบคุม และ 4) Software เป็นโปรแกรมค าสั่งที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การท างานของ Video on Demand มีหลักการง่าย ๆ คือ มีศูนย์กลาง (Server) ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลวีดิทัศน์ และมีความเร็วในการส่งข้อมูลภาพ และเสียงจ านวนมหึมา ศูนย์นี้จะต้องจัดเก็บข้อมูล วีดิทัศน์  
จากแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องการในแบบดิจิตอล แล้วส่งข้อมูลวีดิทัศน์ไปยังผู้ชมเมื่อร้องขอมาผ่านระบบเครือข่าย 
(Network) (อ านาจ สุคนเขตร์, 2549) 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการ Video on demand เพื่อให้ผู้ใช้บริการ 
ได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจากบันทึกการเรียนการสอนในช้ันเรียน รวมทั้งรับชมสารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต 
ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ท าให้ได้รับความเพลิดเพลินใจ 
และเกิดแรงบันดาลใจ โดยในช่วงแรกที่เริ่มให้บริการ Video on demand นั้น ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขอยืม 
ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี จากเจ้าหน้าที่ เพื่อน ากลับไปรับชม ณ ท่ีพักหรือน าไปรับชมในพ้ืนท่ีที่ห้องสมุด
จัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ หากมีการใช้บริการ Video on demand ครบทุกเครื่องแล้ว ผู้ใช้บริการคนต่อไป 
ต้องลงช่ือในแบบฟอร์มจองเพื่อรอคิวใช้บริการตามล าดับ ต่อมาได้ยกเลิกการให้ยืมม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี 
ออกจากห้องสมุด และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดท าระบบ Video on demand  
ในรูปแบบดิจิทัล (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) จึงได้ด าเนินการ upload ไฟล์บันทึกการเรียน
การสอน สารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ จากม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี 
จัดเก็บไว้ใน Server แทน ผู้ใช้บริการ Video on Demand จึงสามารถรับชมเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ 
พร้อมกันหลายคนอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเลือกเรื่องที่ต้องการรับชมได้จาก Server แต่วิธีการจองเครื่องรับชม
ยังคงใช้วิธีการลงช่ือในแบบฟอร์มจองเช่นเดิม   
 ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้ปรับปรุงบริการ Video on Demand โดยพัฒนา 
VoD Service System เพื่อตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องรับชม Video on Demand เป็นการอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะของเครื่องว่ายังว่าง (Available) หรืออยู่ระหว่างการใช้งาน (In Use) หรือ
งดบริการ (No Service) รวมทั้งการจองเครื่องรับชม Video on Demand ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะเปิดให้จอง 
เมื่อเครื่องรับชมถูกใช้งานครบทุกเครื่องแล้ว และส่งข้อความแจ้งทาง SMS เมื่อถึงคิว ตลอดจนการควบคุมเวลา 
ใช้บริการโดยระบบจะตัดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการครบ 3 ช่ัวโมงตามที่ก าหนด และแสดงข้อความแจ้งเตือน 
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เมื่อเหลือเวลา 15 นาทีก่อนหมดเวลา นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังได้บอกรับบริการภาพยนตร์
ออนไลน์จากบริษัท Netflix โดยผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้จากเครื่องรับชมที่ห้องสมุดจัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ 
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจึงได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Netflix ไว้บน Tablet ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถ 
ยืม Tablet เพื่อน าไปรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในบริเวณใดก็ได้ภายในพื้นที่ห้องสมุด เป็นการเพิ่มช่องทาง 
การใหบ้ริการ Video on Demand อีกรูปแบบหนึ่ง  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบแสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบจอง Video on Demand 
 3.  เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับชมบริการ Video on Demand 
 4.  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.  ประชุมบุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ Video 
on Demand 
 2.  สรุปประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องจากการให้บริการและจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
 3.  บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการใช้บริการและการจอง Video 
on Demand 
 ข้อตกลงการใช้บริการ Video on Demand 
  1) ผู้ใช้บริการ Login ที่เครื่องรับชม ภายใน 15 นาที หลังจากติดต่อขอใช้บริการ 
  2) รับชมได้ครั้งละ 3 ช่ัวโมง  
 ข้อตกลงการจอง  
  1) ผู้ใช้บริการจองได้วันละ 1 ครั้ง 
  2) ระบบเปิดจองให้จองไม่เกิน 5 ล าดับ 
  3) หากผู้ใช้บริการไม่ติดต่อขอใช้บริการภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 4.  ฝ่ายบริการสารสนเทศประชุมร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาข้อก าหนด 
ของระบบ 
 4.1 ตรวจสอบสถานะและจองเครื่องรับชมได้จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 4.2 ผู้ใช้บริการ Login เฉพาะเครื่องรับชมตามที่เจ้าหน้าท่ีเปิดสิทธ์ิให้ใช้งานเท่านั้น 
 4.3 ยึดเวลาตาม Server Time  
 4.4 ระบบแสดงเวลาในการรับชม (Time remain) ที่หน้าจอเครื่องรับชมและแสดง
ข้อความแจ้งเตือนก่อนหมดเวลารับชม  
 4.5 ระบบตัดสัญญาณเมื่อรับชมครบ 3 ช่ัวโมง 
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 5.  การออกแบบและพัฒนาระบบ VoD Service System 
  5.1 โมดูลตรวจสอบสถานะเครื่อง Video on Demand เพื่อแสดงสถานะของเครื่อง
รับชม Video on Demand ทั้ง 15 เครื่อง  
 5.2 โมดูลจอง Video on Demand  
 - ระบบจอง Video on Demand เปิดให้จอง เมื่อไม่มีเครื่องรับชมที่สถานะเป็น 
เครื่องว่าง (Available) 
 - แสดงล าดับคิวจองและรหัสประจ าตัวนักศึกษา/รหัสประจ าตัวพนักงานของ 
ผู้จอง  
 - การแจ้งผลเมื่อถึงคิวจอง ระบบจะแสดงหมายเลขเครื่องรับชม และแสดงเวลา 
ที่ต้องติดต่อขอใช้บริการ (ก าหนดช่วงเวลาให้มาติดต่อภายใน 15 นาที) พร้อมส่งข้อความแจ้งทาง SMS 
 
 ทั้ง 2 โมดูลข้างต้นนี้เป็นส่วนที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา โดยมีหน้าที่
บันทึกข้อมูลสถานะเครื่อง ข้อมูลเวลาการใช้งานเครื่องไปยังฐานข้อมูลระบบ Video on Demand (MySQL) รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Oracle) โดยน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องรับชมและจองเครื่องรับชมได้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องว่าง รวมถึงการ 
ออกรายงานส าหรับผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ ในส่วนของระบบ Access Control ทีแ่สดงผลกับผู้ใช้บริการนั้น พัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา VB.NET และน าไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mini PC ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง Login  
เฉพาะเครื่องรับชมที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และระบบจะแสดงเวลาคงเหลือ (Time remain) ที่บริเวณมุมบนขวา 
ของหน้าจอ 
 6.  ทดสอบระบบ ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริการสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมทดสอบ 
การใช้ระบบ ซึ่งพบข้อบกพร่องจึงได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 

6.1 เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อรับชม Video on Demand 
ภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix จึงตั้งค่าบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง  
   6.2 กรณีเลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ระบบไม่ตัดสัญญาณเมื่อครบเวลา 3 
ช่ัวโมง จึงปรับแก้โปรแกรมให้ตัดสัญญาณเมื่อรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ครบเวลา 3 ช่ัวโมง ตามข้อก าหนด
ของระบบ 

6.3 กรณี logoff ออกจากเครื่องรับชมก่อนครบ 3 ช่ัวโมง แต่ระบบไม่ตัดสัญญาณ  
จึงด าเนินการแก้ไขในส่วน Video on Demand Access Control  
   6.4 ปรับเมนู ค าสั่งและข้อความตา่ง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.5 ก าหนดใหแ้สดงเวลา Server Time ในหน้าจอแสดงสถานะเครือ่งรับชมและจอง 
Video on Demand เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของ VoD Service System 

ผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าท่ี 

ฐานข้อมูล  
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

ฐานข้อมูล  
ระบบ Video on Demand 

Status & Reservation 

ระบบ  
Video on Demand 

Access Control 

ระบบ  
Video on Demand 

Status & Reservation 

- ลงชื่อเข้าใช้งานเครื่อง 
- สิ้นสุดการใช้งานเครื่อง ขอใช้บริการ 

- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
   - ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 

    ข้อมูล 
ผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลเวลาคงเหลือ 

- บันทึกข้อมูลสถานะเครื่อง 
- บันทึกข้อมูลสถานะการจอง 
  เครื่อง 

ตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ใช้บริการ 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 
- ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 
- รายงานสถิติการใช้งาน 

- ตรวจสอบสถานะเครื่อง 
- จองเครื่อง 

- ข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ข้อมูลสถานะเครื่อง 
- ข้อมูลเวลาคงเหลือ 
- ข้อมูลสถานะการจองเครื่อง 
- ข้อมูล SMS แจ้งเตือนเมื่อถึงคิวจอง 

- อนุญาตเข้าใช้งานเครื่อง 
- เร่ิมการใช้งานเครื่อง 
- สิ้นสุดการใช้งานเครื่อง 
- งดการให้บริการเครื่อง 

- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ 
- ตรวจสอบสถานะเครื่อง 
- ตรวจสอบอนุญาตเขา้ใช้งานเครื่อง 
- ตรวจสอบสิ้นสุดการใช้งานเครื่อง 
- ตรวจสอบเวลาคงเหลือ 
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ภาพที่ 2 Work Flow การใช้บริการ VoD Service System 

ยังไม่ครบ 3 ชั่วโมง 

ครบ 3 ชั่วโมง 

ไม่มีการขอใช้ 

ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ 

ไม่มีสิทธิ์ใชบ้ริการ 
มีสิทธิ์ใช้บริการ 

มีสิทธิ์ใชบ้ริการ มีเครื่องว่าง 

ไม่มีเครื่องว่าง 

มีการขอใช ้

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบสถานะเครื่อง 

ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะเครื่อง
จากระบบ Video on Demand 

Status & Reservation 
 

ผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที ่ณ 
เคาน์เตอร์ เพื่อขอเข้าใช้บริการ 

 

เจ้าหน้าที่กรอก 
รหัสประจ าตัวผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขเครื่องรับชม 
 

ผู้ใช้บริการ Login  
ตามหมายเลขเครื่องที่ได้รับ 

 

ตรวจสอบ 
การขออนุญาตเข้าใช้เครื่อง 

 

ผู้ใช้บริการรับชม Video on Demand 
 

ระบบแจ้งก่อนหมดเวลา 15 นาท ี
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ 

ตรวจสอบเวลาคงเหลือ 

 

ผู้ใช้บริการคลิกปุ่ม Video on 
Demand Reservation 

เพื่อกรอกขอ้มูลจองเครื่อง 
 

ตรวจสอบ 
ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการยืนยัน 
การจอง 

ระบบส่ง SMS แจ้งเตือน 
เมื่อถึงคิวรับเครื่อง 

เจ้าหน้าทีย่ืนยันการขอใช้บริการ 

 สิ้นสุด 

ฐานข้อมูลระบบหอ้งสมุด 
อัตโนมัติ ALIST 

ฐานข้อมูลระบบ Video on 
Demand Status &  

Reservation 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา VoD Service System 
เพื่อปรับปรุงบริการ Video on Demand และน าบริการภาพยนตร์ออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
โดยผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะและจองเครื่อง Video on Demand ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (http://library.sut.ac.th) ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ 
ใช้บริการ ตลอดทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ รายละเอียด ดังน้ี 
 1.  โมดูลตรวจสอบสถานะเครื่อง Video on Demand ระบบจะแสดงสถานะของเครื่องรับชมทั้ง 
15 เครื่อง จ าแนกเป็น 
  - เครื่องว่าง (Available) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีเขียว  เป็นสัญลักษณ์  
  - เครื่องก าลังใช้งาน (In Use) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีแดง  เป็นสัญลักษณ์ พร้อมแสดงเวลา
ที่คงเหลือส าหรับการรับชม (Time remain) 
  - เครื่องที่รอ Login (Waiting for login) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีเหลือง  เป็นสัญลักษณ์ 
  - เครื่องที่งดบริการ (No Service) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สเีทา  เปน็สัญลักษณ ์
  - เครื่องที่ถูกจอง (Reserved Client) ใช้ภาพจอคอมพิวเตอร์สีน้ าเงนิ  เป็นสัญลักษณ ์

 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอแสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand 
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 2.  โมดูลจอง Video on Demand  
 ปุ่ม จอง Video on Demand จะปรากฎเมื่อเครื่องรับชมอยู่ระหว่างการใช้งานทั้งหมดทุกเครื่อง 
หรือไม่มีเครื่องว่าง (Available) นั่นเอง ผู้ใช้บริการสามารถจองโดยคลิกท่ีปุ่ม จอง Video on Demand และพิมพ ์
รหัสประจ าตัว เมื่อมีเครื่องว่างระบบจะแสดงหมายเลขเครื่องรับชมให้ตามล าดับการจอง พร้อมส่งข้อความแจ้งไปทาง  
SMS โดยก าหนดช่วงเวลาให้มาติดต่อภายใน 15 นาที หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกสิทธิ์โดยอัตโนมัติ  

 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอแสดงข้อมลูการจองเครื่องรับชม Video on Demand 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพข้อความแจ้งเตือนทาง SMS 

 
 3.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ Video on Demand ประกอบด้วยบันทึกการเรียนการ
สอน สารคดี บันทึกการแสดงคอนเสิร์ต ละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ upload ไว้ใน Server เลือกรับชมได้
จาก Icon: Video on Demand และภาพยนตร์ออนไลน์ เลือกรับชมได้จาก Icon: Netflix 
 4.  อุปกรณ์ส าหรับรับชม Video on Demand    
 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโซฟาที่นั่งที่จัดไว้ให้บริการโดยเฉพาะ รายละเอียด ดังน้ี 
 4.1.1 ผู้ใช้บริการ Login ที่เครื่องรับชม ภายใน 15 นาที  

 4.1.2 เลือก Icon: Video on Demand หรือ Icon: Netflix เพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการ 
รับชม 
 4.1.3 รับชมได้ครั้งละ 3 ช่ัวโมง 
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 4.1.4 ระบบแสดงเวลาในการรับชม (Time remain) ที่หน้าจอเครื่องรับชมและแสดง
ข้อความแจ้งเตือนเมื่อเหลือเวลารับชม 15 นาที และตัดสัญญาณเมื่อครบ 3 ช่ัวโมง 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอ Login เพื่อใช้บริการ Video on Demand 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอแสดง Icon ส าหรับเลือกรับชม Video on Demand หรือ Netflix 
            และระยะเวลาคงเหลือในการรับชม 
 

4.2 Tablet  
  มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Netflix ไว้บน Tablet ของห้องสมุด จ านวน 20 เครื่อง 
ผู้ใช้บริการสามารถยืม Tablet เพื่อน าไปรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ตลอดทั้งวันและน าไปรับชมในพื้นที่ใดก็ได้
ภายในห้องสมุดตามความสะดวก จึงลดข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการรับชมและพื้นท่ีให้บริการได้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของบริการ Video on Demand ที่ทันสมัย ตรงใจผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 8 ภาพหน้าจอการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ด้วย Tablet 
 
ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงการใหบ้ริการ Video on Demand 

ผู้ปฏิบัติงาน 

1.  ยกเลิกขั้นตอนการหยิบม้วนวดิีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดีจากช้ันเพื่อให้ผู้ใช้บริการน าไปรับชม 
และการน ากลับคืนที่ช้ัน 
2.  ยกเลิกขั้นตอนการท ารายการยืม-คืน ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซดีี แผน่ดีวีดี ในระบบห้องสมุด 
3.  ยกเลิกการใช้กระดาษส าหรับท าแบบฟอร์มจองเครื่องรับชม 

4.  ม้วนวิดีทัศน์ แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี ไม่ช ารดุเสียหายจากการใช้งาน และไม่สญูหาย 

ผู้ใช้บริการ 

1.  ผู้ใช้ทราบระยะเวลาที่ต้องรอโดยประมาณ จึงสามารถตัดสินใจเพื่อรอคิวใช้บริการได ้

2.  ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเรื่องเดียวกันได้พร้อมกันหลายคนในเวลาเดยีวกัน 
3.  ผู้ใช้บริการสามารถรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในพ้ืนท่ีใดก็ไดภ้ายในห้องสมุด 

 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Video on Demand พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจต่อทุกประเด็นในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 1) ความสะดวกในการ 
Login ใช้งานเครื่องรับชม Video on Demand 2) ความสะดวกในการใช้งานระบบจองเครื่องรับชม 3) หน้าจอ
แสดงสถานะเครื่องรับชม Video on Demand ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามล าดับ 

ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรปรับปรุงคุณภาพหูฟัง 
รองลงมา คือ การปรับปรุงพื้นที่นั่งรับชมโดยควรมีที่กั้นระหว่างเครื่องรับชมแต่ละชุด และควรเพิ่มจ านวนเครื่องรับชม  
ตามล าดับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการโดยก าหนดให้มีการท าความสะอาด  
ซ่อมบ ารุงหูฟังทุกสัปดาห์เพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งติดตั้งฉากกั้นระหว่างเครื่องรับชม และจัดหาเครื่องรับชม 
Video on Demand เพิ่ม จ านวน 2 ชุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทคัดย่อ  
           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดให้มีตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
(Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 8 จุด ส าหรับให้ผู้ใช้บริการน าหนังสือที่ยืม
จากห้องสมุดมาส่งคืนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้พัฒนา SUT Smart Book Return System ส าหรับ
ตรวจสอบและแสดงสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) พร้อมกับได้น า 
Google Maps มาประยุกต์ใช้ในการแสดงต าแหน่งที่ตั้งและเส้นทางไปยังจุดที่ให้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่า 
จุดใดพร้อมใช้งานหรือขัดข้อง เป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาเลือกใช้บริการจุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวก ในการใช้งาน 
SUT Smart Book Return System นั้น ผู้ใช้บริการสามารถสแกน QR Code ณ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) หรือจากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก็จะทราบสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ได้ทันที นอกจากนี ้ในการพัฒนาระบบยังได้ก าหนดให้มีการแจ้งเตือน 
เมื่อตู้ขัดข้อง โดยส่ง SMS และ e-mail ไปยังเจ้าหน้าท่ี ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีทราบสถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) โดยตลอด และสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  

 
ค าส าคัญ: ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง, ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 

 
ABSTRACT  
 The Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of 
Technology (SUT) has provided book return machines at eight different buildings all around  
the campus for patrons to return books by themselves for 24 hours. Later, the SUT Smart Book 
Return system was developed to check the status of the machines and Google Maps was also 
implemented in the system to identify the location and route to each machine. The patrons can 
check whether the machines are ready to be used or not and they can choose the machine that 
is the most convenient for them to assess. The patrons can scan a QR code at the Book Return 
Machine or the library website if they want to use the system. The system also informs the library 
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staff via sms and email if the machine is out of order. Therefore, the library staff are notified and 
can solve the problem immediately. 
 

Keyword: Book return, Book drop 

 
บทน า 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น าระบบยืม -คืนด้วยตนเอง   
มาให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นบริการพื้นฐานของศูนย์บรรณสาร     
และสื่อการศึกษาที่มีผู้ใช้บริการใช้บริการมากที่สุด (สุภารักษ์ เมินกระโทก, 2559) โดยในระยะแรก มีตู้ยืมหนังสือ
ด้วยตนเอง (Shelf Checkout Machine) จ านวน 2 ตู้ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) จ านวน 1 ตู้ 
ให้บริการ ณ อาคารบรรณสารเท่านั้น และได้จัดหาเพิ่มกระทั่งปัจจุบันมีตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง (Shelf Checkout) 
รวมจ านวน 4 ตู้ ให้บริการภายในห้องสมุด จึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลและสามารถให้ค าแนะน าได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุด   
เปิดบริการ หากมีข้อขัดข้องก็สามารถตรวจสอบ แก้ไขได้ทันที ส่วนตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ที่ให้บริการในปัจจุบันนั้น มีจ านวน 8 ตู้ ติดตั้ง ณ อาคารบรรณสารและอาคารที่มีนักศึกษาใช้พื้นที่
เป็นจ านวนมาก คือ กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มอาคารหอพัก กลุ่มอาคาปฏิบัติการ และกลุ่มอาคารวิชาการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จุดให้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 

กลุ่มอาคาร/อาคาร จุดให้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
1.  ห้องสมุด อาคารบรรณสาร 
2.  กลุ่มอาคารเรียน อาคารเรยีนรวม 1,  อาคารเรียนรวม 2 
3.  กลุ่มอาคารวิชาการ อาคารวิชาการ 1,  อาคารวิชาการ 2 
4.  กลุ่มอาคารศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร ์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์9 

5.  กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา หอพักสุรนิเวศ 4,  หอพักสุรนเิวศ 8 
 
 ผู้ใช้บริการสามารถน าหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดมาส่งคืนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ถึงแม้ว่า
ห้องสมุดจะปิดท าการแล้วก็ตาม ระบบจะรับคืนและเปลี่ยนสถานะของหนังสือโดยอัตโนมัติทันที ช่วยลดปัญหาการคืน 
หนังสือไม่ทันเวลา ท าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น (อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, 
คมสัน ค าบันลือ, และสมคิด สุขสวัสดิ์. (ม.ป.ป.)) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหนังสือเพื่อน ามาตรวจสอบอีกครั้งก่อน
น าขึ้นช้ัน  
 เนื่องจากอาคารบรรณสาร อาคารเรียน อาคารวิชาการ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่
ในโซนพื้นที่เดียวกัน ระยะทางระหว่างอาคารเพียง 200 - 600 เมตร เท่านั้น แต่อยู่ห่างจากโซนอาคารหอพัก
นักศึกษาเป็นระยะทางประมาณ 1.5 - 2 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้พัฒนา SUT Smart Book 
Return System เพื่อตรวจสอบการท างานและแสดงสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
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พร้อมแสดงข้อมูลว่าจุดให้บริการตั้งอยู่ที่อาคารใดบ้าง รวมทั้งแสดงระยะทางและเส้นทางการเดินทางไปอาคาร  
แต่ละแห่งดังกล่าว ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) ในจุดที่พร้อมใช้งาน จุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 2.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 
 3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินการ 

ตารางที่ 2 แผนการด าเนินการ 
 

รายละเอียด 
พ.ศ. 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.  ประชุมหารือระหว่างฝ่ายบริการสารสนเทศ 
กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

2.  ศึกษาข้อมูลทั่วไปและออกแบบระบบ       

3.  พัฒนาระบบ       
4.  ทดสอบและปรับปรุงระบบ       

5.  ประชาสัมพันธ์       
6.  เปิดใช้ระบบ        
7.  ประเมินผล (ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ)       

 
 2.  ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 2.1 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา SUT Smart Book Return System ได้แก่ 
 1) ภาษา PHP ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแสดงผลข้อมูล รวมถึงการประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล และใช้ในการเขียน JSON API เพื่อรับส่งข้อมูลจากตู้รับคืนหนังสืออัตโนมตัิ (Book Return 
Machine) 
 2) AngularJS ใช้เป็น JavaScript Framework ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้โต้ตอบ
กับผู้ใช้ได้ง่าย และลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 3) ภาษา C# ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book 
Return Machine) และส่งข้อมูลผ่าน API เพื่อบันทึกสถานการณ์ท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ลงฐานข้อมูล 
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 4) Google Maps ใช้แสดงแผนที่เพื่อก าหนดเส้นทางการเดินทางไปจุดบริการตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ 
 2.2 ข้อก าหนดของ SUT Smart Book Return System แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 Back-End 

1) ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติส่งข้อมูลสถานะการท างานมายังระบบ SUT Smart Book 
Return System ทุก 1 นาท ี

2) ระบบ SUT Smart Book Return System บันทึกสถานะการท างานผ่าน JSON API 
ลงฐานข้อมูล SUT Smart Book Return System ทุก 1 นาท ี

3) กรณีที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้องเกิน 30 นาที ระบบ
จะแจ้งเตือนผ่าน SMS และ e-mail ไปยังผู้ดูแลระบบ 
 Front-End 

1) ระบบ SUT Smart Book Return System จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SUT Smart 
Book Return System ผ่าน JSON API แบบ Real Time  

2) กรณีที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้อง เกิน 90 วินาที 
ระบบจะแสดงสถานะเครื่องเป็น Offline  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของ SUT Smart Book Return System 
 
 
 
 

- ดูสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

- บันทึกข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- บันทึกข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืน 
หนังสือขัดข้อง 

- แผนที่ต าแหน่งอาคารที่ให้บรกิาร 
ตู้รับคืนหนังสือ 
- แผนที่เส้นทางไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลตูร้ับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตูร้ับคืนหนังสือ 

- ดูสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลสถานะตูร้ับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืน 
  หนังสือขัดข้อง 

- สถานะส่งข้อมูลส าเร็จ 
- สถานะส่งข้อมูลไม่ส าเร็จ 

- เช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล 

- ข้อมูลผลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตู้รับคืนหนังสือ 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูล SMS และ e-mail แจ้งเตือน  
เมื่อตู้รับคืนหนังสือขัดข้อง 
 

- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ตรวจสอบข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ตรวจสอบข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืนหนงัสือ 
ขัดข้อง 

- ข้อมูลตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสถานะตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลต าแหน่งอาคารที่ใหบ้ริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ข้อมูลสาเหตุเมื่อตู้รับคืนหนังสือขัดขอ้ง 

- ดูต าแหน่งอาคารที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
- ดูเส้นทางไปอาคารที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 
 

ผู้ใช้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ  

(Book Return Machine) 

ฐานข้อมูล SUT Smart  
Book Return System 

ฐานข้อมูลระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) 

Google Maps 

SUT Smart  
Book Return Website 
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ภาพที่ 2 Flowchart การใช้บริการ SUT Smart Book Return System (ส าหรับผู้ใช้บริการ) 
 

 

ตรวจสอบต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ  

ตรวจสอบเส้นทางไปอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ  

มีตูร้ับคืนหนังสือ 
ที่สถานะ Online 

 

ไม่มีตูร้ับคืนหนังสือ 

ที่สถานะ Online 

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบสถานะ 
ตู้รับคืนหนังสือ  

ฐานข้อมูล  
SUT Smart Book Return System 

 

 สิ้นสุด 

เปิด SUT Smart Book Return 
Website 

กด icon Map ดูต าแหน่งอาคาร 
ที่ให้บริการตู้รับคืนหนังสือ 

ที่ต้องการ 

กดดูเส้นทางไปอาคารท่ีให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือใน Google Maps 

เดินทางไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือที่เลือกไว้ใน  

Google Maps 

ไม่รูต้ าแหน่งอาคาร 

รูต้ าแหน่งอาคาร 

รู้เส้นทาง 

ไม่รู้เส้นทาง 
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ภาพที่ 3 Flowchart การแจ้งเตือนเมื่อตู้รับคืนหนังสืออัตโนมตัิขัดขอ้ง (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) 
 
 

ครบ 1 ชั่วโมง 

ตรวจสอบข้อมูล 
เวลาที่แสดงสถานะตู้รับคืนหนังสือ 

ล่าสุด  

Station datetime  

หายไป > 30 นาที 

Station datetime  

หายไป <= 30 นาที 

Server On 

Server Off 

 เร่ิมต้น 

ตรวจสอบการท างาน 
ของ Server  

ฐานข้อมูล  
SUT Smart Book Return System 

Station 

 สิ้นสุด 

Windows Task Scheduler  
เร่ิมต้นท างานเม่ือเปิด Server  
SUT Smart Book Return 

Windows Task Scheduler ดึงข้อมูล
เวลาที่แสดงสถานะตู้รับคืนหนังสือล่าสดุ

จากฐานขอ้มูล 

แจ้งเตือนเมื่อตู้ขัดข้อง โดยส่ง SMS 
และ e-mail ไปยังเจ้าหน้าที ่

Windows Task Scheduler  
รอ 1 ชั่วโมง เพือ่เริ่มการท างานใหม ่
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาพัฒนา SUT Smart Book Return System เพื่อใช้ตรวจสอบ
การท างานและแสดงสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) พร้อมกับน า Google Maps  
มาประยุกต์ใช้งานร่วมด้วย ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ทีใ่ห้บริการ 
ทั้ง 8 ตู้ มีตู้ใดบ้างที่พร้อมใช้งาน ตู้ใดบ้างที่ขัดข้อง รวมทั้งแสดงระยะทางและเส้นทางการเดินทางไปอาคารที่มีตู้รับคืน 
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ให้บริการ  

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอ SUT Smart Book Return Website 

 

 

  คลิก  
เพื่อแสดงเส้นทาง 

ไปอาคารที่ให้บริการ 
ตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัต ิ(Book 

Return Machine) 
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ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างแสดงระยะทางและเส้นทางจากอาคารบรรณสารไปตูร้ับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) อาคารเรียนรวม 2 และอาคารวิชาการ 1 

 
 การพัฒนา SUT Smart Book Return System ถูกออกแบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน จึงใช้งาน 
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงสแกน QR Code ณ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) หรือตรวจสอบ 
จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ตลอด 24 ช่ัวโมง และทราบได้ทันทีว่ามีจุดบริการใดบ้างพร้อมใช้งานหรือขัดข้อง ช่วยให้ผู้ใช้บริการ 
มีข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ในจุด 
ที่พร้อมใช้งาน จุดที่อยู่ใกล้หรือเดินทางสะดวก เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางได้อีกด้วย กรณีที่ตู้รับคืนหนังสอื
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ขัดข้อง ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน SMS และ e-mail ไปยังผู้ดูแลระบบให้ทราบ
สถานะการท างานของตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) โดยตลอด เป็นการช่วยลดภาระของ
ผู้ดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อยา่งรวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย ายิ่งขึ้น (วัชพล พิลาสมบัติ, 2561) 
และสามารถน าสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขจุดที่บกพร่องและพัฒนาบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป และอาจพิจารณาน าแนวคิดของ SUT Smart Book Return System ไปประยุกต์ใช้ในงานหรือ 
บริการอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์ให้บริการเป็นจ านวนมากหรือในหลายพื้นที่ อาทิ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น  
บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร บริการเครื่องสแกนเอกสาร บริการ Video On Demand บริการ IP Video Phone เป็นต้น 
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 จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SUT Smart Book Return System พบว่า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return 
Machine) ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 ประเด็นที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ 1) ความสะดวก 
ในการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) 2) ความพึงพอใจต่อการน า 
Google maps มาใช้แสดงเส้นทางไปตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ และ 3) 
หน้าจอตรวจสอบสถานะตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Machine) ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามล าดับ 
                   ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรเพิ่มจ านวนตู้รับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return Machine) ณ อาคารต่าง ๆ รองลงมาคือให้ระบุต าแหน่งที่ตั้งตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
(Book Return Machine) ในอาคาร ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการต่อไป   
  
รายการอ้างอิง 
วัชพล พิลาสมบัติ.  (2561). การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
สุภารักษ์ เมินกระโทก.  (2559).  การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายงานผลการวิจัย). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

อดุลย์ จันทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นัทธร ศรีบุญเรือง, คมสัน ค าบันลือ, และสมคิด สุขสวัสดิ์.  (ม.ป.ป.).  ระบบ 
ตู้คืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ.  สืบค้น 1 สิงหาคม 2562, จาก https://research.kpru.ac.th/sac/ 
fileconference/2452018-05-07.pdf 
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บทคัดย่อ  
           งานนวัตกรรมทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบสื่อดิจิทัลขึ้นมาเพื่อรวบรวมสื่อการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดท าเอกสารการเรียน
การสอนอีกด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยดิจิทัล และก้าวเข้าสู่ Green and Clean 
University ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการ
สอนดิจิทัล และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า 
และกลับมาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา และ 3) เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ จากผล
การด าเนินงานได้ท าการทดลองร่วมกับรายวิชา 8 รายวิชา 8 คณะ โดยร่วมกับอาจารย์ผู้สอนผลิตสื่อการสอนเป็น
ไฟล์ดิจิทัล และให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานเอกสารในระบบแทนการอ่านจากเอกสาร เริ่มด าเนินการตั้งแต่ มกราคม 
2562 เป็นต้นมา  
  ผลการด าเนินงาน พบว่ามีการเข้ามาใช้งานระบบสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ลดการใช้กระดาษในการ
ผลิตเอกสารการสอนทั้ง 8 รายวิชา คิดเป็นจ านวน 27,978 หน้า คิดเป็นงบประมาณ 13,989 บาท และมีการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลของนักศึกษา และอาจารย์ จ านวน 298 คน ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.57  (�̅�= 4.33, S.D. = 0.56)  
 จากผลการด าเนินงานพบว่าควรมีการวางแผนการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้ครบทุกรายวิชาที่ท า
การเปิดสอน เพื่อลดการใช้กระดาษให้มากท่ีสุด มีการพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม มีการปรับปรุง
แนะน าการเข้าใช้งานระบบสื่อดิจิทัลที่เข้าใจง่าย ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้สะดวก และส่งเสริมให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ค าส าคัญ: สื่อดิจิทัล, สื่อการสอน, มหาวิทยาลัยสีเขียว  

 
ABSTRACT 
 Educational innovation department is responsible for create digital media system 
in order to collect teaching materials in the form of electronic which aims to reduce paper. This 
mission is relates the university's policy “Digital University and Green and Clean University” the 
objectives of this study are 1) to encourage teachers to produce digital teaching materials and can 
be distributed on the university's digital media. 2) to be able to study and research online which 
can  review and search anytime and 3) to reduce the use of paper in teaching media of lecturers. 
The samples from eight courses from eight faculties that cooperate with lecturers and students 
can be allow to access the system instead of reading from the documents. It commences from 
January 2019. 
  The results found the increasingly use of digital media which help to reduce the 
use of paper in the production of teaching materials in all eight courses, totaling amount of papers 
are 27,978 pages, cost of paper of 13,989 baht. The satisfaction of the user from 298 students and 
teachers with a high level of satisfaction accounted for 86.57 percent (�̅�= 4.33, S.D. = 0.56) 
 It is recommended that the production of digital teaching media should expand 
or participate to every course offered in order to reduce the use of paper as much as possible, 
create or develop more other types of teaching, improve an easy access of digital media, promote 
learning to be more effective and continue to follow the university’s policy. 
  

Keyword: Instruction media, Digital media, green university 

 
บทน า 
 การผลิตสื่อการสอนดจิิทัลเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีการน าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้
บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและมีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ใช้งานได้ทุกสถานทีท่ี่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอน
อย่างสิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณในการส าเนาเอกสารอีกด้วย  
 การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลนี้ยังเป็นการพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ของ
ห้องสมุดและเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล และพัฒนาการบริการโดยค านึงถึงนโยบายด้านห้องสมุดสีเขียว ในเรื่อง
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ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ แต่น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแทน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ส านักงานสีเขียว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ Green 
and Clean University โดยงานนวัตกรรมทางการศึกษาได้เริ่มด าเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้น
มา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตสื่อการสอนดิจิทลั และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของ
มหาวิทยาลยัได ้

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และกลับมาทบทวนบทเรยีนไดต้ลอดเวลา 
 3. เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย ์

 4. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สื่อการสอนดิจิทลัของอาจารย ์

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 งานนวัตกรรมทางการศึกษาได้พัฒนาระบบสื่อดิจิทัล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่สื่อการสอนของ
อาจารย์ในระบบออนไลน์ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558) 
 1. วางแผนการการด าเนินงานพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล โดยมีคณะท างานพัฒนาสื่อการสอน 
ดิจิทัลร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ส ารวจการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ โดยใช้แบบส ารวจการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการเก็บข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้  ช่ือ-นามสกุลอาจารย์ผู้สอน ช่ือรายวิชา 
สาขา คณะ ประเภทสื่อการสอน จ านวนหน้าของสื่อการสอน จ านวนนักศึกษาที่สอนในรายวิชาน้ันๆ 
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 3. แนะน าและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลแก่อาจารย์ โดยจัดท าคู่มือ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างไฟล์เอกสารการสอนให้ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 เอกสารประกอบการสอน ประเภทไฟล์ PowerPoint 
  3.1.1 เตรียมไฟล์ข้อมูล นามสกุล ptt หรือ pttx และแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ pdf 
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ท าไว้ 
  3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ประกอบนั้นต้องเป็นเนื้อหาที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเอง หรือถ้าน ามาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ท้ังที่เป็นข้อความ และรูปภาพ 
  3.1.3 เนื้อหาควรไม่มากเกินไป ควรเน้นรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
  3.1.4 ข้อความควรใช้รูปแบบอักษรที่อ่านง่าย ขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป 
  3.1.5 หน้าแรกของเอกสารประกอบไปด้วย ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ช่ือเรื่อง ช่ืออาจารย์ผู้สอน 
วันท่ีที่ใช้เอกสารนี้ในการสอน 

ภาพที่ 1 แบบส ารวจการผลิตสื่อการสอนของอาจารย ์
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 3.2 เอกสารประกอบการสอน ประเภท ต ารา 
  3.2.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประเภทต ารา ต้องมีอย่างน้อย 3 บท ตามเนื้อหา
ใน มคอ. 3 
  3.2.2 เนื้อหาท่ีใช้ประกอบต้องเป็นเนื้อหาท่ีอาจารย์พัฒนาขึ้นเอง 
  3.2.3 ถ้ามีการน าเนื้อหาจากต าราอื่นมา หรือแหล่งข้อมูลอื่น ให้มีการอ้างอิงตามวิธีการ
อ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องทุกครั้ง 
  3.2.4 ต้องมีสารบัญของทุกประเภทข้อมูล ได้แก่ สารบัญ (ข้อมูลทั่วไป) สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง 
 4. ด าเนินการตามแผนการผลิตสื่อการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนน าส่งไฟล์เอกสารการสอนใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้แก่ไฟล์ประเภท PowerPoint, Word, pdf และไฟล์วิดีโอ (avi, mpeg, mp3, wav, swf, 
wmv, wma)  
 5. ค านวณการลดการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนที่เป็นเอกสารของกลุ่มตัวอย่าง 8 
รายวิชา 8 คณะ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการผลิตสื่อการสอนเป็นแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น 27,978 
หน้า คิดเป็น 13,989 แผ่น ถ้าต้องส าเนาเอกสารเพื่อให้นักศึกษาต้องเสียงบประมาณ 13,989 บาท (ค่าส าเนา
เอกสาร หน้าละ 50 สตางค์) ดังข้อมูลในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรายละเอียดหนา้แรกของไฟล์ประเภท PowerPoint 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้กระดาษของ 8 รายวิชา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อวิชา สาขา คณะ 
จ านวน
หน้า 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน
กระดาษ
ที่ต้องใช้
ทั้งหมด 
(หน้า) 

1 เทคโนโลยขีนมอบ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร
อาหาร 

เทคโนโลยีการเก
ษตร 

150 8 1,200 

2 การนวดไทย 3 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร ์ 120 27 3,240 

3 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 

เคม ี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

260 20 5,200 

4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

วิชาชีพครู ครุศาสตร ์ 70 77 5,390 

5 จิตส านึกและวินัยจราจร นวัตกรรม
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

24 47 1,128 

6 เตรียมฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพฯ 

การจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

วิทยาการจัดการ 20 15 300 

7 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

360 27 9,720 

8 ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต 

นวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

40 45 1,800 

รวมการใช้กระดาษท้ังสิ้น 27,978 
 

 6. แนะน าการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อตอบสนองนโยบาย 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล และ Green and Clean University โดยมีการอบรมการใช้งานให้กับนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอน พร้อมทั้งมีคู่มือการใช้งานให้สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ 
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ภาพที่ 3 ระบบสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ภาพที่ 4 ระบบสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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 7. ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อดิจิทัลในการสอนผ่านช่องทางต่างๆ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของส านักวิทยบริการฯ และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 สรุปผล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อ คือ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนดิจิทัล 
และสามารถเผยแพร่ในระบบสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า และกลับมา
ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา เพื่อลดการใช้กระดาษในการผลติสือ่การสอนของอาจารย ์และเพื่อประชาสมัพันธ์การ
ใช้สื่อการสอนดิจิทัลของอาจารย์ และได้ท าการวัดผลโดยวิธีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยแบบประเมินออนไลน์ จ านวน 298 คน สามารถแสดงผลได้ดังนี ้

ภาพที่ 5 การอบรมการใช้งานระบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
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ตารางที่ 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 273 91.61 

อาจารย ์ 25 8.39 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาจ านวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.61 และอาจารย์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 
 
ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 273 91.61 

สูงกว่าปริญญาตร ี 25 8.39 
  
 จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 91.61 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 
 
ตารางที่ 4 สังกัดสาขาวิชา/งาน/ฝ่าย 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 15 5.03 
การแพทย์แผนไทย 30 10.07 
เคม ี 22 7.38 
วิชาชีพครู 70 23.49 
นวัตกรรมอตุสาหกรรม 47 15.77 
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 20 6.71 
ภาษาไทย 32 10.74 

นวัตกรรมดิจิทัล 46 15.44 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 16 5.37 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 9 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 สาขาการแพทย์แผนไทย จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 สาขาเคมี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 สาขาวิชาชีพครู จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.49 สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 สาขาการจัดการสารสนเทศทางธรุกจิ 

498



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 สาขาภาษาไทย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74 สาขานวัตกรรมดิจิทัล 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ15.44 และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 
 
ตารางที่ 5 สังกัดหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
คณะวิทยาการจัดการ 20 6.71 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 48 16.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22 7.38 
คณะครุศาสตร ์ 70 23.49 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 15.44 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 5.03 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

47 15.77 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 30 10.07 

 
 จากตารางที่ 5 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้ คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 คณะครุศาสตร์ จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.49 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77 
และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาในการใช้สื่อการสอนดิจิทัล พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
ระบบสื่อดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.48 แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการใช้
งานระบบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.04 ด้านระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 86.73 ด้านการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.16 ด้านประสิทธิภาพ/ความ
รวดเร็วในการตอบสนองของระบบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.42 และเมื่อเทียบกับการใช้สื่อการสอนที่เป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการใช้สื่อการสอนในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.51  
 อภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบสื่อดิจิทัล เพื่อจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทดแทนการใช้สื่อการสอนจากกระดาษ พบว่า 
 จากการส ารวจโดยการใช้กระดาษในการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ โดยคิดเป็นจ านวน
กระดาษที่ใช้ทั้ง 8 รายวิชา จ านวน 27,978 หน้า คิดเป็น 13,989 แผ่น ถ้าต้องส าเนาเอกสารเพื่อให้นักศึกษาต้อง
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เสียงบประมาณ 13,989 บาท (ค่าส าเนาเอกสาร หน้าละ 50 สตางค์) จึงเห็นได้ว่า การใช้สื่อการสอนดิจิทัลสามารถ
ลดการใช้กระดาษได้จริง อีกท้ังยังลดงบประมาณที่จะต้องส าเนาเอกสารอีกด้วย  
 นอกจากน้ีได้มีการแนะน าการใช้งานระบบสื่อดิจิทัลแก่นักศึกษา และอาจารย์ พบว่า การใช้งาน
ระบบมีสถิติการใช้งานเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาให้ความสนใจในการอ่านเอกสารการสอนแบบออนไลน์มากข้ึน และยัง
สามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กลับอุปกรณ์ Smart Phone ทั้งระบบ Android และ 
iOS และระบบที่เป็น Windows ซึ่งใช้งานได้ในทุกสถานท่ี เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประหยัดงบประมาณในการ
ใช้ส าเนาเอกสาร ช่วยลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean University  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลให้ครบทุกรายวิชาท่ีท าการเปิดสอน เพื่อลดการใช้ 
กระดาษให้มากท่ีสุด 

2. ควรพัฒนาระบบการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีการปรับปรุงแนะน าการเข้าใช้งานระบบสื่อดิจิทลัที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. การน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสื่อการสอนดิจิทลัของอาจารย์ในรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 
ออนไลน์ ในระบบ MOOC (Massive Open Online Course) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรองรับ
ผู้เรยีนได้ในจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นการเรยีนรู้แบบเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
อาทิ สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์  
 1. เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนในยุคดิจิทัลอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 2. เป็นการพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอนอีกด้วย 

 3. สามารถน าวิธีการลดการใช้กระดาษนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริการในงานอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ 

กระดาษในการจัดการได้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานท่ีก าลังมีความสนใจที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้า
สู่ส านักงานสีเขียว หรือห้องสมุดสีเขียว 

 
รายการอ้างอิง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  (2558).  คู่มือการผลิตสื่อการเรียนการ     
        สอนส าหรับอาจารย์.  เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอรด์้วยซอฟต์แวรเ์ปิดเผย
รหัสอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  มีการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นผู้ใช้งานระบบในระหว่างวันที่     
8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยัน
สิทธ์ิการใช้งานเครือข่ายผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานย้อนหลังได้ ส ารองข้อมูลไว้ 90 วัน ผู้ใช้งาน

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้

งานและด้านการใช้สอย ความพึงใจอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้านประสิทธิภาพ        

( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์,  ระบบพิสูจน์ตัวตน,  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ  

               คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
 
 

501



             การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ABSTRACT 
  The purpose of this research was to develop computer traffic data storage 
systems with code disclosure software that is accurate and complete as required by law. There is 
a check and confirmation of the right to use computer networks and internet in the Office of 
Academic Resources and Information Technology. In addition to assess the satisfaction with the 
computer traffic data storage system. This is to reduce the expenses for the organization in 
purchasing the computer traffic data storage system. In which the sample evaluating the 
satisfaction with the system developed as a system user between 8 - 31 July 2019, a total of 167 
people. The data collection tools were a 5 level estimation questionnaire. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean and standard deviation. The study found that the computer 
traffic data storage system computer traffic data can be stored in accordance with the Computer- 
related Crime Act B.E 2560 (version 2), stored in a MySQL database, verify and confirm network 
usage rights through an authentication system, display past user information backup for 90 days. 

The overall users’ satisfaction is at a high level ( x = 4.18, SD = 0.73). When considering in each 

aspect, found that usage and usage satisfaction was at a high level ( x = 4.26, SD = 0.70), followed 

by efficiency ( x = 4.24, SD = 0.76) and reliability ( x = 4.06, SD = 0.75), respectively. 

 
Keyword: Computer traffic data, Authentication system, Computer-related Crime Act B.E 2560 
 
บทน า 
  ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560  นั้น มีผลท าให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้อง
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้อย่างน้อย 90 วัน   
  ด้วยเหตุนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการ
จัดท าระเบียนผู้ใช้ และติดตั้งระบบ Authentication Server ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งหมด มีผลท าให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบเครือข่ายทุกท่านจะต้องท าการ
ตรวจสอบสิทธิ์ ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือมาจากหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้
ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือไม่ โดยผู้ใช้งานต้องมี ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) จึง
จะสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และห้าม
ผู้ใช้งานน า ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ 

 โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักศึกษา อาจารย์ และ
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บุคลากร ตลอดจนรองรับต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของส านัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

3. เพื่อให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี ้
 1.1 กลุ่มประชากร คือ ผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่  8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลา 08.30 – 19.30 น. 
จ านวน 167 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินระบบ 
                                 2.2.2 สร้างแบบประเมินระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

         แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายดังนี ้
          คะแนน 5 ระดับความคิดเห็นคือ มากที่สุด 
          คะแนน 4 ระดับความคิดเห็นคือ มาก 
          คะแนน 3 ระดับความคิดเห็นคือ ปานกลาง 
          คะแนน 2 ระดับความคิดเห็นคือ น้อย  
          คะแนน 1 ระดับความคิดเห็นคือ น้อยที่สุด 
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        เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มาก 
          ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 = น้อย 
          ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50 = น้อยที่สุด 
 2.3 ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแบบประเมินและให้ค าแนะน า แก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC; Index of 
Item - Objective) โดยข้อค าถามที่น ามาใช้ต้องมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 

3. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ 
 3.1 ขอบเขตการท างาน 
         ในขอบเขตการท างานจะติดตั้งระบบให้เรียบร้อยและท าการติดตั้งอุปกรณ์ จัดวางต าแหน่ง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ บน Linux และติดตั้ง Packages ที่ใช้ในระบบยืนยันตัวตนดังกล่าวให้เรียบร้อย 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการเช่ือมต่อของระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร ์

 
    3.2 ขั้นตอนการท างาน 

          3.3.1 ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

             3.3.2 จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และติดตั้งระบบปฏิบัติการ Centos 5.11  
(Linux) 
             3.3.3 ติดตั้งแอปพลิเคชนัต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
          3.3.4 ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
          3.3.5 ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต 

      3.3 การติดตั้งและพัฒนาระบบ ในการวิจัยนี้ใช้เซิร์ฟเวอร์จริงเป็นตัวทดสอบ โดยมี 
รายละเอียด ดังน้ี 
   3.3.1 หน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) จ านวน 1 TB 
 3.3.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) จ านวน 512 MB 
 3.3.3 เน็ตเวริ์คการ์ด (Network Adapter Card) จ านวน 2 ใบ (Slot) 
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   3.3.4 ระบบปฏิบัติการ CentOS เวอร์ชัน 5.11  
         3.3.5 แอปพลิเคชนั Freeradius Rsyslog 

          3.3.6 แอปพลิเคชนั Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin 
 3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
              แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ จัดการบริหาร
เครือข่าย ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
   3.4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าที่สร้าง ลบ แก้ไข และก าหนดค่าต่าง ๆ ได้แก่ 
                 1) สร้างกลุ่มการใช้งาน เป็นตัวก าหนดจ านวนเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
                 2) ก าหนดแบนด์วิธ และระบุจ านวนวันท่ีใช้งาน 

     3) ก าหนดค่าต่าง ๆ เช่น ความยาวของตัวอักษรในการสุ่มสร้าง Username และ 
Password 
                 4) สร้างหรือลบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
                 5) ตรวจสอบทราฟิกการใช้งาน 
                 6) เคลียร์ผู้ใช้งานท่ีค้างในระบบ 
  3.4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน ใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่สร้างจากระบบ น ามาล็อกอินเข้า
ใช้งานอินเทอร์เนต็ 

       3.4.3 รายละเอียดของฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นตารางที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ 
FreeRadius โดยชื่อฐานข้อมูลว่า Radius มีทั้งหมด 7 ตาราง ได้ดังนี้ 

    1) ตาราง account เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 
ส าคัญเช่น  username  password  เป็นต้น 

    2) ตาราง administrator เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบซึ่งประกอบไป 
ด้วยข้อมูลส าคัญเช่น  username  password  เป็นต้น 

    3) ตาราง configuration เก็บข้อมูลการตั้งค่าของระบบ  
    4) ตาราง radacct เก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    5) ตาราง radcheck เก็บข้อมูล username password เพื่อใช้ตรวจสอบกับ 

อุปกรณ์ Mikrotik ในการ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
    6) ตาราง radgroupcheck เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
    7) ตาราง radgroupcheck เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานและก าหนดความเร็วใน 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
  3.5 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเทอร์เน็ต การเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบมีหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการระบบผู้ใช้งาน  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

   4.1 ข้อมูลสถิติผู้ใช้ 
   4.2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

       4.2.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       4.2.2 ประเด็นความพึงพอใจ 
       4.2.3 ข้อเสนอแนะ 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
    เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส และ 2) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์และออกผลรายงาน 
 ในส่วนของการวิเคราะห์และออกรายงานข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นี้ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์

เปิดเผยรหัส  Loganalyzer เป็นเว็บอินเทอร์เฟสซึ่งสามารถติดตั้งและปรับแต่งใช้งานได้ง่ายมาใช้ในการแสดงผล 
โดยมีความสามารถหลักคือการแสดงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากไฟล์โดยตรงหรือจากฐานข้อมูล การค้นหาหรือ
กรองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การก าหนดผู้ใช้เพื่อจ ากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

1.1 login เข้าสู่ระบบฐานข้อมลูจราจรคอมพิวเตอรโ์ดยผู้ที่มีสิทธสิูงสุดคือ admin 
  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการ login เข้าใช้งานระบบฐานข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร ์
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ 
 
  ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์การใช้งานโดยแสดงข้อมูลล่าสุดหน้าละ 100 บรรทัด โดยแสดงวัน/เดือน/ปี ประเภทของข้อมูล ข้อมูล
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มาจากเครื่องใดพร้อมกับรายละเอียดของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถ 
export ออกมาในรูปแบบไฟล์ CSV และ XML ได้เพื่อง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) วันเวลาที่ใช้งาน  ทราบถึง IP Address ต้นทาง IP Address 
ปลายทาง ช่ือผู้ใช้งาน  port และโปรโตคอลที่ใช้งาน 

  2.2 การค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขในการ
ค้นหาได้ ดังนี ้

         2.2.1 Datatime Range ค้นหาตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการ 
       2.2.2 Syslog Message ค้นหาข้อมูลโดยใช้ keyword  

       2.2.3 ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดการคัดกรองข้อมูลเพิ่มได้โดยแบ่งตาม  
     1) ค้นหาตามค่า Syslog Facility  
     2) ค้นหาตามค่า Syslog Severity  
     3) Message Type ค้นหาตามประเภทของข้อมูล 
     4) Syslog tag ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อเครื่องหรือ IPAddress ของเครื่อง 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการค้นหาข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไข 
 

ผู้วิจัยก าหนดให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลและน ามาแสดงได้ทั้งหมดตามเง่ือนไขคือข้อมู ลจราจร
คอมพิวเตอร์ช่วงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ของ IP Address 10.10.10.37 พบ
ทัง้หมด 106 records  

 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แสดงรายละเอียดการคน้หาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอรต์ามเง่ือนไข 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพวิเตอร์ภายในส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอรภ์ายในส านัก               
              วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

ประเด็นค าถาม ค่าฉลี่ย SD. แปลผล 
ด้านการใช้สอย    

1. ระบบเอื้ออ านวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก 4.26 0.73 มาก 
2. ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 4.26 0.69 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.71 มาก 
ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 

ด้านความน่าเชื่อถือ    
1. ระบบมีความเสถียรภาพอยู่ในระดับใด 4.06 0.71 มาก 

2. ระบบไม่มีปัญหาขณะใช้งาน 3.88 0.77 มาก 
3. ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย 3.92 0.73 มาก 
4. ระบบเอื้ออ านวยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 4.13 0.76 มาก 
5. ระบบป้องกันการใช้ Username Login ซ้ า 4.23 0.75 มาก 
6. ระบบสามารถเคลียร์ Login ที่ค้างในระบบได้ 4.11 0.79 มาก 

ภาพรวม 4.06 0.75 มาก 
ด้านการใช้งาน    
1. หน้าจอของระบบสามารถเข้าใจได้โดยง่าย 4.28 0.71 มาก 
2. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.31 0.63 มาก 
5. รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายและสวยงาม 4.26 0.70 มาก 
6. การจัดวางองค์ประกอบเช่น ต าแหน่ง Login ภาพมีความ
เหมาะสม 

4.22 0.73 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.69 มาก 
ด้านประสิทธิภาพ    
1. ความรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ 4.15 0.82 มาก 
2. ความรวดเร็วในการตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน 4.27 0.72 มาก 

3. ความถูกต้องในการตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน 4.31 0.74 มาก 
ภาพรวม 4.24 0.76 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 167 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย ความพึงใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้าน

ประสิทธิภาพ  ( x = 4.24, SD = 0.76) และด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน  167 คน ท าการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันท่ี 8 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แบบประเมินที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)  โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล 
MySQL ระบบสามารถตรวจสอบและยืนยนัสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบพิสจูน์ตัวตน แสดงข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ โดยสามารถ ค้นได้ จากวันท่ี ระบบที่ใช้งาน เว็บไซต์ หรือ ชนิดข้อมูล Log File 
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่ได้ส ารองไว้ สามารถนามาใช้แสดงย้อนหลังได้ ตรงตาม พ.ร.บ. ที่ให้เก็บ
ข้อมูลจราจรไว้อย่างน้อย 90 วันและเรียกดูย้อนหลังได้ 
 2. ความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยประเมินจากผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย 

ความพึงใจอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.26, SD = 0.70) รองลงมา ด้านประสิทธิภาพ ( x = 4.24, SD = 0.76)       

ด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.06, SD = 0.75) ตามล าดับ 
 3. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเนื่องจากมีบุคคลที่
รับผิดชอบคอยพัฒนาระบบงานตามที่ต้องการไม่ต้องกังวลกับการปรับเปลี่ยนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสร่วมกับอุปกรณ์ Mikrotik  
ท าให้สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิโรจน์ อภินันท์ธนากร (2553) ที่ได้สร้างระบบที่ช่วยท าให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ
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ขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามข้อก าหนดที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีการยืนยันตัวตนให้ถูกต้องก่อนจึงใช้
งานได้ เมื่อเข้าดูรายงานจากเครื่องแม่ข่ายจะพบร่องรอยการใช้งานของผู้ใช้ครบทุกคน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรคิด อั้นขาว (2556) ที่ได้พัฒนาระบบยืนยันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีฟรีแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานระบบการยืนยันตัวตนโดยได้เลือกเครื่องมือที่ใช้พัฒนาคือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux 
น าไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของหน่วยงาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมอยู่ในระดับ
ด ี
 แนวโน้มการเข้าใช้งานเว็บใช้ที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับท่ี 2) ของผู้ใช้บริการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามนั้น ยังไม่พบการกระท าผิดดังกล่าว เพราะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในลักษณะเพื่อการพูดคุย สนทนาออนไลน์ คลอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยวิศว์ ชูเชิด  และ เรวดี   
ศักดิ์ดุลยธรรม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตคือใช้เพื่อพูดคุย สนทนาออนไลน์ 
มากที่สุดร้อยละ 73.44 รองลงมาค้นหาข้อมูล ร้อยละ 69.01 ดูหนัง ฟังเพลง ออนไลน์ร้อยละ 62.50 ส่วนผู้อ่าน
ข่าว/หนังสือพิมพ์ออนไลน์และเล่นเกมออนไลน์ ออฟไลน์ พบน้อยที่สุดใกล้เคียงกัน ร้อยละ 32.29 และ 31.77 
ตามล าดับ 
  ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาในส่วนของ Web Management ให้มีความยืดหยุ่นเข้ากับระบบที่ใหญ่กว่าเดิมได้ เช่น 
สถิติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ การบล็อกเว็บไซต์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งท้ังหมดเป็นการเพิ่มแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  ห้องสมุดสามารถน าระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไปใช้งานเพื่อจัดเก็บ Log การใช้งาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทราบถึงความหนาแน่นของการใช้งาน และมีข้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์
การใช้เครือข่ายและข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเพื่อน าไปสู่การออกแบบระบบป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) 
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บทคัดย่อ  
 การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกระบวนงานที่ใช้ระยะ
เวลานานรวมทั้งกระบวนการใช้แบบฟอร์มกระดาษท่ีท าให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการปฏิบัติงานและเพื่อให้ให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวโดยใช้
รูปแบบของวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle ) มาใช้ตามขั้นตอน PDCA จึงได้ Google Sheet มาช่วยในการด าเนินการ
และช่วยในการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดกระบวนงานขั้นตอนต่าง ๆ ได้
อย่างดี ได้แก่ การลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมทั้งลดการใช้แฟ้มงานที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มจากทุกช้ัน
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้กับห้องสมุดคณะรวมถึงห้องสมุดที่วิทยาเขตหนองคาย การลดระยะเวลาในการรอ
เจ้าหน้าที่ในการมอบงานให้กับนักศึกษา เพราะสามารถออกแบบให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดช่วงวันเวลาพร้อมเลือก
งานที่จะมาช่วยงานห้องสมุดได้ล่วงหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถวางแผนงานและตรวจสอบงานช่วงเวลาที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ในทันที ท าให้การใช้งาน Google Sheet มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
       

ค าส าคัญ: 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 

 
บทน า  
                       มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการก าหนดให้นักศึกษาตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็น 1 ใน 5 ด้านท่ีนักศึกษา
ต้องมีและเป็นด้านท่ีจะพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ ส านักหอสมุดเปน็อีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกลไกการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงด้านจริยธรรมและคณุธรรม ท่ีขัดเกลาให้นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ ภายใต้
กฎระเบียบและกติกาการท างานรว่มกัน  
        การรับนักศึกษาช่วยงานของส านักหอสมุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากส านักหอสมุด
เป็นหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกมาช่วยงานเป็นจ านวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน
นักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาช่วยงานส านักหอสมุดเป็นจ านวนมากถึง 4,000 คน  จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากมี
การเฉลี่ยนักศึกษาที่ช่วยงานส านักหอสมุดต่อวันอยู่ที่วันละ10-20 คนรวมกับนักศึกษาจากโครงการต่าง ๆ เช่น 
นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาโครงการจ้างงาน เป็นต้นการบริหารจัดการนักศึกษาในแต่ละวันจะมี
เจ้าหน้าท่ีที่ประจ าห้องอ่านหนังสือ หรือเคาน์เตอร์บริการ เมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ ณ จุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูและ
กรอกแบบฟอร์มการช่วยงานในแฟ้ม เพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรอกในระบบหน่วยกิจกรรมได้ ที่ผ่านมา
ส านักหอสมุดประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ประจ าห้องอ่าน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของงานบริการ
นั้นมีการเข้างานเป็นระบบเหลื่อมเวลา ซึ่งคล้ายกับการท างานเป็นกะ จะมีรอบงานเวลาปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา 
ได้แก่ รอบเวลา 08.30-16.30 น. รอบเวลา 12.30 – 20.30 น.(ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน รวมพัก) ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถติดต่อได้ และใช้เวลานานในการรอเจ้าหน้าที่เพื่อมามอบงานที่จะปฏิบัติบางครั้งก็เลยก าหนดช่วงเวลาที่จะ
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ได้ปฏิบัติงาน ส่วนเจ้าหน้าท่ีเองก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวันน้ีจะมีนักศกึษามาช่วยงานจ านวนเท่าไหร ่ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดงานท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติได้ อีกปัญหาหนึ่งก็คือการลงหน่วยกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีมีความล่าช้า เนื่องจาก
การลงแบบฟอร์มกระดาษในแฟ้ม เพื่อรอเจ้าหน้าที่เก็บแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประจ าช้ันต่าง ๆลงบันทึกสัปดาห์ละครัง้ 
ท าให้ศึกษาต้องรอนับหน่วยกิจกรรม และนักศึกษาต้องมาตามเรื่องที่ส านักหอสมุด  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น าขั้นตอนการปฏิบัติมาปรับปรุงโดยใช้วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) 
ตั้งแต่ PDCA  ได้พบว่าการน า Google sheet มาช่วยในการแก้ปัญหาในการบริหารงานนักศึกษาช่วยงาน สามารถ
ท าให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นได้เป็นอย่างดี  google sheet เป็นapplication ของ google drive ทีมี
ลักษณะการท างานคล้ายกับ Excel การท างานบนสเปรดชีต(spreadsheet) ง่ายต่อการปรับแก้ไขข้อมูล การใช้สูตร
มาก าหนดและฟังก์ชันการใช้งานอื่น ๆ ที่มีในสเปรดชีต และสามารถท างานร่วมกันบนระบบคลาวด์ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาP 
 
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบตัิงานเดิมที่ใช้ 
                       2. เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้กับนักศึกษาให้สามารถสมัครช่วยงานห้องสมุด 
                       3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงบันทึกหน่วยกิจกรรมและบริหารจัดการงานให้กับนักศึกษา
ช่วยงานได้ในทุกที่ทุกเวลา 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. น าขั้นตอนมาศึกษาและวเิคราะห์ประเด็นที่ส าคญัจากปญัหาในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธี
ประชุมผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่หารือปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบตัิงาน โดยปัญหาที่พบเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
  1.1 นักศึกษาท่ีมาช่วยงานห้องสมุดไม่พบเจ้าหน้าที่ประจ าชั้นซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องเข้า
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาบางช้ันเจ้าหน้าท่ีจะติดให้บริการทีเ่คาน์เตอรเ์ซอร์วิส ท าให้นักศึกษามเีวลานับหน่วยกิจกรรม
ไม่พอ( 1 หน่วยกิจกรรมเท่ากับ 3 ช่ัวโมง) 
  1.2 เจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน เนื่องจากไม่มีข้อมลูจ านวน หรือไม่ทราบว่าในวันน้ัน ๆ จะมี
นักศึกษามาช่วยงานหรือไม่ จึงไมส่ามารถวางแผนก าหนดงานท่ีจะให้นักศึกษามาช่วยในแต่ละวันได้ เพราะต้องรอให้
นักศึกษามาติดต่อช่วยงานด้วยตนเอง 
  1.3 เจ้าหน้าท่ีบันทึกหน่วยกิจกรรมให้กับนักศึกษาบักทึกข้อมูลได้ช้าเนื่องจากจะต้อง
เก็บรวบรวมแบบฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของนักศึกษาประจ าแต่ละช้ัน (ช้ัน 1-6) และใช้เวลานานใน
การรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพือ่ลงในระบบ บางครั้งก็เกิดความผดิพลาดในการนับหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา 
                                    1.4 เมื่อผู้บันทึกข้อมูลไม่อยู่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจ าชั้นไมส่ามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีที่นักศึกษามาสอบถามจ านวนหน่วยกิจกรรมว่ามีการบันทึกในระบบให้หรือยัง   
 2. พิจารณาหาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน จึงได้ข้อสรปุคือการน าGoogle sheet 
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้  google sheet มีการท างานบนสเปรดชีต(spreadsheet) และทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้
พร้อมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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 3. ออกแบบและก าหนดความต้องการในเขตข้อมูลและการใช้ข้อมูลใน Google sheet เพื่อให้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1 สร้างแบบฟอร์มการรับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด โดยน าเอา Google from มาใช้ในการ
รับนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดและสร้างApplication ที่หน้าweb site ของส านักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
กรอกข้อมูลการสมัครช่วยงานห้องสมุดไวล้่วงหน้าได ้
 

 
               

 ภาพท่ี 1 ภาพApplication หนา้we siteและแบบฟอร์มออนไลน ์
 
  3.2 ก าหนดเขตข้อมูลทีต่้องให้แสดงโดยใช้ google sheet ข้อมูลเบื้องต้นตามที่ก าหนดใน
แบบฟอร์ม และก าหนดเขตข้อมูลเพิ่มเตมิคือ จ านวนช่ัวโมง และหนว่ยกิจกรรม ช่ือเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ันรับรองการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ช่ือเจ้าที่ท่ีบันทึกระบบกิจกรรม และช่องหมายเหตุ เพื่อใส่ข้อมูลอื่น ๆในการสื่อสารกัน 
 

 
  
ภาพที ่2 รูปแบบของGoogle sheet 
 
             3.3 เมื่อได้ตามต้องการแล้ว ท าการก าหนดสูตรและใช้ค าสั่ง Vlookup และIF ในการก าหนด
เงื่อนไขที่ต้องการในโปรแกรม ดังนี้ 
  3.3.1 เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถมาแก้ไขในช่องต่าง ๆได้ที่ไม่อนุญาตให้เขา้แก้ไข 

 3.3.2 ให้โปรแกรมแสดงผลจ านวนช่ัวโมงและรวมหน่วยกิจกรรมของ 
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นักศึกษา โดยผูกเงื่อนไขกับรหสันักศึกษา ซึ่งนักศึกษาลงช่ือท างานได้ตามวันท่ีต้องการ แต่โปรแกรมจะค านวณ
จ านวนช่ัวโมงและหน่วยกจิกรรมรวมไว้ให ้
 

 
  
ภาพที ่3 แสดงการนับจ านวนหน่วยกิจ 
 
  3.3.3 ก าหนดการลงช่ือเจ้าหน้าทีท่ี่รับรองการปฏิบตัิงานให้แสดง drop-down list เป็น
คลิกเลือกช่ือ เพื่อสะดวกในการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 
  3.3.4 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกหน่วยกิจกรรมลงช่ือในช่องผู้บันทึก 
    3.3.5 ก าหนดการแชร์ในการท างานร่วมกันให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาในระบบได ้
และมีการท างานร่วมกันได้ แก้ไข หรือบันทึกข้อมูลได้ใน 
  3.3.6 ก าหนดการรายงานได้ตามที่ต้องการ 
 4. น ามาใช้งานแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ทดสอบการใช้งานเปน็เวลา 1 เดือนและ
ประเมินผลการทดสอบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 2 ใช้งานจริง โดยจัดอบรมแนะน าการใช้งานให้เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ประเมินผลการใช้งานจากผู้เกี่ยวข้อง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการน า google sheet มาประยุกต์ใช้งาน ท าให้สรุปได้ดังนี ้
 1. สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาไม่พบเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน 

เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลและจ านวนการสมัครช่วยงานห้องสมุดของนักศึกษาในแต่ละวันและล่วงหน้าได้จึงท าให้
สามารถวางแผนการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาได้เนื่องจาก google sheet สามารถดูได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 2. ลดขั้นตอนเดิมที่ใช้แบบฟอร์มกระดาษและแฟ้มจัดเก็บในแต่ละชั้นทั้งหมด 5 แฟ้ม (ช้ัน 3 - 6 
อาคาร 2 และช้ัน 3 อาคารศูนย์)  
 3. ลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเดินขึ้นลงในแต่ละช้ันห้องอ่านเพื่อเก็บแฟ้มแบบฟอร์ม
การลงหน่วยกิจกรรมช่วยงานห้องสมุด 

 4. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสมัครมาช่วยงานห้องสมุด เพียงแค่ scan QR 
code และกรอกแบบฟอร์ม google form โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดก็สามารถสมัครได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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 5. เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบในการบนัทึกข้อมูลหน่วยกิจกรรมของนักศึกษามีความสะดวก รวดเร็ว
ในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละช้ันลงช่ือรับรองการปฏิบัติงานของนักศึกษาผ่าน google sheet 
แล้ว เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสามารถลงข้อมูลหน่วยกิจกรรมได้อยา่งรวดเร็วเช่นกัน  
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                                ขั้นตอนเดิม 

 

 

 

 

                                       ไม่พบ 

                      

                  พบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบขั้นตอนเดิมและขั้นตอนใหม ่

 

                                        ขั้นตอนใหม่ 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมตน้ 

นกัศึกษารอติดต่อช่วยงาน

หอ้งสมุดดว้ยตนเอง 

พบ

เจา้หนา้ท่ี 

ลงแบบฟอร์มการช่วยงาน

ประจ าชั้น 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบขอ้มลู 

มอบหมายงานตามเวลา 

ท่ีแจง้ไว ้

เจา้หนา้ท่ีลงนามรับรองใน

แบบฟอร์มช่วยงาน 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการบนัทึก

หน่วยกิจกรรมเก็บรวบรวม

แบบฟอร์ม ประจ าชั้นต่างๆ 

ตรวจสอบและบนัทกึหน่วย
กจิกรรม/ลงสถติ ิ

จบ 

เร่ิมตน้             

นกัศึกษาสมคัรผา่นออนไลน ์

พบเจา้หนา้ท่ีประจ าชั้นตาม

วนั เวลา ท่ีสมคัรไว ้

เจา้หนา้ท่ีมอบหมายงาน 

ลงนามรับรองในGoogle Sheet 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการบนัทึก

หน่วยกิจกรรมไดท้นัที 

จบ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
     ควรมีการพัฒนาการใช้ google sheet ให้เช่ือมโยงกับระบบการออกใบรับรองการช่วยงานของ
ส านักหอสมุด 

การน าไปใช้ประโยชน ์
             ได้มีการน าไปใช้กับเจา้หน้าท่ีของส านักหอสมุดที่มีนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดของห้องสมุดคณะ
จ านวน 12 แห่ง รวมวิทยาเขตหนองคาย ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 
รายการอ้างอิง 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์.  (2557). ประกาศ มข.ที่ 1668/2557 เรื่อง  
              หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์.   
โรงเรียนสตรีนนทบุรี. (ม.ป.ป.). Google Sheet. [เว็บบล็อก]. สืบคน้จาก       
               http://www.satrinon.ac.th/ga/doc/sheet.pdf 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Open Source และ Power BI Desktop 
 

Assets Management System by Open Source Software  
and Microsoft Power BI Desktop 

 
จารุณี การี 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

jarunee.kar@yru.ac.th 

 
บทคัดย่อ   
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สินทรัพย์ด้วย Open source และ Microsoft Power BI Desktop ให้มีกระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ รายการซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายและคืนที่สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลของสินทรัพย์แม่นย า
มากขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่จะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ และการสูญหายของเอกสารส าหรับการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ใช้ซอฟต์แวร์
ฟรี  ได้แก่  Snipe-IT ซึ่ ง เป็น Web Application ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล  และใช้  
Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้างรายงานท่ีน่าสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
การพิจารณาของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์  และระบบงานนี้ช่วยให้การ
เก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
  

ค าส าคัญ: ระบบจัดการสินทรัพย์, ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

  
ABSTRACT  
 The purpose of this study was to analyze, design and develop a Asset 
Management System by Open source software and Microsoft Power BI Desktop. This is for data 
record, check data, data report, preventive maintenance report  to enhance the system to be 
easier for use, faster, and increase the accuracy for the data collection of the assets; replacing the 
manual (paper) request for the assets which could slow down the auditing process and increase 
the chance of loss of documentation for each request/disbursement. Academic Resources and 
Information Technology Center in Yala Rajabhat University used the Snipe-IT Application (Free open 
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source software)  which is Web Application for IT asset management to record data and Microsoft 
Power BI Desktop to store data and create interesting reports for executive to decision and 
consideration. The research findings show that administrators can easily manage product data 
information, such as assets disbursement, summary of assets request report. User satisfaction 
towards the system was in general at a high level. In conclusion, this system is very beneficial to 
the users for data management and the assets disbursement process. 

 
Keyword: Assets Management System, Information Management System, Snipe-IT, Microsoft    

                Power BI Desktop 

 
บทน า 
 กระบวนการบันทึก ตรวจสอบ รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ การบันทึกการซ่อม
บ ารุง การเบิกจ่ายและคืนสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ผ่าน
มา ได้บันทึกในรูปแบบของกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษมีข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการตรวจสอบการใช้งาน หรือรายงานข้อมูลครุภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีที่
ดูแลงานพัสดุต้องรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ รวบรวม
ข้อมูล และรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน 
       ต่อมามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลใน
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้หลายไฟล์ เก็บไฟล์ไว้หลายที่ และการบันทึกข้อมูลในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน การตรวจสอบและรายงานข้อมูลใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์และมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลมากขึ้น จึงน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ท างาน เพี่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application 
(Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
โดยการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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 1. การศึกษาเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเบื้องต้นจะท าการก าหนดปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ โดย
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับข้อมูลสินทรัพย์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อน าไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กระบวนการ และข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 2. การก าหนดความต้องการของระบบ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามความตอ้งการของผู้ใช้งานในระดับตา่ง 
ๆ ดังนี ้
 2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการดูแลระบบทั้งหมด สามารถเก็บข้อมูลสินทรัพย์  ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิก และสามารถออกรายงานของการเบิกครุภัณฑ์ 
 2.2 ผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่) เข้าสู่ระบบด้วยการใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ
การใช้งานได้บางส่วนตามสิทธ์ิของเจ้าหน้าท่ี 
 3. การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) 
และ Microsoft Power BI Desktop ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานข้อมูล 
 4. การพัฒนาระบบ ในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT 
Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
  4.1 ติดตั้งระบบ Snipe-IT Application บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งค่าคอนฟิก
และปรับค าแสดงผลภาษาไทยให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยก าหนดช่ือโดเมนเป็น itam.yru.ac.th และทดสอบ
น าเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อทดสอบการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
   4.2 สร้างข้อมูลในรูปแบบของ View Table โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
MySQL ในระบบ Snipe-IT Application รองรับการเชื่อมต่อกับ Microsoft Power BI Desktop  
      4.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop บนเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งค่า
คอนฟิกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application  
  4.4 สร้างรายงานข้อมูลสนิทรัพย์ และเปรียบเทียบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้สร้างรายงาน
จากซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop กับรายงานในระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ตรงกัน  
  จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open 
source) และ Microsoft Power BI Desktop มีการท างานอยู่ 4 ส่วน คือ หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ หน้าเบิกจ่าย
สินทรัพย์ หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี และหน้าแสดงผลรายงาน  
  ส่วนท่ี 1 หน้าจัดการข้อมูลสินทรัพย์ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของสินทรัพย์ เช่น 
เลขครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่นของสินทรัพย์ ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย วันท่ีซื้อ ราคา เป็นต้น และสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพของ
สินทรัพย์ได้ สามารถค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ที่ต้องการ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 หน้าจัดการข้อมลูสินทรพัย์ 
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  ส่วนที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย์ สามารถเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้ ระบุสถานที่ติดตั้งและ
ทรัพย์สิน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าเบิกจ่ายสินทรัพย ์
 
  ส่วนท่ี 3 หน้าจัดการเจ้าหน้าท่ี สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของผู้ปฏิบัติและผู้ใช้  
ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 หน้าจัดการเจา้หน้าท่ี 
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  ส่วนท่ี 4 หน้าแสดงผลรายงาน จะรายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ ITAM 
ทั้งหมด ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลรายงาน 
 
 ปัจจุบันมีข้อมูลรายการสินทรัพย์ของหน่วยงานบันทึกในระบบ ITAM แล้ว มีจ านวน 3,465 
รายการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ค. 2562) 
 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop เป็นชุดเครื่องมือของ Microsoft ใช้งานฟรี มีความสามารถใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสร้างกราฟข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลสินทรัพย์ให้น่าสนใจ และน าข้อมูล
ที่ได้สร้างจาก Power BI มาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าการรายงานข้อมลูสนิทรัพย์ด้วย Power BI Desktop 
 
 5. การทดสอบระบบ เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของ
ระบบ ผลสรุปมีดังนี้ 
 5.1 ระบบ Snipe-IT Application มีความสามารถบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์
ของหน่วยงานได้ 
  5.2 ซอฟต์แวร์ Power BI Desktop มีความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และสร้าง
รายงานที่น่าสนใจ และสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ของระบบ Snipe-IT Application เพื่อให้แสดง
ข้อมูลแบบ Real time 
  5.3 รายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้ออกแบบไว้ด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Desktop 
สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพิจารณาของผู้บริหารต่อไป  
  5.4 ปรับปรุงรายงานข้อมูลสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop 
ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจระบบงานภายหลังจากการที่ได้ทดลอง  
 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน า
ผลที่ได้เทียบกับ เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น.82-84) ดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT   
             Application (Open Source) และ Microsoft Power BI Desktop 
 

การทดสอบระบบ ผลการทดสอบ
ระบบ 

ระดับความพึงพอใจ 

x S.D. 
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก-ง่าย 4.35 0.48 มาก 

2. กระบวนการท างานของระบบ 4.30 0.62 มาก 

3. ความถูกต้อง แม่นย าของระบบ 4.43 0.50 มาก 

4. ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 4.48 0.58 มาก 

5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.43 0.50 มาก 

6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4.35 0.56 มาก 

7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.48 0.50 มาก 

8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม 4.35 0.56 มาก 

9. ความสามารถของระบบ ในการน าไปใช้ประโยชน์ 4.48 0.50 มาก 

10. ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.57 0.58 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.42 0.54 มาก 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 ในอดีตส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้บันทึกข้อมูล
วัสดุครุภัณฑ์ในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บไว้หลายที่ ท าให้ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น การสูญหายของเอกสาร ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-
IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop  โดยใช้ Snipe-IT ซึ่งเป็น Web Application 
ประเภท Asset Management Tool บันทึกข้อมูล และใช้ Microsoft Power BI Desktop จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
และสร้างรายงานที่น่าสนใจ โดยการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการพิจารณาของผู้บริหาร 
เช่น การพิจารณาการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทดแทน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นต้น 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีมีต่อระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจ
ในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งาน
โปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ และระบบงานนี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลและการเบิกจ่าย
สินทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
 อภิปรายผล  
 ระบบจัดการสินทรัพย์ไอที (itam.yru.ac.th) ด้วย Snipe-IT Application (Open Source) 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันระบบ ITAM ได้อัพเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7.4) และมีฟังก์ชัน
สนับสนุนการท างานในหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ ระบบมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของครุภณัฑ์ 
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ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่างของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-
คืนสินทรัพย์กับผู้ใช้งาน สถานที่ที่ติดตั้ง หรือติดตั้งกับสินทรัพย์อื่น สามารถตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถรายงานข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีได้มีการวิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อ
ระบบงานนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นระบบท่ีช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์และ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ความสามารถของระบบในการน าไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบนี้ยังช่วย
ให้มีการเก็บข้อมูลและการเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี  
ทองประเสริฐ (2549) ที่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ส าหรับ
บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกื้อกูล ปรีเปรม (2549) ที่ได้พัฒนาระบบครุภัณฑ์และวัสดุผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเก็บลงฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาข้อมูลและการ
เบิกจ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดเวลาการท างาน ส่วนภัทราภรณ์และ
ทัศนีย์ (2558) ได้น าเสนอ ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
เกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพื่องานพิพิธภัณฑ์ พบว่า สามารถท างานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการท างาน และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์ (itam.yru.ac.th) สามารถน ามาให้อยู่ในรูปแบบโมบาย
แอปพลิเคชนั จะสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 การน าไปใช้ประโยชน ์
  หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลสินทรัพย์จ านวนมาก สามารถน าระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสินทรัพย์ด้วย Snipe-IT Application (Open source) และ Microsoft Power BI Desktop ไปปรับ
ใช้ได้อย่างง่ายดายและช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายการอ้างอิง 
เกื้อกูล ปรีเปรม.  (2549).  การพัฒนาระบบครุภณัฑ์และวัสดุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ). กรุงเทพฯ: สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ภัทราภรณ์ จี่เอี่ยม, และทัศนีย์ เจริญพร.  (2558) .  ระบบบริหารจัดการคลงัวัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์. ใน การประชุม
 วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015.  ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
 นครินทร์. 
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คู่มือการใช้ฐานข้อมูลแบบ Interactive Video Clip 
 

E-database user guides Interactive Video Clip 
 

เฉลิมเกียรติ ดีสม 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
chalermkiat@buu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 ปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ บน Social Network นั้นจะเป็นลักษณะ
คลิปวิดีโอซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะด้วยเทคโนโลยีรับฝากคลิปวิดีโอทั้งแบบเสียเงินและ
ให้บริการฟรี ซึ่งส่วนท่ีให้บริการฟรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น  Youtube และ Facebook เป็นต้น และ
สารสนเทศประเภทคู่มือการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของส านักหอสมุดปัจจุบันอยู่ในรูปสารสนเทศแบบ PDF ให้บริการ
บนเว็บไซต์  ควรมีการแปลง (Transfrom) ให้อยู่ในรูปลักษณะคลิปวิดีโอเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ในความยาวประมาณ 
3-5 นาที  จากนั้นน าเนื้อหาส่วนส าคัญของคลิปวิดีโอ ท าแบบทดสอบแทรกในคลิปวิดีโอ (Interactive Video Clip) เพื่อ
ทดสอบผู้ดูคลิปวิดีโอนั้นว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

 
ค าส าคัญ: คู่มือการใช้ฐานข้อมูลม, Video Clip, แบบทดสอบ, Pop up 

 
ABSTRACT  
          Nowadays, information presentation form on social network is video clip and it 
has been more popular because of free and well-known technology such as YouTube and 
Facebook. E-database user guides in PDF format that are on our website needs to transform to 
video clip for easily learning within 3-5 minutes. After that, the library makes the test from the 
content in order to let students do the test during watching the video clip which gives students 
more interactive according to the suitability of content for testing audient to know how much they 
can understand from the video clip while they are watching it. 

 
Keywords: E-database user guides, Video Clip, Test, Pop-up Program 
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บทน า 
 ในการพัฒนาคู่มือการใช้ฐานข้อมูล จากเอกสาร PDF ให้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในลักษณะของคลิป
วิดีโอให้มีความยาวประมาณ 5 นาทีนั้น เพื่อท าเนื้อหาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  และการคลิปวิดีโอนั้นใช้เทคนิคการ
ท าแบบ Screen Record ซึ่งเป็นการสอนใช้แบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยแบบ Step by Step เพื่อให้ผู้ชม
คลิปนั้นสามารถท าตามได้ทีละขั้นตอน  
 เนื้อหาของคลิปวิดีโออาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ  แต่เมื่อไปอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโออาจจะท าให้ผู้ที่
ชมคลิปวิดีโอนั้นดูผ่าน ๆ  และจับประเด็นของแต่ส่วนของเนื้อหาได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควร
มีการสรุปประเด็นเนื้อหาของคลิปวิดีโอแต่ละส่วนเพื่อสร้างแบบสอบถาม  เพื่อให้ผู้ชมคลิปวิดีโอนั้นได้เข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือบางครั้งผู้ชมคลิปวิดีโอนั้น ๆ อาจจะดูคลิปวิดีโอแค่ผ่าน ๆ  ซึ่งการมีแบบทดสอบ 

Interactive Video Clip ขึ้นในขณะชมคลิปวิดีโออาจจะช่วยสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะผู้ชมคลิปนั้นจะต้องตอบ
แบบสอบถามให้ถูกต้อง  ซึ่งผู้ชมคลิปวิดีโอบางคนเมื่อตอบผิดจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนั้นตั้งแต่ต้นอย่างตั้งใจอีกก็
ได้  ซึ่งข้าพเจ้าขอเสนอเป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้วิธีการใช้ฐานข้อมูล  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้จากในรูปแบบ PDF ไฟล์ ให้เป็นคลิปวิดีโอแบบ Screen record ซึ่ง
เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ใช้บริการในการเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูล 
 2. เพื่อพัฒนาคลิปวิดีโอ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ชมคลิปวิดีโอ  เพื่อสรุปเนื้อหาความเข้าใจใน
เนื้อหาส่วนนั้น ๆ 
 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับไปชมคลิปวิดีโออีกครั้งอย่างตั้งใจ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้คลิปวิดีโอนั้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. น าคู่มือเนื้อหาไฟล์ PDF ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดมาอ่านและท าความเข้าใจ 
ตัวอย่างเช่น คู่มือเอกสารการใช้ Science Direct ซึ่งมเีนื้อหาความยาว 73 หน้า    

2. ซักซ้อมวิธีการใช้ฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 3. ใช้โปรแกรม Bandicam บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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 4. บันทึกแบบ Screen Record  วิธีการใช้ฐานข้อมูลทีละขั้นตอนความยาวประมาณ 3-5 นาท ี
 

 
 5. Upload คลิปวิดีโอคู่มือ ขึ้นบนบริการฝากไฟล์ Youtube 
 

 
 6. ใช้ Service H5P Interactive Video ในการสร้างแบบถาม 
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 7. สร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 

 
 

 8. น าคลิปวิดีโอมาแสดงผลที่เว็บไซต์ส านักหอสมุด 
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สรุปผล อภิปรายผล  
 การท าคู่มือการใช้ฐานข้อมูลแบบคลิปวิดีโอพร้อมด้วยแบบทดสอบ  Pop Up ถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้เอกสารแบบ PDF ของการเรียนรู้วิธีใช้ฐานข้อมูลต่างๆ  ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเอกสาร PDF 
แบบเดิมนั้นอาจมีหลายหน้าเช่น เอกสาร PDF ของ Science Direct ที่มีถึง 73 หน้า แต่เมื่อได้แปลงเป็นคลิปวิดีโอ
แล้วจะใช้เวลาศึกษาภายใน 5 นาที จะเห็นได้ว่าจะช่วยประหยัดเวลากว่าแบบเดิมไม่มากก็น้อย  จะอย่างไรเสียหาก
ผู้ใช้ต้องการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct ในเชิงลึกนั้นคู่มือต้นฉบับมีความเหมาะสมในศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ  
 นอกจากการพัฒนาแปลงคู่มือจาก PDF การใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปคลิปวิดีโอแล้ว ควรมี
การพัฒนาส่วนอื่น ๆ เช่น กฎข้อบังคับหรือ หรือ การใช้โปรแกรมส่วนอ่ืนๆ ที่ให้อยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือการ์ตูน
แอนนิเมชนั  ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าใช้มากขึ้นอีกด้วย 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าไปพัฒนาร่วมกับระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเนื้อหา
ที่เรียนทาง VDO line หากมีการตอบสนองอะไรกับผู้ใช้บ้าง เช่น แบบทดสอบเกิดขึ้นหลังเนื้อหา VDO แสดงไปแล้ว
1-2 นาทีก็จะแสดง Pop Up แบบทดสอบเนื้อหาที่ผ่านเพื่อทดสอบว่าผู้ศึกษานั้นมีความเข้าใจในเนื้อหา VDO มาก
น้อยเพียงใดหรือ ซึ่งมองในทางกลับกันเทคนิค หากผู้ศึกษานั้นยังไม่สามารถท าแบบทดสอบวิดีโอนั้นได้ เขาจะย้อนดู
วิดีโอนั้นอีกครั้งอย่างตั้งใจมากขึ้น ดังเช่นตอนที่ข้าพเจ้าให้นิสิตฝึกงานทดลองใช้ VDO คู่มือการใช้ฐานข้อมูลของ
ส านักหอสมุดก็เป็นได้ ตัวอย่างวิดีโอพร้อมแบบทดสอบ Pop Up  https://h5p.org/interactive-video เป็นต้น 
 
รายการอ้างอิง 
จินตวีร์ (มั่นสกลุ) คล้ายสังข์. (๒๕๖๒). เอกสารประกอบการบรรยาย Active Learning for Digital Learner จาก 
           หลักการและแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
 จินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ 

ช้ันน า. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การประยุกต์ใช้ระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยกูเกิลแอปและคิวอาร์โค้ด 

 
Application of the Room Service System or Learning Space of the 

Office of Academic Resources and Information Technology 
Phetchaburi Rajabhat University with Google Application and QR code 

 
ณฐกฤตย์ นวมงาม, ทวี นวมนิ่ม, มธุรส ปราบไพรี, ตวงสิทธิ์ สนข า 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th 
tawee.nua@mail.pbru.ac.th  

maturose.pra@mail.pbru.ac.th 
toungsit.son@mail.pbru.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด โดยประยุกต์ใช้ Google Application ได้แก่ Google 
Calendar, Google From และ Google Sheet ในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ตลอดจนการส ารวจและ
ประเมินผลการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด  และใช้เทคโนโลยี QR Code, Power Point และ 
Facebook ในการจัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดบนจอ
อิเล็กทรอนิกส์ และบนระบบออนไลน์ โดยประเมินผลจากผู้รับบริการทั้งหมดที่ใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 139 ครั้ง พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบ
การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67 และจากการปฏิบัติงานบริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด สามารถสรุปแนวทางการบริการได้ดังนี ้1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ที่ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การ
ตรวจสอบและยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการ
บริการ 6) การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจ และ7) การตรวจสอบหลังให้บริการ 
 อีกทั้งจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 ทั้งนี้ องค์กร/
หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ค าส าคัญ: ระบบบริการห้อง, กูเกิลแอป, คิวอาร์โค้ด, การบริการพื้นท่ีการเรียนรู้ 

 

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 

 
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา วิจัย และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการจัดหา จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้มีการปรับปรุง พัฒนาห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายลักษณะ อาทิ ห้อง Smart Class Room 1-3 ส าหรับการเรียนรู้
แบบ Smart Learning หรือ Action Learning การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนองาน และการ
เรียนรู้ร่วมกัน/การท างานเป็นทีม, ห้อง Training Room ส าหรับการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้อง Tutor Room 1-2 ส าหรับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย, การน าเสนองาน 
และการเรียนรู้ร่วมกัน/การท างานเป็นทีม, ห้องต้นหว้า ส าหรับการประชุม การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย, 
ห้องเรียนรู้ร่วมกัน Learning Common Room ส าหรับการเรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัยของนักศึกษา อาจารย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ PBRU Think Café @ Library เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตาม
อัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
รับรองต่าง ๆ ท่ามกลางข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส านักฯ จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาพื้นที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการ เหมาะสมและพอเพียง 
ทั้งนี้ การบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้เดิม มี 2 ช่องทาง คือ 1) การแจ้งความต้องการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของ
ห้องสมุดที่ส านักงานผู้อ านวยการ แล้วเจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการจึงได้ประสานกับผู้ดูแลห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด  และ 2) แจ้งความต้องการใช้ห้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องโดยตรง ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการ
ประสานงานหลายครั้ง ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการ การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริการห้อง/พื้นที่ ที่ยังไม่ชัดเจนอีกด้วย  
 ดังนั้น ส านักฯ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจองและเผยแพร่การใช้บริการห้อง/พื้นที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของห้องสมุดขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้รับบริการ โดยประยุกต์ใช้ Google Calendar 
ร่วมกับ โปรแกรม Power point และการใช้เทคโนโลยี QR Code การบันทึกการจองโดยใช้ Google From 
ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารของห้องสมุดบนระบบออนไลน์ อาทิ การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด, 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์, และ Social Network ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่/ห้อง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยค านึงถึงการประหยัดงบประมาณ หรือความพอเพียง  ด าเนินการทดลองให้บริการ 
ประเมินผลการบริการ และจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึง
ระดับประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพตามความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความทันสมัย 
  2.เพื่อพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นทีก่ารเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 
  3.เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการห้อง/พื้นทีก่ารเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การประยุกต์ใช้ระบบบริการพื้นท่ี/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. การศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ 
 1.1 ประชุมกลุ่มผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ระบุประเด็นอุปสรรคปัญหา 
จากการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบบริการห้อง/พื้นที่ โดยพัฒนา
ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google Application, QR Code ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินแต่ละห้อง แบบการจอง+แบบประเมินผล จัดท าสื่อ 
                Internal PR 

 
 

         Internal PR 
 

 
         Socials 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พืน้ท่ีการเรียนรู้ 

 
 1.2 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สร้างปฏิทินของแต่ละห้อง/พื้นที่ โดยใช้ 
Google Calendar สามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ กูเกิล ที่  URL Address = http://www.google.co.th โดยใช้ 
Account ของส่วนกลางหรือของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็น Account เดียวกับการใช้งาน Google 
Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกที่ Google Calendar หรือ ปฏิทิน ใส่ค่าต่าง ๆ โดยตั้งช่ือปฏิทิน
ตามช่ือห้องหรือพ้ืนท่ีที่ให้บริการ ใส่รายละเอียดค าอธิบายหรือวัตถุประสงค์ปฏิทินน้ัน เลือกโซนเวลา (GMT+07.00) 
เวลาอินโดจีน - กรุงเทพฯ แล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างปฏิทิน จากนั้นตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละปฏิทินให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ Copy ที่อยู่ URL Address ของแต่ละปฏิทินไว้ เพื่อน าไปเชื่อมโยงในสื่อต่าง ๆ อาทิ การจัดท า QR 
Code, การจัดท าสื่อ Power Point Show บนจออิเล็กทรอนิกส์, การจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 ปฏิทินการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู้ของส านักวิทยบรกิารฯ ท้ังหมด 
 
 1.3  บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สร้าง QR Code ได้ทีเ่ว็บไซต์ www.qr-
code-generator.com โดยใส่ URL Address ของปฏิทินแต่ละห้อง/พื้นที่ ลงไปในช่อง WebSite (URL) แล้วคลิก
ที่ปุ่ม Create QR Code เมื่อได้ภาพ QR Code แล้ว คลิกท่ีปุ่ม Download ด้านขวามือ น าไฟล์ภาพ QR Code ไป
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจ าภายนอกก็ได้ เพื่อน าไปใช้ในการผลิตสื่อต่าง 
ๆ ต่อไป 

 
 
ภาพที่ 3 การสร้าง QR Code บนเวบ็ไซต์ www.qr-code-generator.com 
 

1. ใส่ URL 
Address 

2. คลิกปุ่มนี ้

3. คลิกปุ่มนี้เพื่อบันทึก
ไฟล์ภาพ QR Code 

1. ใส่ URL ลงไป 
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 1.4 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าแบบบันทึกการจองและแบบ
ประเมินผลการใช้ระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From โดยสร้างแบบบันทึกการ
จองและแบบประเมินผลในฉบับเดยีวกัน ที่เว็บไซต์กูเกิลดอทคอม URL Address = http://www.google.co.th ใช้ 
Account เดียวกับการใช้งาน Google Applications คลิกเลือกแอป Google แล้วคลิกท่ี Google Drive ออกแบบ
และจัดท าแบบบันทึกการจอง โดยตั้งช่ือแบบสอบถามและค าอธิบาย ตั้งค าถาม และก าหนดรูปแบบการตอบ
แบบสอบถามในแต่ส่วนและแต่ละข้อค าถาม ซึ่งก าหนดเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลของผู้จองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของห้องสมุด 2) ความต้องการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 3) บริการเสริมที่ต้องการ และ 4) 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้รับบริการ และให้ Copy URL Address ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นท่ีการ

เรียนรู้ของห้องสมุด โดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง     ตัด URL ให้สั้นลง เพื่อน าไปจัดท า QR Code ดังขั้นตอนที่ 
1.3 และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 

  
 

ภาพที่ 4 แบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดด้วย Google From และการส่งออก URL Address 
 

  1.5 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ออกแบบและจัดท าหน้าเพจสื่อ
ประชาสัมพันธ์แผนผังพื้นที่บริการของห้องสมุดบนจออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Power Point จากนั้นคัดลอก
ไฟล์ไปติดตั้งบนหน้า Desktop เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ให้บริการผู้รับบริการ ณ จุดบริการที่ก าหนดไว้  
 1.6 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าป้ายช่ือห้อง/พื้นที่ พร้อม QR 
Code ของปฏิทินของห้อง/พื้นทีท่ั้งหมด และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
น าไปตั้งไว้บนเคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ PBRU Think Café @ Library ตลอดจน
จัดท าป้ายชื่อห้อง/พื้นท่ีพร้อม QR Code ของปฏิทินห้อง/พื้นที่น้ัน ๆ และ QR Code ของแบบบันทึกการจองห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ไปติดไว้ท่ีหน้าห้อง/พื้นที่แต่ละห้อง/พื้นที่  
 1.7 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดส่งข้อมูลเพี่อเช่ือมโยงปฏิทินการ
ใช้ห้องบนระบบออนไลน์ โดยจัดส่งข้อมูลการบริการ QR Code และที่อยู่ URL Address ของปฏิทินของห้อง/พื้นที่
การเรียนรู้ของห้องสมุดทั้งหมดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าข้อมูลการบริการ ระเบียบการใช้ และ
เชื่อมโยงปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง ตลอดจนบริการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในเมนูบริการบนเว็บไซต์ของส านักฯ 
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ภาพที่ 5 การจัดท าและเผยแพร่สือ่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู ้
 
 1.8 บรรณารักษ์หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ด าเนินการประชาสมัพันธ์การใช้บริการ
ห้องสนับสนุนการเรียนรู้แตล่ะห้องบน Facebook 
 2. การบริการห้อง/พื้นที่การเรยีนรู้  
 2.1 ผู้รับบริการ ตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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
ห้องสมุดจาก Google Sheet ที่เช่ือมโยงกับ Google From กับตารางการใช้ของแต่ละห้อง/พื้นที่ใน Google 
Calendar จากนั้นติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ที่จองห้องไว้ตามช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการให้ไว้ เพื่อแจ้งและ
ยืนยันการใช้ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วจึงน าข้อมูลการขอใช้บริการห้อง/พื้นที่ใน Google Sheet ไปบันทึกใน 
Google Calendar 
 2.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อโสตทัศน์  สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการเสริมต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการที่ได้แจ้งเอาไว้ ก่อนวันและเวลาเข้าใช้
บริการ 
 2.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เปิดให้บริการห้อง ควบคุมดูแล และอ านวยความสะดวกใน
การใช้บริการตามวันและเวลาที่ได้แจ้งเอาไว้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการท าการประเมินผลการใช้ห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 
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 2.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะ เก้าอี้ และ
เคลียร์ห้อง/พื้นที่ เตรียมความพร้อมในการบริการครั้งต่อไป หากพบปัญหาและอุปสรรคในการบริการให้บันทึกไว้ 
เพื่อการประเมินผลและพัฒนาการบริการต่อไป 

 

 
 
ภาพที่ 6 แผนผังขั้นตอนการใช้บรกิารห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการ 
  
 3. การสรุป ประเมิน และรายงานผลการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ปฏิบัติได้
ดังนี ้
 3.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากปฏิทินการใช้ห้องแต่ละห้อง
และแบบบันทึกการขอใช้ห้อง/พื้นที่ จัดท าสรุปสถิติและผลการใช้ระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิรูปภาพ แล้วรายงานผลต่อส านักฯ ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
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 3.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทุกครั้งที่
มีการใช้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด ด้วยแบบประเมินออนไลน์บน Google From 
 3.3 บรรณารักษ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการห้องสมุดโดยรวม ในประเด็นการใช้บริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แล้วรายงานผลต่อส านักฯ ทุกภาคเรียน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
ให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้กับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตลอดจนบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาและพัฒนาระบบการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทางด้านงบประมาณ และมีความทันสมัย โดยประยุกต์ใช้ Google Calendar 
ส าหรับการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการของห้อง/การเรียนรู้ของห้องสมุด ใช้ Google From ส าหรับ
จัดท าแบบบันทึกการจองขอใช้บริการห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ของห้องสมุดแบบออนไลน์ และบันทึก ประมวลผล และ
จัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการห้องพื้นท่ีการเรียนรู้ของห้องสมุด ในรูปแบบ Google Sheet ใช้เทคโนโลยี QR Code 
ในการถ่ายทอดและเช่ือมโยงแบบบันทึกการจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด และข้อมูลการใช้บริการห้อง/
พื้นที่การเรียนรู้ บน Google Calendar ใช้โปรแกรม Power Point ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนจอ
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 
จ านวน 139 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจ าแนกผู้รับบริการเป็นอาจารย์ร้อยละ 66.19 เป็นนักศึกษาร้อยละ 28.06 
เป็นข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร้อยละ 2.88 สรุปผลความพึงพอใจได้ ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบบริการห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบบริการฯ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. 1. ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 4.94 ดีมาก 

2. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง มีอัธยาศัยดี 4.66 ดีมาก 
3. QR Code สแกนง่าย สะดวก รวดเร็ว 4.49 ดีมาก 

4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อระบบการบริการห้อง/พื้นที่ของห้องสมุด เพียงใด 4.60 ดีมาก 
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบบริการฯ 4.67 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยระดับ 4.67 
  2. การพัฒนาแนวทางในการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ จากการ
ปฏิบัติงานให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถ
สรุปแนวทางการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ได้ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ที่
ผู้รับบริการต้องการบนระบบออนไลน์ 2) การจองห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 3) การตรวจสอบและ
ยืนยันการใช้ห้อง 4) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 5) การเตรียมการบริการ และ 6) 
การให้บริการตามความต้องการตลอดจนการส ารวจความพึงพอใจ 
  3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการพื้นที่/ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ของส านัก
วิทยบริการฯ จึงมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้ Google From จากผู้รับบริการห้อง/พื้นที่การ
เรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 137 คน เป็นนักศึกษาร้อยละ 85.4 เป็นบุคคลภายนอกท่ัวไปร้อยละ 9.5 เป็น
อาจารย์ร้อยละ 2.9 และเป็นข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรีร้อยละ 1.5  สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริการฯ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับ 
2. 1. ด้านสภาพแวดล้อม 4.45 ดีมาก 2 

   1.1 ขนาดของห้องเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 4.50 ดีมาก  
   1.2 อากาศและระบบระบายอากาศในห้องมีความเหมาะสม 4.41 ดีมาก  

   1.3 ขนาดของเก้าอี้ท่ีนั่งมีความเหมาะสม 4.45 ดีมาก  
   1.4 แสงสว่างในห้องมีความเหมาะสม 4.51 ดีมาก  
   1.5 มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ 4.47 ดีมาก  

   1.6 ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก 4.49 ดีมาก  
   1.7 มีที่ท้ิงขยะในอาคารเพียงพอ 4.35 ดีมาก  
   1.8 ห้องน้ าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 4.42 ดีมาก  
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.41 ดีมาก 3 

   2.1 ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว 4.42 ดีมาก  
   2.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมและพอเพียงแก่การใช้งาน 4.40 ดีมาก  

   2.3 ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเหมาะสม ฟังชัดเจน 4.42 ดีมาก  
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.45 ดีมาก 2 
   3.1 มีระบบแจ้งข้อมูลการใช้บริการห้อง/พื้นที่ 4.46 ดีมาก  

   3.2 ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 4.40 ดีมาก  
   3.3 มีการเตรียมความพร้อมของห้อง/พื้นที่ก่อนการใช้งาน 4.45 ดีมาก  
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   3.4 ระยะเวลาในการใช้บริการห้องที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสม 4.48 ดีมาก  

4. ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ 4.46 ดีมาก 1 
   4.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลในการใช้บริการได้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว 4.49 ดีมาก  

   4.2 เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัย/มนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการที่ดี 4.45 ดีมาก  
   4.3 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 4.45 ดีมาก  
5. ความพึงพอใจต่อห้อง/พ้ืนที่การเรียนรู้ของห้องสมุดโดยภาพรวม 4.58 ดีมาก  

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 ดีมาก  
 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้
ของส านักวิทยบริการฯ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.47 โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็น
ล าดับที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.46 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการเป็นล าดับที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.45 และมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นล าดับที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 4.41 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า สามารถศึกษาและพัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นท่ีการเรียนรู้ของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยประยุกต์ใช้ Google application และ QR Code ตลอดจนโปรแกรม Power point ได้ใน
ระดับดีมาก และสามารถน าไปใช้ในการบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ และมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ผู้รับบริการ พบว่า อยูใ่นระดับดีมาก ท้ังนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยได้ทั้ง 3 ข้อ 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ QR Code และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
เพิ่มขึ้น อาทิ การจัดท าคู่มือการใช้งานอย่างง่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถี่ข้ึนด้วย 
  2. ควรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทางด้าน IT ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ทางเทคนิควิธีการทางด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 องค์กร/หน่วยงานที่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถน าแนวทางจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร และใหบ้ริการห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ขององค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 PULINET Journal, 1(1),  45-48. สืบค้น 23 ตุลาคม 2562, จาก http://pulinet.oas.psu.ac.th 
 /index.php/journal. 
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การพัฒนาระบบแนะน าหนังสือจากความต้องการของผู้ใช้ 
 
The Developing on Book Recommendation System from User Demand 
 

ดวงใจ กาญจนศิลป์, วิทวัฒน์ วะสุรี, ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกลุ, เตชินต์ เกตุสิงห์น้อย 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

doungjai@sut.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
จากความต้องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการจาก
ข้อร้องเรียนของผู้ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบผลการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด โดยใช้โปรแกรม MySQL เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทั้งของระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดและฐานข้อมูลระบบ SUT Book Fair และ
โปรแกรม Oracle ในการเช่ือมต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อแสดงผลสถานะของหนังสือจาก SUTCat นอกจากนี้
ได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้แจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (Document Delivery) จากจุดเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: ระบบแนะน าหนังสือ, ความต้องการของผู้ใช้ 

 
ABSTRACT  
 The Developing on book recommendation through local system SUT from user 
demand to improve old system to be more efficiently and able to respond on user demand by 
checking tracking the result on book recommendation by using MySQL which is database to collect 
all items that was recommend from user as well as items on SUT BookFair and Using Oracle to 
connect library automatic system to display book status from SUTcat to facilitate all requirement 
from user by delivery all resource from one stop service 

 
Keyword: BOOK RECOMMENDATION SYSTEM, USER DEMAND 

 
บทน า 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการจัดหา 
จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในสาขาวิชาทั่วไปและเฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของทุกห้องสมุด (อุทัย ทุติยะ
โพธิ, 2541) ระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ห้องสมุดเปิดรับความต้องการจากผู้ใช้บริการ แต่จากข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ไม่ทราบว่าหนังสือที่เคย
แนะน าไปอยู่ขั้นตอนใด เคยแนะน าหนังสือในงานแสดงและจ าหน่ายหนังสือ (SUT Book Fair) แล้วผลเป็นอย่างไร 
จ ารายชื่อไม่ได้บ้าง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือโดยปรับเพิ่มความสามารถของการแนะน าหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลจาก 
SUTCat ด้วยช่ือเรื่องหรือช่ือผู้แต่ง เพิ่มเติมการแจ้งวัตถุประสงค์การแนะน าหนังสือ หากต้องการหนังสือเพื่อการ
เรียนการสอนให้ระบุระดับปริญญา และหลักสูตร ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลส่งให้สาขาวิชาใช้ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (DD) จาก
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือ นอกจากนี้ ได้พัฒนาให้ระบบส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที เมื่อบรรณารักษ์ด าเนินการ
เปลี่ยนสถานะหนังสือที่แนะน า รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาการจัดหาหนังสือดังกล่าว ในส่วนการ
รายงานผลการแนะน าหนังสือ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีการเสนอแนะไว้ทั้งจากระบบแนะน าหนังสือและ
ระบบ SUT Book Fair มาแสดงผลรวมกันในจุดเดียว  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดจากความต้องการของผู้ใช้ ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษากระบวนการท างานของระบบแนะน าหนังสือเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และรวบรวม
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดทั้งจากระบบเดิมและจากการแนะน าหนังสือจาก
งาน SUT Book Fair รวมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดหาเข้าห้องสมุด เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ประสานงานและท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบเสนอแนะหนังสือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเขียนชุดค าสั่งด้วย
ภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของทั้งระบบแนะน าหนังสือและระบบ SUT 
Book Fair และใช้โปรแกรม Oracle ในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการ
สืบค้นข้อมูลชื่อเรื่อง ช่ือผู้แต่ง โดยให้ระบบเรียก URL จากหน้า SUTCat ให้สามารถแสดงผล เพื่อตรวจสอบรายการ
ในห้องสมุด ดังภาพรวมการท างานของระบบ (ภาพที ่1) 

3. ทดสอบการท างานระบบเสนอแนะหนังสือ โดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และผู้พัฒนาระบบก่อนน าไปใช้งานจริงและปรับปรุงเพิ่มเติม 

4. น าระบบใช้งานจริงโดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 กระบวนการท างานของระบบแนะน าหนังสือ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ผู้ใช้บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีวิธีการ ดังนี ้

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แล้วเลือก “แนะน าหนังสือเข้า 

ห้องสมุด” 

        2. จากนั้น จะปรากฏหน้าจอของระบบแสดงขั้นตอนการแนะน า 3 ข้ันตอน (ภาพท่ี 2) 
ดังนี ้
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ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงระบบแนะน าหนังสือ 
 

  ขั้นตอนท่ี 1 ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบช่ือหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุดว่ามีหรือไม่ 
เพราะหากมีในห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดจะขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการดังกล่าว ตามที่มีการแจ้งไว้ข้างต้น 
  ขั้นตอนที่ 2 หากไม่พบรายการที่ต้องการเสนอในห้องสมุด ผู้ใช้สามารถกรอก
รายละเอียดของหนังสือท่ีต้องการแนะน าเข้าห้องสมุดในแบบฟอร์มแนะน าหนังสือ (ภาพที ่3) 
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ภาพที่ 3 แบบฟอร์มแนะน าหนังสอื 
 

 2.1 การเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจ าตัวของผู้แนะน า โดยระบบจะท างานร่วมกับ
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติในการดึงข้อมูลของผู้ใช้ ได้แก่ ช่ือผู้แนะน า สาขาวิชา/หน่วยงาน E-mail โทรศัพท์  
(ภาพท่ี 4)  
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการแสดงข้อมลูผู้เสนอแนะ 
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  2.2 การแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุด โดยการกรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการแนะน า 
ทั้งนี้ได้พัฒนาระบบโดย  
  2.2.1 เพิ่มช่องทางการตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลของห้องสมุดทั้งจากช่ือ
เรื่อง และช่ือผู้แต่ง (ภาพท่ี 5) ระบบเรียก URL จากหน้า SUTCat มาแสดงผล (ภาพที ่6)  
ตัวอย่าง 
 

 
   
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการกรอกช่ือเรื่องและคลิก “ค้นหาในห้องสมุด” 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการสืบคน้จาก SUTCat  
 
    2.2.2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประกันคณุภาพการศึกษา หากระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนสอน ระบบก าหนดให้ระบุระดับปรญิญา และหลักสตูรของหนังสือท่ีแนะน า นอกจากน้ี 
ผู้ใช้ยังสามารถแจ้งความต้องการให้บริการน าส่งเอกสาร (DD) เมื่อตัวเล่มมาถึง แต่สงวนสิทธ์ิเฉพาะอาจารย์เท่าน้ัน 
(ภาพท่ี 7) 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอระบุข้อมูลและบริการ DD 
 

  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อแนะน าไปแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการแนะน าหนังสือ
เข้าห้องสมุดจาก “รายงานผลการแนะน า” โดยปรากฏข้อมูลรายชื่อหนังสือท่ีแนะน าพร้อมสถานะในการด าเนินการ
ของหนังสือดังกล่าว ท้ังนี้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลหนังสอืดังกล่าวเพิ่มเติมใน SUTCat ได้ นอกจากน้ีได้พัฒนาต่อ
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ยอดจากข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ว่า ไม่ทราบหรือจ าช่ือหนังสือที่ตนเสนอในงาน SUT Book Fair ไม่ได้ จึงได้พัฒนาให้
แสดงผลปรากฏในหน้าเดียวกัน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการแจ้งขอรับบริการน าส่งเอกสาร (DD) (ภาพท่ี 8) 

 
 
ภาพที่ 8 รายงานผลการแนะน าหนังสือ 

 
  ส่วนท่ี 2 ส่วนของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ โดยมีวิธีการ ดังนี ้
  1. การเข้าสู่ระบบส าหรับบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ โดยใส่ช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (ภาพท่ี 9) 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการเข้าระบบของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลระบบ 
 

   2. บรรณารักษ์ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของรายการ และน าไป

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ หากไม่มีในห้องสมุดจะเปลี่ยนสถานะของหนังสือเป็น “รอการพิจารณา
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จากสาขาวิชา” ระบบจะส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณายืนยันการจัดหา ซึ่งทุกขั้นตอนที่มีการแก้ไขสถานะ 
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้จากรายงานผลการแนะน าหนังสือหรือจากเมล์ของผู้ใช้ได้ทันที (ภาพท่ี 10) 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอการเปลี่ยนสถานะพร้อมประวัติการด าเนินการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                       สรุปผล อภิปรายผล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีห้องสมุดจ านวนมากได้พัฒนาและน าระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุดมา
ใช้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้น าระบบแนะน าหนังสือมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่ด้วยบริบทของ
มหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดเพียงแห่งเดียวของสถาบันตามหลักการรวมบริการ ประสานภารกิจ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาซึ่งต้องจัดกิจกรรม SUT Book Fair เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษาและพนักงานได้คัดเลือกและ
เสนอช่ือหนังสือเข้าห้องสมุด รวมถึงการเปิดรับข้อเสนอหนังสือเข้าหอ้งสมุดผา่นระบบแนะน าหนังสือดังกล่าว มักพบ
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ในการจ าช่ือหนังสือที่ตนเคยเสนอเข้าห้องสมุด หรือจากในงาน SUT Book Fair ไม่ได้ ไม่ทราบ
ว่าหนังสือที่เคยเสนอเข้าห้องสมุดนั้น ห้องสมุดจัดหาให้หรือไม่ พร้อมให้บริการหรือยัง  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือโดย 
 1. ปรับเพิ่มความสามารถของการแนะน าหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลจาก SUTCat ด้วยช่ือเรื่อง
หรือช่ือผู้แต่ง 
 2. แจ้งวัตถุประสงค์การแนะน าหนังสือ หากต้องการหนังสือเพื่อการเรียนการสอนให้ระบุระดับ
ปริญญา และหลักสูตร ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลส่งให้สาขาวิชาใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 3. อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแจ้งความต้องการใช้บริการน าส่งเอกสาร (DD) จาก
แบบฟอร์มแนะน าหนังสือ  
 4. พัฒนาให้ระบบส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันที เมื่อบรรณารักษ์ด าเนินการเปลี่ยนสถานะ
หนังสือท่ีแนะน า รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาการจัดหาหนังสือดังกล่าว  
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 5. การรายงานผลการแนะน าหนังสือ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการมีการเสนอแนะไว้ท้ังจาก
ระบบแนะน าหนังสือและระบบ SUT Book Fair มาแสดงผลรวมกันในจุดเดียว 

ซึ่งจากการพัฒนาระบบและน ามาใช้งานจริงโดยบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะส่วน “รายงานผลการ
แนะน า” ที่สามารถทราบข้อมูลที่ต้องการและสามารถแจ้งขอรับบริการน าส่งเอกสาร (DD) ส าหรับหนังสือที่เคย
เสนอแนะจาก SUT Book Fair ได้ในจุดเดียว ส าหรับบรรณารักษ์ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ระบบสามารถ
ช่วยให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็วในการแจ้งให้ผู้เสนอแนะทราบทุกสถานะที่ ได้เข้าไปเปลี่ยนสถานะของ
หนังสือรายการนั้น ๆ ในทันที รวมถึงส่งอีเมลให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาไดอ้ย่างครบถ้วนและสะดวกในการติดตาม
ผล 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาระบบโดยเพิ่มข้อมูลงบประมาณค่าหนังสือคงเหลือที่สาขาวิชาได้รับจัดสรรเมื่อต้น
ปีงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของหัวหน้าสาขาวิชา  

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเสนอแนะหนังสือ ติดตามตรวจสอบรายการที่แนะน ารวมถึง
แจ้งความต้องการเพื่อรับบริการน าส่งเอกสารจากรายการที่คัดเลือกในงาน SUT Book Fair ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน
ระบบออนไลน์ 
  ประโยชน์ต่อห้องสมุด 

1. จัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการในการติดตามรายการที่แนะน า 
2. ลดการใช้กระดาษในการแจ้งข้อมูลการด าเนินการทุกขั้นตอน 
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเวลาในการด าเนินการหนังสือเสนอแนะ 
4. ส่งเสริมการบริการเชิงรุกของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แนวคิด
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) ร่วมกับการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม           
ในการพัฒนาระบบได้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวย      
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการจองห้องศึกษารายกลุ่มผ่านระบบออนไลน์  และลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
การบริการ  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดจ านวนการใช้กระดาษ  ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วข้ึนมากกว่า
รูปแบบเดิม 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ ให้ผล  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.57)  โดยได้รับผลการประเมิน
ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ระบบมีความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจอง  ความรวดเร็วในการประมวลผล
ของระบบ และระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับผล     
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ ให้ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับดี (x ̄ = 4.27, S.D. = 0.71)  โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการมีระบบ 
Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบและตรวจสอบข้อมูลการจอง  ข้อมูลการจองของระบบมีความถูกต้อง  และระบบ
สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมา   
มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  และสามารถลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม   

 
ค าส าคัญ: ระบบจองห้อง, การประเมินประสิทธิภาพระบบ, ห้องศึกษารายกลุ่ม 
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ABSTRACT  
 The development of group study room reservation system, Mahidol University 
Library and Knowledge Center applied the theory of System Development Life Cycle (SDLC) 
including the satisfaction evaluation of staffs and users to group study room reservation system. In 
the development of the system, use the MySQL database management system together with the 
PHP language. The objective is to facilitate the users for reserving room with online system 
conveniently. This system decreased the problem of analyzing statistics and reduced the usage 
papers for promoting environmental that the work processing was faster than the traditional 
systems. 
 The results of efficiency evaluation and satisfaction of the group study room 

reservation system by overall staff opinions was at the good level (x̄  = 4.38, S.D. = 0.57).                 
The highest evaluation scores were the correctness of editing reservation information, the speed 
of system evaluation, and the system met the needs efficiently. For the results of satisfaction 
evaluation of the group study room reservation system by overall users opinions was at the good 

level (x̄ = 4.27, S.D. = 0.71). The highest evaluation scores were the login system to store the user’s 
data and verify the reservation information, the correctness of reservation information, and the 
system meeting users’ needs efficiently. As the result, the group study room reservation system 
being developed is simple and easy to use together with accuracy reliability, and reduces process 
steps of the traditional system using before.  

 
Keyword: Room reservation system, System performance evaluation, Group study room 

 
บทน า 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพื้นที่บริเวณห้องอ่านช้ัน 2 ส่วนหนึ่งให้เป็น
ห้องศึกษารายกลุ่ม จ านวน 5 ห้อง  เพื่อให้บริการนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล           
ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการ  ที่ต้องการท างาน  หรือปรึกษาหารือกันเป็นกุล่ม  เพื่อไม่ให้
เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ใช้อื่นที่มาใช้บริการ  การบริการด้วยรูปแบบเดิมคือ ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้ห้องศึกษา
รายกลุ่ม  ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการช้ัน 2  เพื่อเขียนแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ  ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายอย่าง  
อาทิเช่น ไม่สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  ไม่อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการที่ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
ด้วยตนเอง  ผู้ให้บริการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการด้วยระบบมือ  จนกระทั่งมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ลดจ านวนการใช้กระดาษ  และต้องการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัย           
ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และต้องการลดปัญหาดังกล่าว  จึงได้ศึกษาและพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม      
ด้วยตนเองผ่านออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา PHP  ในการพัฒนาระบบจองห้อง
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ศึกษารายกลุ่มนี้   ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความสะดวกในการบริหารจัดการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ                
ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วข้ึนมากกว่ารูปแบบเดิม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล ในส่วนของผู้ให้บริการ 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล ในส่วนของผู้ใช้บริการ  

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนินการพัฒนาระบบจองห้องศึ กษารายกลุ่ ม  หอสมุดและคลั งความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle 
: SDLC)  (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551 : น. 20-21) ร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม           
ในส่วนของผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี ้

1. การระบุปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ  ผู้วิจัยได้สอบถามขั้นตอนการท างานในรูป
แบบเดิม  โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ได้แก่ ผู้ใช้บริการไม่สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  ปัญหาการใช้แบบฟอร์มในรูปแบบ
กระดาษซึ่งมีความสิ้นเปลือง ผู้ใช้บริการต้องมากรอกข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น  นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล
การจองในรูปแบบเดิมไม่อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บสถิติ   และมีความยุ่งยากในการแยกประเภทของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งเมื่อมีการให้บริการนอกเวลาจะต้องน าเอกสารย้ายไปยังจุดบริการอื่น   ดังนั้นผู้วิจัยได้สอบถาม
ถึงความต้องการส าหรับระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา  เพิ่มความสะดวกต่อการบริหาร
จัดการและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์ระบบ  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้น  มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดความ
ต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการจองห้องศึกษารายกลุ่ม การจัดการข้อมูลการจอง  
ลดความซ้ าซ้อนของเอกสาร  โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล 
 2.1 วิเคราะห์ส่วนน าเข้าระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้บริการ  จ านวนผู้ใช้บริการ  วัตถุประสงค์ใน
การใช้  จ านวนห้องศึกษารายกลุ่ม และช่วงเวลาที่ให้บริการ 
 2.2 วิเคราะห์ส่วนการประมวลผลของระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลการจองที่สามารถ
บันทึก  แก้ไข  สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
 2.3 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่ การแสดงผลข้อมูลการจองที่มีความสวยงาม เข้ าใจง่าย  
แสดงผลรายงานข้อมูลสถิติที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง   

3. การออกแบบระบบ  ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้มาช่วยใน
การออกแบบระบบ  ด้วยการสร้างแบบจ าลองการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)  โดยออกแบบส่วนต่าง ๆ 
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ที่จ าเป็นได้แก ่โครงสร้างของระบบ  ขั้นตอนการท างานของระบบ  ออกแบบฐานข้อมูล  ออกแบบหน้าจอแสดงผล  
โดยแยกเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบ  ส่วนของผู้ให้บริการ  และส่วนของผู้ใช้บริการ  

 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบจองห้องศึกษารายกลุม่ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ER Diagram ของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม 
 

4. การพัฒนาระบบ  ผู้วิจัยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Apache และ MySQL ร่วมกับภาษา 
PHP Version 7.1.1 โดยท าการพัฒนาระบบบนโปรแกรม Microsoft Visual Studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
Open Source ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา 

560



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

5. การทดสอบระบบ  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม เพื่อให้ระบบมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดโดยเปิดให้ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 
1-30 พฤศจิกายน 2561 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน  ได้ประเมินผลการใช้งาน  และน าข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา
ปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสม  โดยมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ ควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ  เพื่อไม่
ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเมื่อมาใช้บริการในครั้งถัดไป  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

6. การติดต้ังระบบ ติดตั้ง XAMPP Version 3.2.2 บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2016  โดยมีโปรแกรมบริหารจัดการ ได้แก่ Apache ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์  และ MySQL ส าหรับจัดการด้าน
ฐานข้อมูล   

7. การบ ารุงรักษาระบบ  ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มมีการส ารองข้อมูลโดยมีการก าหนด
ช่วงเวลาในการส ารองข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกวัน  และมีการทดสอบกู้คืนข้อมูลในระบบทุกสัปดาห์ 

8. การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ  เป็นการอธิบายข้ันตอนการใช้งานส าหรับผู้ใช้บริการในการ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม 

9. การประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มในส่วนของผู้ให้บริการ และ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มในส่วนของผู้ใช้บริการ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย ร่วมกับการสัมภาษณ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้
ให้บริการ จ านวน 5 คน และผู้ใช้บริการ จ านวน 48 คน  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยได้
ก าหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก    
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้น หลังจากได้มีการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการทดสอบระบบแล้ว  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการใน
การแก้ปัญหาการให้บริการรูปแบบเดิม  และลดการรอคิวในการมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ  โดยผู้ ใช้บริการ
สามารถเข้าใช้งานระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มได้จากเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่เมนู
บริการห้องสมุด >> ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม  หรือที่ URL: https://www.li.mahidol.ac.th/book-a-room/ 
มีขัน้ตอนการใช้งานดังน้ี 
 ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
 1. การใช้งานครั้งแรกผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน (Register) จากนั้นสามารถล็อกอิน (Log 
in)เข้าระบบส าหรับการจองห้องศึกษารายกลุ่ม 
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ภาพที่ 3 หน้าจอการลงทะเบยีน (Register) และล็อกอิน (Log in) 
 
 2. ส าหรับการลงทะเบียน (Register) ผู้ใช้บริการต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล  พร้อมท้ังก าหนด Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งานระบบ (มีคู่มือการลงทะเบียนที่เมนูด้าน
ขวามือ (How to Register)) 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอส าหรับการลงทะเบียน (Register) 
 
 3. ขั้นตอนการจองห้องศึกษารายกลุ่ม  ผู้ใช้บริการเลือกโซนช้ัน 2nd Floor (ในอนาคตจะมี
การเพิ่มโซนห้องศึกษารายกลุ่มในช้ันอ่ืน ๆ)  จากนั้นเลือกหมายเลขห้อง  และช่วงเวลาที่ต้องการจอง 
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ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับการจองหอ้งศึกษารายกลุ่มในแตล่ะช่วงเวลา 
4. กรอกข้อมูลผู้ต้องการจองห้องศึกษารายกลุม่ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลผูจ้อง 

563



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 5. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจอง  ผู้ใช้บริการจะได้รับ Ticket ID เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจอง
ห้องศึกษารายกลุ่ม  เพ่ือมาติดต่อท่ีเคาน์เตอร์บริการ  เมื่อถึงเวลาใช้ห้อง 
 

 
 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงหลักฐานการจองห้องศึกษารายกลุม่ 
 

     ส ำหรับผู้ให้บริกำร 
  1. ล็อกอิน (Log in) เข้าระบบส าหรับผู้ให้บริการ  จะปรากฏหน้าจอแสดงผลรายงานการ
จองห้องศึกษารายกลุ่ม  ผู้ให้บริการสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลการจองห้องศึกษารายกลุ่มได้ 
 

 
 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลรายงานการจองห้องศึกษารายกลุม่ 
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2. ผู้ให้บริการสามารถดูรายงานสถิติการใช้บริการได้เป็นรายเดือนตามต้องการ 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงผลสถิติการใช้บริการห้องศึกษารายกลุ่ม 
 

2. ผลการด าเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบจองห้องศึกษาราย
กลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการ จ านวน 5 คน ได้ผลการ
ประเมินดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ 
 

รายการประเมิน 
 

x ̄ 
(N=5) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

1. ความสามารถของระบบในการจัดการการจอง 4.40 0.55 ดี 

2. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลการจอง 4.60 0.55 ดีมาก 

3. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลการจอง 4.60 0.55 ดีมาก 

4. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจอง 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.80 0.45 ดีมาก 

6. ความสะดวกในการเข้าใช้งานของระบบ 4.40 0.89 ดี 

7. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.60 0.55 ดีมาก 

8. การแสดงผลในรูปแบบรายงานขอ้มูลสถิติตรงกับความต้องการ 3.80 0.84 ดี 

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 3.80 0.84 ดี 

10. ระบบมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 4.60 0.55 ดีมาก 

11.ความสวยงามในการออกแบบหนา้จอ 4.60 0.55 ดีมาก 

12. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ บนจอภาพ 3.40 1.34 ปานกลาง 

13. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความหรือรูปภาพเพือ่อธบิายสือ่ความหมาย 4.40 0.55 ดี 

14. การจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 4.40 0.55 ดี 

15. คู่มือการใช้งานระบบอธบิายได้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมิน 
 

x ̄ 
(N=5) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

16. ระบบนี้มีความสอดคล้องกับความตอ้งการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.38 0.57 ดี 
 

 
จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษาราย

กลุ่ม ในส่วนของผู้ให้บริการ ให้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.57)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ อยู่ในระดับดี

มาก (x̄ = 4.80, S.D. = 0.45)  และระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.80, S.D. = 0.45)  ส าหรับผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความ

เหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ บนจอภาพ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40, S.D. = 1.34) 
 
3. ผลการด าเนินงานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ  จ านวน 48 คน ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ 
 

รายการประเมิน x ̄ 
(N=48) 

S.D. ระดับ 
คุณภาพ 

1. ความง่ายต่อในการใช้งานของระบบ 4.23 0.72 ดี 

2. ความสะดวกในการจัดการการจอง 4.17 0.88 ดี 

3. ความถูกต้องของขอ้มูลการจอง 4.44 0.62 ดี 

4. ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ 4.13 0.76 ดี 

5. ระบบตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.29 0.65 ดี 

6. คู่มือการใช้งานระบบอธิบายได้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 4.19 0.73 ดี 

7. การมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บขอ้มูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบข้อมูลการจอง 4.50 0.62 ดี 

รวม 4.27 0.71 ดี 
  

  
 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจองห้องศึกษาราย

กลุ่ม ในส่วนของผู้ใช้บริการ ให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.27, S.D. = 0.71)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินที่มีค่าเฉลีย่สูงสุดคือ การมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบ

ข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.50, S.D. = 0.62)  รองลงมาคือ ความถูกต้องของข้อมูลการจอง อยู่ในระดับดี 

(x̄ = 4.44, S.D. = 0.62)  ส าหรับผลการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ อยู่ใน

ระดับดี (x̄ = 4.13, S.D. = 0.76) 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลและการอภิปรายผล 
1. การพัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้

ด าเนินการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)  ในการพัฒนาระบบได้ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Apache และ MySQL ร่วมกับภาษา PHP โดยท าการพัฒนาระบบบนโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source จึงเป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนต่ า  ที่สามารถด าเนินการ
ให้บริการจองห้องศึกษารายกลุ่มผ่านระบบออนไลน์  สามารถจองใช้ห้องล่วงหน้าได้  อ านวยความสะดวกกับ
ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ  และผู้ให้บริการสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการจากระบบได้โดยอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากระบบเดิม 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของผู้ให้บริการพบว่า  ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานระบบอยู่
ในระดับดี และดีมาก โดยระบบนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดง
ให้เห็นว่าระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม  มีความสามารถ
ในการจัดการการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุรักษ์ สิมคาน (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีการพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ พบว่า ระบบช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ  ลดขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากในระบบเดิม       

3. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของผู้ใช้บริการพบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
ทั้งหมด    โดยมีความพึงพอใจในส่วนของการมีระบบ Login เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบข้อมูลการ
จอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร หมื่นหลุบกุง, อรรถพล วิรัตน์ และสุรศักดิ์ ตาน้อย (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า การมีระบบสมาชิกเข้ามาจัดการช่วยให้ง่ายต่อการ
เก็บข้อมูลผู้เข้าจองห้องประชุม  สามารถเก็บข้อมูลการจองเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้บริการคือ ผู้ให้บริการต้องการจัดเก็บข้อมูล

ของผู้ใช้บริการจ านวน 5 คนต่อการใช้ห้อง 1 รอบเวลา  ท าให้ผู้ใช้บริการต้องใช้เวลาพอสมควรในการกรอกข้อมูล
ดังกล่าว  นอกจากนี้ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะให้ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม  สามารถเลือกช่วงเวลาการจองได้ 2 
ช่ัวโมงติดกันในการเข้าจองเพียงครั้งเดียว  ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาพัฒนาในส่วนน้ีในล าดับต่อไป   
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม ระบบได้มาช่วยส่งเสริมงานบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานให้บริการ  สนับสนุนภาพลักษณ์ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่   
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลดจ านวนการใช้กระดาษ  และต้องการอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น  ลดขั้นตอนการให้บริการในรูปแบบเดิม  โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  เป็นการพัฒนาระบบด้วยต้นทุนต่ า  ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
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และได้รับความพึงพอใจจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  พร้อมกันนี้ได้ขยายผลไปยังห้องสมุดคณะ/
สถาบันต่าง ๆ ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้สามารถเข้าร่วมใช้งานระบบจองห้องศึกษารายกลุ่มได้
แบบ One stop service ภายใต้เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ  
สามารถน าระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ หรือน าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการได้ต่อไป 
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ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิตกิารใช้หนังสือในห้องสมุด 
 

Library Book Checking and Usage Statistic System 
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บทคัดย่อ 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเก็บข้อมูลสถิติการใช้หนังสือในการให้บริการของทางห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือให้บริการยืม -คืน
จากเคาน์เตอร์ หนังสือคือจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ 
หนังสือช ารุด รวมไปถึงหนังสือท่ีมีการแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
 ระบบเช็คการใช้หนังสือในหอสมุดพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Application โดยใช้ภาษา HTML , 
CSS , Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาแสดงในระบบผ่าน Barcode หนังสือ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลสถิติตามเวลาจริง และสามารถดูข้อมลู
ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ 
 จากการน าระบบมาใช้งานในการปฏิบัติงานท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น 
สถานะของหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานที่ของหนังสือ และทราบข้อมูลการสถิติใช้งานของหนังสือในด้านต่าง ๆ การ
ท างานของบุคลากรในการน าหนังสือขึ้นช้ัน การน าหนังสือใหม่ออกให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือในแต่ละวัน และ
สามารถข้อมูลสถิติไปวิเคราะห์ความถี่การใช้งานหนังสือแต่ละเล่ม แต่ละประเภท ๆ ได้ 

 
ค าส าคัญ: สถิติการใช้หนังสือ, ตรวจสอบข้อมลูหนังสือ 
 
Abstract 
 The book checking and storage system in the library has as objective to check the 
correctness of statistics on the usage and storage of books in the library, whether the books are 
available for borrowing and whether the books have been returned at the counter or through the 
automatic book return machines. It also provides statistics related to the books used within the library, 
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new books that are given out for usage, damaged books, and even statistics related to books that are 
given out for modification. 
 The book checking and storage system in the library is developed with Web 
Application technology using HTML, CSS, JavaScript, PHP and the database is managed with MySQL by 
linking book data from the library database system automatically displayed system via Barcode.  The 
book displays statistical data in real time and the information can be viewed at any time through the 
website. 

 From using the system in operation, it is possible to know various information and 
statistical data related to requested books, the work of personnel in giving books out for borrowing 
and receiving them, the location of books in the library, daily information on books that are repaired 
and information about frequently used books and the classification of book based on type.  

 
Keyword: Book usage statistics, checking book information  
 
บทน า 
 เนื่องจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งมีข้อมูล เช่น 
เลขเรียกหนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือได้หายไปบางส่วน และสามารถดึงสถิติหนังสือได้ไม่ครบตามความต้องการ เช่น การ
เก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่งซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด ทางผู้บริหารจึงได้เห็น
ความส าคัญในความถูกต้องของข้อมูลหนังสือในการให้บริการและสถิติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือไม่ว่าจะเป็น 
การให้บริการยืม-คืน การให้บริการเครื่องคืนอัตโนมัติ การใช้งานหนังสือภายในส านักหอสมุด การน าหนังสือใหม่ออก
ให้บริการ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด รวมไปถึงการน าหนังสือขึ้นช้ันซึ่งเป็นบริการหลักจากทางส านักหอสมุด ปัจจุบัน
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่สามารถเปิดให้ดึงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลได้โดยตรงผ่านค าสั่ง SQL ทางส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือภายในส านักหอสมุดขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการด้านความถูกต้องของหนังสือในการให้บริการ และด้านสถิติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเพื่อที่จะน า
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึงการตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหนังสือ ความเพียงพอต่อการ
ให้บริการการท างานของบุคลากรในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือใช้งานภายในห้องสมุด หนังสือ
ใหม่ท่ีออกให้บริการ หนังสือซ่อม การแก้ไขข้อมลูหนังสือ 

 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือก่อนน าหนังสือออกให้บริการ และก่อนน าหนังสือ 
ขึ้นช้ัน 

 3. เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความคุ้มทุนของหนังสือ ความถี่ในการใช้งานหนังสือ การใช้
งานเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัต ิ
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ท าการวิเคราะห์ และสรุปความต้องการของบรรณารักษ์ถึงวิธีการเก็บข้อมูลหนังสือ รายละเอียด
ของข้อมูลหนังสือ และข้อมูลสถิติหนังสือท่ีต้องการ 
 2. ท าการเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการพัฒนา Web 
Application ด้วยภาษา HTML,CSS, Javascript , PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยใช้ Bootstrap Sidebar 
เป็นเทมเพลตในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน จากนั้นท าการเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลของระบบหอ้งสมุดอัตโนมตัมิา
แสดงในระบบผ่าน Barcode ของหนังสือ ซึ่งสามารถท างานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 การท างานของระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติการใช้งานหนังสือในห้องสมุด 
 
 3. ท าการพัฒนาระบบตามความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก ่

 3.1 ออกแบบฐานข้อมูล 
 3.2 ส่วนการเข้าสูร่ะบบระบุตัวตน 
 3.3 ส่วนของการสแกนข้อมูลหนังสือเข้าระบบผ่านบาร์โคด้ 
 3.4 ส่วนของการแสดงผลข้อมูลสถิติ 

 4. ทดสอบระบบโดยให้บรรณารักษ์ทดลองด้วยการสแกนหนังสือที่มีการรับคืนผ่านเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
และท าการแก้ไขระบบตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

 5. น าระบบไปใช้งานโดยให้บรรณารักษ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยท าการสแกนหนังสือผ่านเครื่องอ่าน
บาร์โค้ดเพื่อป้อนข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือเข้าระบบซึ่งจะแบ่งการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลหนังสือในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 5.1  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือใช้งานภายในห้องสมุด 

    5.2  ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสือรับคืนจากเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
5.3 ตรวจสอบ และเก็บสถิติหนังสือจากเครื่องคืนอัตโนมตัิ 
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 5.4  ตรวจสอบ และเก็บสถิตหินังสือท่ีมีการแกไ้ข 
5.5 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืใหม่ 
5.6 ตรวจสอบ และเก็บสถติิหนังสอืซ่อม 

 โดยมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหนังสือในส่วนของสถานะของหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ สถานท่ีเก็บหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าเว็บไซตร์ะบบตรวจสอบ และจดัเก็บสถิติการใช้หนังสอืในห้องสมุด 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใช้งานภายในห้องสมุด 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการตรวจสอบ และเก็บข้อมลูหนังสือใหม่ 
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ภาพที่ 5 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการแก้ไขหนังสือ 
 

 6. เมื่อมีการเพิม่ข้อมูลหนังสือเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจึงได้พัฒนาในส่วนของสถิติข้อมูลหนังสือข้ึนมา 
ได้แก ่

6.1 สถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีเก็บหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 6) 
6.2 สถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ รายเดือน รายปีงบประมาณ (ภาพที่ 7) 
6.3  สถิติการใช้หนังสือในแต่ละวนั (ภาพท่ี 8) 

  6.4  สถิติหนังสือท่ีไม่พบข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ภาพท่ี 9) และสามารถค้นหาหนังสือที่
สแกนเข้าไปได้ผ่านบาร์โค้ดหรือช่ือของหนังสือ 
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ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามสถานท่ีของหนังสือ 
 

 
 
ภาพที่ 7 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือตามประเภทหนังสือ 
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ภาพท่ี 8 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของสถิติการใช้หนังสือในแตล่ะวัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการค้นหาหนังสือในการตรวจสอบข้อมูล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 ระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือในห้องสมุดถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากทางผู้บริหารมี
นโยบายที่ต้องการเก็บสถิติหนังสือที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถดึงออกมาได้ เช่น การเก็บสถิติข้อมูลหนังสือส่ง
ซ่อม การเก็บสถิติแก้ไขหนังสือ การเก็บสถิติหนังสือใช้งานในห้องสมุด และสถิติยืมคืนที่ดึงข้อมูลได้ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการ ซึ่งส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเจอปัญหาหลาย ๆ อย่าง
ในการให้บริการ เช่น หนังสือคืนจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติไม่เข้าระบบ ปัญหาในการโอนย้ายข้อมูลหนังสือจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเก่าไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ซึ่งมีข้อมูลบางข้อมูลหายไป เช่น สถานท่ีเก็บหนังสือ เลขเรียกของ
หนังสือ ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาระบบที่สามารถเก็บสถิติ เช็คสถานะของหนังสือ สถานที่เก็บหนังสือ และเลขเรียกของ
หนังสือได้เพื่อท่ีจะน ามาแก้ไขข้อมูลหนังสือให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบตรวจสอบ และเก็บสถิติในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เช่น การเก็บสถิติการ

น าส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งต้องตรวจสอบสถานะหนังสือที่มีสถานะ In 
Transit และตรวจสอบหนังสือท่ีต้องส่งไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์
 หลังจากท่ีส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรได้น าระบบตรวจสอบ และจัดเก็บสถิติการใช้หนังสือใน
ห้องสมุดไปใช้งานประมาณ 9 เดือน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยตรวจเช็คความผิดพลาดในการแก้ไขสถานะ
หนังสือจาก Cataloging     เป็น Available ก่อนออกให้บริการ ช่วยเช็คหนังสือที่ไม่ได้สแกนคืนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ช่วยตรวจเช็คการคืนหนังสือไม่เข้าระบบจากเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ และสามารถน าสถิติการใช้งานหนังสือ
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติการใช้งานหนังสือ ในส านักหอสมุด สถิติหนังสือใหม่ สถิติหนังสือซ่อม สถิติการแก้ไข
หนังสือไปวิเคราะห์ และรายงานกับทางทีมผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความรวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลไปอ้างอิง
การในการจัดเก็บภาระงานการท างานของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น การน าหนังสือขึ้นช้ันการน าหนังสือใหม่เข้า
ระบบ การซ่อมแซมหนังสือช ารุด ซึ่งต้องบันทึกการท างานทุกวัน 
  
รายการอ้างอิง 
Ondrej Svestka.  (2018).  Bootstrap Sidebar.  Retrieved September 25, 2019, from  
             https://bootstrapious.com/p/bootstrap-sidebar 
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การพัฒนารูปแบบการประเมินความพึงพอใจรายบุคคล 
ส านักวิทยบริการ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 
Development of Service Provider’s Individual 

Satisfaction Assessment Model 
 

พนม จรูญแสง 
 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
panom.j@ubu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายในการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
รายบุคคลของบุคลากรงานบริการมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดย
รูปแบบการประเมินเริ่มจากการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ เพื่อใหผู้้ใช้บริการท าเครื่องหมายเลือกระดับความพึง
พอใจที่ผู้ใช้บริการต้องการ  จากนั้นได้พัฒนารูปแบบโดยใช้ google form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ในเวลา
ต่อมาได้พัฒนาน ามาใช้ร่วมกับแท็บเล็ต เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนามา
ใช้คิวอาร์โค้ดช่วยในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน
แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามนโยบายส านักงานสีเขียวของห้องสมุดด้วย 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, แบบประเมินความพึงพอใจ, รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 
 Office of Academic Resources, Ubon Ratchathani University has adopted a policy 
to integrate personal satisfaction assessment results of service personnel as part of the 
consideration for salary increment since the fiscal year 2011. The evaluation model began with the 
use of paper-based questionnaires for users to select their respective level of satisfaction. Later, it 
has been developed into an e-form using google form as a tool for data collection. Then the form 
has been improved to be used in conjunction with tablets to meet the needs of the management. 
Currently, it has been developed to use QR Code to help collect the said satisfaction by using 
technology to assist routine works. This is considered as an economical and cost-effective resource 
of the library's green office policy. 
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Keyword: Satisfaction, satisfaction evaluation form, satisfaction assessment model 

 
บทน า 
 คุณภาพการให้บริการ วัดได้จากการได้รับการตอบสนองของผู้ใช้บริการตามความคาดหวังที่
ผู้ใช้บริการต้องการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจึงจะแสดงออกมาในเรื่องของระดับความพึงพอใจ ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของมโนทัศน์หรือความรู้สึกเท่านั้น  ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น เวลา กาลเวลาที่ผ่านไป ผู้ให้บริการ ขั้นตอนกระบวนการให้บริการ เป็นต้น เครื่องมือที่จะใช้วัดระดับความพึง
พอใจที่เป็นที่นิยมคือแบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ใช้ระดับการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในการประเมินคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในงานบริการ โดยได้
มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการประเมินไปตามยคุสมัย นโยบายของผู้บริหารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย
แบ่งเป็น 4  ระยะ ได้แก่ 
 

 
 
ภาพที่ 1 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2554 – 2556) ใช้แบบประเมินแบบกระดาษ 
 

 
 
ภาพที่ 2 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2558) ใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
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ภาพที่ 3 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2561) ใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต 
 

 
 
ภาพที่ 4 ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบันใช้แบบประเมินออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจรายบุคคล 
2. เพื่อน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อท าตามนโยบายส านักงานสีเขียว ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ออกแบบแบบสอบถาม 
2. เก็บข้อมูล 
3. รับนโยบายและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 
4. ออกแบบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Google form) 
5. ทดสอบการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีท่ีให้บริการ 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. น าแบบสอบถามมาประยุกต์ใช้กับแท็บเล็ต 

8. สรุปผลการด าเนินงาน 

9. น าแบบสอบถามออนไลน์มาสร้างคิวอาร์โค้ด 

10. ทดสอบการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านคิวอาร์โค้ด 

11. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการประเมินความพึงพอใจในรูปแบต่าง ๆ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
 การใช้แบบประเมินในรูปแบบกระดาษ 
 ข้อดี 
 1. ง่ายต่อการเก็บข้อมูล 
            2. มีหลักฐานในการตอบแบบสอบถามที่ชัดเจน 
   ข้อเสีย 
   1. สิ้นเปลืองทรัพยากรและเกิดขยะหลังการประเมินเป็นจ านวนมาก  

         2. ใช้พื้นที่ในการเก็บหลักฐานในการประเมินมาก  
 3. ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่อนข้างมาก 

 4. ต้องใช้ความรอบคอบในการกรอกข้อมูลค่อนข้างสูง 
     การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านคอมพิวเตอร์ให้บริการ 

 ข้อดี 
 1. ประหยัดทรัพยากรและลดการสร้างขยะตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว และ 
ส านักงานสีเขียว 
 2. สามารถเก็บหลักฐานในการตอบแบบประเมินได้โดยใช้พื้นที่ภายใน
ฮาร์ดดิสก์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ า 
 ข้อเสีย 
 1. ผู้ใช้บริการไม่สะดวกใจในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจาก มีความรู้สึก
เกรงว่าผู้ถูกประเมินจะทราบค าตอบที่ตอบ 
 2. เกิดความไม่สะดวกในการที่ต้องมีการสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอ
ปฏิบัติงานและหน้าจอแบบสอบถาม 
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  การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านแท็บเล็ต 
 ข้อดี 

1. มีรูปลักษณ์ทันสมัย (เหมือนการประเมินการให้บริการของพนักงาน 

ธนาคาร) 

 
2. ไม่ต้องสลับหน้าจอระหว่างหน้าจอให้บริการกับหน้าแบบสอบถาม 

3. ผู้ใช้บริการสะดวกใจในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 ข้อเสีย 
 1. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต(Wi-Fi) มีปัญหา 
  2. มีความยุ่งยากในการ log in เข้าใช้งาน google application 

  การใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ (Google form) ผ่านคิวอาร์โค้ด 
  ข้อดี 
  1. ผู้ใช้บริการให้ความสนใจและสะดวกใจในการตอบค าถาม 
  2. มีความทันสมัย 
  3. มีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณน้อยมาก 
  4. เก็บข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 
  ข้อเสีย 
  1. ผู้ใช้บริการบางคนไม่ได้พกหรือลืมพกโทรศัพท์มือถือ 
  2. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ ใ ช้บริการที่สแกนคิวอาร์โค้ดไป ตอบ
แบบสอบถามทุกคนหรือไม่ 
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ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับผ ู้บริหารและผู้ปฏิบ ัตงิาน  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 

Smart and Decision Support System  (SDSS) for Administrators and 

Operators at Office of Academic Resources, 

Prince of Songkhla University, Pattani Campus 
 

ภัทธ์ เอมวัฒน์ 

 

หอสมุดจอห ์น เอฟ เคนเนด ี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตปัตตานี 

patt .e@psu .ac.th 

 

 

บทคัดย่อ 

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นระบบที่มีการน า Big Data ที่ส  าคัญในฝ่ายต่าง ๆ ของ

ส านักวิทยบริการ ได้แก่ ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ มา

ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และ

ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ข ั้นตอนการ

วิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการ  2) การจัดท าระบบ 3) การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ ผลการ

ด า เนินงานคือ  มีระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ( Smart and Decision Support System - 

SDSS) ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการ

หอสมุดฯ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศเรื่อง การผลิตสื่อก ารเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ และการผลิตสื่อ

การเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์ และส านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศเรื่อง  การบริหารงานบุคคล ทุกฝ่ายสามารถน า

สารสนเทศมาท าการวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อมูลที่ส  าคัญ เพ ื่อน าเสนอข้อมูลแก่ผ ู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจในการ

วางแผนบริหารส านักวิทยบริการและปรับปรุงพ ันนาการให้บริการแก่ผ ู้ใช ้บริการต่อไป  

 

ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, Big Data, วิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

 

 

 

ABSTRACT 
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  Smart and Decision Support System  for Administrators and Operators at Office of 

Academic Resources, Prince of Songkhla University, Pattani Campus  is a system that uses the 

important big data in each division of the Office of Academic Resources : John F. Kennedy Library, 

Division of Education Technology, and Office of the Secretary that analyze the data of performances 

and services .  The objectives are to develop the smart and decision support system and to study 

the effectiveness of the system . To achieve the objective, 3 process are taken : 1) Study the needs 

of each division about their performances and services, 2)  design and develop the system, and 3 ) 

study the system ’s efficiency. The result shows that there is the Smart and Decision Support System 

( SDSS)  of the John F .  Kennedy Library about borrowing information resources and accessing the 

library.  At the Division of Education Technology, there is information about the production of 

learning media in publications and electronic learning media .  Also, in the Office of the Secretary, 

there is information about personnel management .  All divisions can analyze and summarize the 

important information for the administrators and operators in making management planning  

decisions in the Office of Academic Resources and improving service development for users . 

 

Keywords : Decision Support System, Big Data, Analyze the Data of Performances and Services 

 

บทน า 

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน

คือ ฝ่ายส านักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ  เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะมี

ข ้อมูลสารสนเทศการด า เนินงานและการให้บริการ โดยที่ข ้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่พร้อมใช้ งาน 

ไม่ได้อย ู่ในรูปแบบที่พร้อมรายงานแก่ผ ู้บริหาร ดังนั้น เมื่อผ ู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเส ียเวลารวบรวม

ข้อมูลของแต่ละฝ่ายและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ ท าให้เกิดความล่าช ้าและบางครั้งอาจ จะได้

ข ้อมูลไม่ครอบคลมุตามที่ต ้องการ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะน าข ้อมูลทั้งหมดมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน และจัดรูปแบบ

ข้อมูล ในรูปแบบรายงานที่ผ ู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไป ใช้ได้ในทันที ซ ึ่ง เรียกว่า  ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems ) หรือ  DSS หมายถึงระบบที่ช ่วย

ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือออกแบบระบบงานโดยรวบรวมกลุ่มคน ขั้นตอนการท างาน ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและ

อุปกรณ์มาช่วย วิเคราะห์ข ้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซ ับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ย ังเป็นการ

ประสานการท างานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท า โต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหา

และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช ้ตั้งแต่เริ่มต้นถ ึงส ิ้นสุดข ั้นตอน  (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2549, น.212-213; โอภาส 

เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น.424) ซึ่งการตัดสินใจ (decision making ) ประกอบด้วย 4 ข ั้นตอน คือ 1) การใช้ความคิด

ประกอบเหตุผล ( intelligence )  2) การออกแบบ (design) 3) การคัดเล ือก (choice ) และ 4) การน า ไปใช้ 

(implementation) (โอภาส เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น. 417-419) 
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ส านักวิทยบริการได้เล ็งเห็นความส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ ื่อให้ทั้งผ ู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สารสนเทศขององค์กรได้อย ่างรวดเร็ว เพ ื่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือวาง

แผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ ผู้ร ับผิดชอบจึงได้จัดท า “ระบบการสนับสนุน

การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี” 

  

วัตถุประสงค  ์

  1. เพ ื่อศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคน

เนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ 

  2. เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ ื่อ

ใช ้ก  าหนดนโยบายหรือวางแผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ  

  3. เพ ื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

1. ข ั้นตอนการวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

  ขั้นตอนการด า เนินงานเริ่มจากการประชุมซึ่งมี ผ ู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่าย

หอสมุดจอห์น  เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร

เจ้าของกระบวนการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนนี้เป็นการประชุมเพื่อคัด เล ือกสารสนเทศที่จะน า มา

วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการรายงานผลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและแต่ละฝ่าย  

2. การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ผู้วิเคราะห์ได้ก  าหนดวิธีการและขั้นตอน

การศึกษา โดยยึดหลักพันนาตามวิธีการวงจรพันนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle ) ซึ่ง

ประกอบไปขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  

 ปัญหาของสารสนเทศของส านักวิทยบริการในปัจจุบันคือการกระจายกันอยู่ในแต่ละฝ่าย  

และอยู่ในรูป แบบที่ผ ู้ปฏิบัติงานสามารถน ามาใช้งานทันที เมื่อผ ู้บริการต้องการสารสนเทศ จ าเป็นต้องท าการร้องขอ

ไปยังแต่ละฝ่าย และเสียเวลารวบรวมข้อมูลและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ  ท าให้เกิดความล่าช ้า

และบางครั้งอาจจะได้ข ้อมูลไม่ครอบคลุมตามที่ต ้องการ  

  ในการศึกษาความต้องการของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้ใช ้ข ้อมูล  

พบว่ามีความต้องการที่เหมือนกันคือ ต้องการสารสนเทสที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ผ ู้บริหารต้องการข้อมูลใ นภาพ

กว้างสรุปยอดรวมในขั้นตอนสุดท้าย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่เก ี่ยวข ้องกับฝ่ายหรืองานของ

ตนเอง ส่วนผู้ปฏิบัติต้องการข้อมูลในมุมแคบที่เก ี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงาน รูปแบบของข้อมูลที่ต ้องการ ล้วนแต่มี

รูปแบบที่ไม่เปลี่ย นแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก  นอกจากนี้ย ังมีความต้องการจากบุคคลภายนอ กเช่น  คณะ 

ต้องการรายงานในรูปแบบของ AUN-QA 
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 สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายหอสมุด จอ ห์น  เอฟ เคนเนดี้  คือ  ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ระบบสแกนบัตรสมาชิก เข ้าใช ้บริการห้องสมุด  สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา ได้แก่ ระบบเอกสารค าสอนออนไลน์ ระบบบันทึกผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่อส ิ่งพ ิมพ์ ระบบบันทึก

ผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่ออิเล ็กทรอนิกส์ และสารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายส านักงานเลขานุการ  ได้แก่ 

ระบบการลงเวลาเข ้าปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการ 

 2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis ) 

การวิเคราะห์ข ้อมูล  (Analysis) เริ่มจากการตรวจสอบสารสนเทศที่เล ือกสามารถไป

เชื่อมโยงกับสารสนเทศตัวอื่นตามรูปแบบรายงานที่ต ้อง การได้อย ่างไร  ตัวอย ่างเช ่น  ข ้อมูลการย ืมทรัพยากร

สารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัต โนมัติ ALIST จะประกอบไปด้วยข้อมูล คือ วัน  เดือน ปี เวลา ผู้ให้บริการ รหัส

ผู้ใช ้บริการ รหัสหนังส ือ สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนนักศึกษา ตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย ่างข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศ  

 

                    เมื่อตรวจพบการเชื่อม โยงก็น าสารส นเทศที่ได้มาจัดรู ปแ บบใ หม่ตามการเชื่อ ม โย ง  

ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา รหัสผู้ใช ้บริการ ชื่อผ ู้ใช ้บริการ สาขาวิชา คณะ เลขเรียกหนังสือ และชื่อทรั พยากร

สารสนเทศที่ย ืม ตามภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาเชื่อมโยง  

 

         หลังจากนั้นน าสารสนเทศที่ได้มา จัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของสารสนเทศที่เล ือก

ได้ออกเป็นหมวด หมู่ เช ่น สาขาวิชา คณะ ชั้นปี ช ื่อหนังส ือ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ประเภทผู้ใช ้ ดังตัวอย ่าง

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาหมวดหมู่  

 

 2.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 

 2.3.1 การออกแบบ Navigation 

 ผู้วิเคราะห์เล ือกใช้ระบบ เนวิเกชัน (Navigation) ในการออกแบบเว็บไซต์ เพ ื่อช ่วย ให้

ผ ู้ใช ้เข ้าใช ้งานและเข ้าถ ึงข ้อมูลที่ต ้องการได้อย ่างสะดวกและไม่หลงทาง โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย  

 1) ออกแบบเมนูหลัก 

                                      ผ ู้วิเคราะห์ออกแบบโดยวางเมนูหลัก เอาไว้ด้าน บนหน้าจอแสดงผล ซึ่งจะมองเห็นได้

ช ัดเจน เพ ื่อท าหน้าที่เช ื่อมโยงไปยังส ่วนต่าง ๆ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดยไม่ต้องย ้อนกลบั 

ไม่ว่าอย ู่หน้าไหนของการแสดงผล  เมนูหลักประกอบไปด้วย 3 เมนู คือ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายส านัก งาน

เลขานุการ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เทคโน โลยี

ทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย ่างเมนูหลัก  
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 2) ออกแบบส่วนของการแสดงรายงาน 

 ระบบจะแบ่งสารสนสนเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป

ได้และส่วนที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป/ส าหรับผู้บริหารเท่านั้น ส ่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปได้  บุคคลทั่วไป

สามารถ เข ้ามาดูได้ที่ https://sdss.oas.psu.ac.th โดยที่ไม่ต้องท าก าร login เข ้าส ู่ระบบ ส่วนที่ไม่เปิด เผ ย  

จ าเป็นต้อง login เข ้าส ู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย ่างสารสนเทศที่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย ่างสารสนเทศที่ต ้อง login  เข ้าส ู่ระบบก่อน  

 

589



การประช ุมว ิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท ี่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส  านักหอสมุด มหาว ิทยาล ัยท ักษณิ 

 
 

 2.4 ขั้นตอนในการพันนา (Development) 

 2.4.1  โครงสร้างของระบบ (Site Map) 

 จากการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ จะแบ่งสารสนเทศออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ 

ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และฝ่ายส านักงานเลขานุการ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมี

สารสนเทศที่แตกต่างกัน  

 2.4.2 สถาปัตยกรรมของระบบ  

 ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application 

Technology) ได้เล ือกใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL 

และซอฟต์แวร์ส  าหรับบริการเครื่องแม่ข ่าย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source Software ที่ไม่มีล ิขสิทธิ์ และ

ค่าใช ้จ่าย 

 2.5 ขั้นตอนในการทดสอบและติดตั้ง (Test and Setting ) 

 2.5.1 การทดสอบระบบ ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุม ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อทดลองใช้งานและประเมินผล  

 2.5.2 ติดตั้งระบบเพื่อใช ้งาน พร้อมอบรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช ้บริการ  

 2.6 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาและการประเมินผล (Maintenance  and Evaluation) 

 2.6.1 ข ั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance ) 

 1) ปรับปรุงข ้อมูลและทดสอบระบบ  

  2) ส  ารองข้อมูลทุกวัน 

 2.6 .2 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation ) 

          ประเมินผลโดย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และเลขานุการส านักวิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ  

3. การศึกษาประสิทธิภาพและการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  ด า เนินการโด ย

ผู้ร ับผิดชอบพันนาระบบน า เสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ 

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน 

และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อ รับฟังข ้อ เสนอแนะและให้มั่น ใจว่าการพันนาระบบเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้น ผู้พ ันนาระบบสามารถน าข ้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพันนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

และผู้ใช ้ข ้อมูล และมีการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด าเนินการโดยส่งแบบประเมิ นให้

ผ ู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ เป็นผู้ท าแบบประเมิน  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษา/วิเคราะห์ข ้อมูล ได้รับสารสนเทศที่ส  าคัญ ดังนี้  

1) ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศด้านการบริการห้องสมุด ประกอบด้วย  

สารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการห้องสมุด  
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2) ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศด้านการบริการสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ 

ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์และการผลิตเอกสารค าสอน  

3) ส  านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศด้านการบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล ได้แก่  

การลงเวลาปฏิบัติงาน 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จากความคิดเห็น

ของผู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ มีดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

รายการ  ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล  

ด้านตรงตามความต้องการ 4.89 0.33 มากที่ส ุด  

ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ 5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  4.87 0.35 มากที่ส ุด  

ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ภาพรวม  4.95 0.22 มากที่ส ุด  

  

จากตาราง ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

อย่างชาญฉลาดในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.95 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยส ูงส ุด คือ ด้านความสามารถท างานได้ตาม

หน้าที่ ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าส ุด คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ข ้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่ส  านักวิทยบริการจัดเก็บ เพ ื่อให้ระบบมีความ 

สมบูรณ ์มากยิ่งข ึ้น 

2. ควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศที่เก ี่ยวข ้องกัน  

การน าไปใช้ประโยชน์ 

  การน าระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดไปใช้งาน มีการน าข ้อมูลการ เข ้าใช ้

บริการจากระบบสแกนบัตรสมาชิกเข ้าใช ้บริการห้องสมุด มาวิเคราะห์ พบว่า ช ่วงเวลา 20.30 - 21.30 มีการเข ้าใช ้

งานที่น ้อยมาก หอสมุดฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการ จากเดิม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น. 

เป็นเวลา 08.30-20.30 น. 
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ภาพที่ 7 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 19.00-20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 20.00-21 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 21.00-22 .00 
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มีการน าข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาวิเคราะห์

พบว่า ช ่วงเวลา 12.00-13.00 และ 16.00-17.00 มีผ ู้ย ืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมากกว่าช ่วงเวลาอื่น ท าให้มี

การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่ม และ ช่วง 08.00-09.00 และ 21.0-22.00 มีการย ืมทรัพยากรสารสนเทศน้อย จึง

สามารถลดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 สถิติการย ืมทรัพยากรสารสนเทศตามช่วงเวลา  
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บทคัดย่อ  
           ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRUL-AS)    
นั้นได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           
ระบบ CMRUL-AS พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา 
PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลของระบบ ส านักหอสมุดได้เริ่มใช้ระบบ CMRUL-AS ในกระบวนการ
รวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 เพื่อจัดการรายการเสนอซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื ่อทรัพยากรที ่ซ ้ากัน คัดเลือกรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด รวมถึงการจัดท าใบรายการสั่งซื้อได้ทันที 

จากการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้งานระบบ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)     
ระบบมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท าให้สามารถจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง สามารถวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหา
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่าย
ของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมุดในปีถัดไปได้ 

 
ค าส าคัญ: CMRUL-AS, ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อ   

               การบริการ 
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ABSTRACT  
 Chiang Mai Rajabhat University Library Acquisition System (CMRUL-AS) 
has been developed to enhance an effectiveness of library’ s information resources 
procurement process.  The CMRUL- AS system is a web application using PHP as                
a programming language and MySQL as a system database.  The CMRU library has 
started using the CMRUL-AS system in the CMRU Library Fair 2018 to manage a list of 
books to purchase, to check and compare a price of duplicated information resources, 
to select information resources according to the library's information resources 
procurement policy, and to instantly print out purchase orders.  Overall, CMRUL-AS 
system users are satisfied at the most level ( �̅� =  4. 5 8 ) .  The system has functions 
covering the needs of information resources procurement process.  In addition, it can 
monitor CMRU Library budget on purchasing books, textbooks, and electronic media 
to support teaching, research, and learning.  Moreover, CMRU executives can employ 
information from the system to plan library acquisition in the coming year.  
  
Keyword: CMRUL-AS, Acquisition System, Procurement, Service Information System  
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บทน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย และเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ส านักหอสมุดได้จัดท านโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, 2562) อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
นอกจากน้ียังได้มีบริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเข้าห้องสมุด แต่มักพบปัญหาเช่น การค้นหา
ข้อมูลการสั่งซื้อยุ่งยาก การบันทึกข้อมูลรายการเสนอซื้อซ ้าซ้อนและการซื้อรายการซ ้า ท าให้กระบวนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการให้บริการตามความต้องการของผู้เสนอรายช่ือ ส านักหอสมุดจึงได้
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (CMRUL-AS) ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ในการพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 1.1  ศึกษากระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการท างาน 
โดยปัญหาที่พบคือ ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลยุ่งยากต่อการค้นหา  
การบันทึกข้อมูลการเสนอซื้อซ ้าซ้อนเนื่องจากไม่มีประวัติการบันทึกรายการของผู้เสนอรายการเก็บไว้ ท าให้เกิดการ
สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เคยสั่งซื้อไปแล้ว  

1.2  ศึกษาข้อมูลจากนโยบายจัดหาทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งนโยบายหลักของการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศคือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยได้จัดการงบประมาณให้ทุก
หลักสูตร  

1.3  ศึกษาความต้องการในการใช้ระบบเพื่อก าหนดคุณสมบัติของการพัฒนาระบบจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมุด ซึ่งความต้องการของผู้ใช้งานคือ ต้องการระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
สามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนท าการจัดซื้อ และสามารถออกรายงานตาม
หลักสูตร ผู้ใช้งาน หน่วยงานและจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบในการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วจึงท าการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกรายการและการออกรายงานการสั่งซื้อ ใน
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และออกแบบระบบโดยการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบตามความ
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ต้องการของผู้ใช้ระบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ให้สอดคล้องกับนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงาน และ
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จากนั้นท าการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา PHP และใช้โปรแกรม MySQL เป็น
ฐานข้อมูลของระบบ เพราะเป็นโอเพนซอร์สอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการและใช้ได้กับทุกเว็บ
เบราว์เซอร์ (อนรรฆนงค์  คุณมณี, 2550, น.8) โดยงานเทคโนโลยีห้องสมุด ส านักหอสมุดเป็นผู้พัฒนา จากนั้นท า
การทดสอบการท างานของระบบในส่วนของความถูกต้องของข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 
 3. การทดสอบระบบ 
 หลังจากพัฒนาระบบแล้วจึงท าการทดสอบระบบโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดหาหนังสือ 
ต ารา วารสาร และสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุดร่วมกันทดสอบระบบเพื่อให้ได้ทราบข้อบกพร่องและให้
ความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง พร้อมกันนั้นผู้พัฒนาระบบได้ท าการสร้างชุมชนผู้ใช้งานระบบ
ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Facebook Group เพื ่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สอบถามปัญหาการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบจากสมาชิกผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ
จากชุมชนผู้ใช้คือ ต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบว่ารายการใดที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนและรายการที่มี
ผู้ใช้แนะน ามาซ ้ากัน จึงได้ท าการเพิ่มเติมในระบบให้ก่อนการใช้งานจริง 

 

 
 
ภาพที่ 1 ชุมชนผู้ใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน Social Media (Facebook) 
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 4. น าระบบไปใช้งานจริง 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-
AS) ในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารส านักหอสมุด จ านวน 31 คน 
เป็นผู้ใช้งานระบบ เพื่อใช้ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ จัดการรายการเสนอซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด ตรวจสอบและเปรียบเทียบรายช่ือทรัพยากรที่ซ ้ากันจากรายการเสนอซื้อ คัดเลือกรายการตามนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด และส่งออกใบรายการสั่งซื้อตามร้านค้าเพื่อการสั่งซื้อ  
 4.1  การบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือภายในงาน
สัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 2018 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลจะท าการตรวจสอบรายการทรัพยากรว่ามี
รายการซ ้ากับรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าไม่มีจะท าการบันทึกรายการเข้า
สู่ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที่ 2 การบันทึกรายการเสนอซื้อของระบบ 
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 4.2  การตัดรายการซ ้า หลักจากบันทึกข้อมูลของเสร็จแล้วจึงท าการเช็ครายการซ ้า ระบบ
จะท าการเรียกรายการที่มีค่า ISBN ซ ้ากันออกมาแสดงและเปรียบเทียบราคาให้ท าการคัดเลือก  
 

 
 
ภาพที่ 3 รายการซ ้าในระบบ 
 
  เมื ่อท าการเลือกรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบราคาโดยจะแสดง
รายละเอียดรายการของแต่ละร้านค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกรายการที่มีราคาต ่าที่สุดได้ 

 
 
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบราคาจากรายการซ ้า 
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 4.3  ท าการส่งออกรายการสั่งซื้อให้กับร้านค้า ระบบจะท าการออกรายงานในรูปแบบ 
Microsoft Excel ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 
 

 
 
ภาพที่ 5 ส่งออกรายการสั่งซื้อให้รา้นค้า 
  

 4.4  รายงานท่ีได้จากระบบผู้บริหารสามารถน าไปวางแผนการใช้งบประมาณได้ โดย
ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจ 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายงานข้อมูลภาพรวมในการใช้งบประมาณประจ าป ี
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 5.  การประเมินการใช้งานระบบ 
 หลังจากที่น าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ไปใช้งานจริงแล้ว ผู้พัฒนาระบบได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้บริหารและบุคลากรของ

ส านักหอสมุด จ านวน 31 คน โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58)          
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน (�̅� = 4.71) รองลงมาคือระบบใช้งานง่าย (�̅� = 4.68) มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่และ

ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก (�̅� = 4.61) รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล (�̅� = 4.58) ข้อมูลครบถ้วน

ตามความต้องการ (�̅� = 4.55) ตามล าดับ และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 

ความรวดเร็วในการการค้นหาข้อมูล (�̅� = 4.32) 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.71 มากที่สุด 
2. ใช้งานง่าย 4.68 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการเข้าถึงท าได้สะดวก 4.61 มากที่สุด 
4. มีการจัดระบบข้อมลูเป็นหมวดหมู ่ 4.61 มากที่สุด 
5. รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
6. ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ 4.55 มากที่สุด 
7. ความรวดเร็วในการการค้นหาขอ้มูล 4.32 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.58 มากที่สุด 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล อภิปรายผล 
 จากการน าระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) มาใช้งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เพราะระบบช่วยท าให้กระบวนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตามความต้องการของกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Library Fair 
การค้นหาข้อมูลการสั่งซื ้อท าได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคารายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ซ ้ากัน ช่วยคัดเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยจัดท าใบรายการสั่งซื้อให้ร้านค้า ท าให้สามารถ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกท้ังระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังสามารถ
วิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจัดหาเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการเรียนรู้ ตามงบประมาณรายจ่ายของส านักหอสมุด ซึ่งผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศจากระบบมาวาง
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แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดในปีถัดไปได้  และยังช่วยลดปริมาณกระดาษในกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ข้อเสนอแนะ  
 จากการใช้งานระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(CMRUL-AS) ที่ผ่านมาพบว่ายังคงต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ในการน าเข้าระเบียนบรรณานุกรมจากระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (CMRUL-AS) ไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด จะท าให้ระบบนี้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักหอสมุดน าไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและบริหาร
จัดการงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานและสามารถต่อยอดระบบให้ครอบคลุม
กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังระบบ   
   
รายการอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ส านักหอสมุด. (2562). นโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ผู้แต่ง. 
อนรรฆนงค์ คุณมณี.  (2550).  basic of PHP. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 
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ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ 
 

Donated Resources Management System 
 

รุจิรดา ชุ่มแก้ว, นภสินธุ์ งามการ, เสาวณี กันทา        
จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ, ปราณีย์ อนุศาสนนันท์, ปวีณา หมื่นปัญญา 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

rujirada.chu@mfu.ac.th  
noppasin.nga@mfu.ac.th 
saovanee.kun@mfu.ac.th 

jutarut.mal@mfu.ac.th  
pranee.anu@mfu.ac.th 

pavena.mue@mfu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเป็น

จ านวนมากจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้บริจาคทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศท่ีได้รับบริจาคเหล่านี้ มีทั้ง
ที ่มีจ าหน่ายทั ่วไป และจัดท าขึ ้นมาเฉพาะ เช่น หนังสือที่ระลึก งานวิจัย วารสาร รายงานประจ าปี เป็นต้น          
ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงมีอีกจ านวนหนึ่งที่พิจารณาน าไป
บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น  โดยในแต่ละปีนั ้น ศูนย์บรรณสารฯ ต้องรวบรวมและจัดท ารายงานแต่พบว่าข้อมูล        
ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้จัดท ารายงานสรุปผลล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค    
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบ
เบ็ดเสร็จ” ขึ้น 
  “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ได้ออกแบบระบบการท างาน
ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที ่ได ้ร ับบริจาค 2) ข้อมูลผู ้บร ิจาคและที ่อยู ่เพื ่อพิมพ์จดหมายโต้ตอบแบบอัตโนมัติ                    
3) การบริหารจัดการพิจารณารับเข้า-บริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น และ 4) รายงานสถิติการบริจาค  

การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ” ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ ฝ่ายเลขานุการและธุรการ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าถึงข้อมูล
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค ติดตามกระบวนการด าเนินงาน การจัดการจดหมายโต้ตอบ การด าเนินการส่งต่อ
ทรัพยากรสารนิเทศบริจาคต่อให้ห้องสมุดอื่น รวมถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมากข้ึน 
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ABSTRACT  

Learning Resources and Educational Media Center of Mae Fah Luang University 
( MFU Library)  has been receiving a large number of donated information resources from both 
government and private sectors. These information resources include general publications and 
customized materials such as research papers, journals and annual reports. The MFU Library choose 
to keep certain items according to the specified criteria and donate, the rest to other libraries.       
At the end of each fiscal year, the MFU Library has to submit a report concerning the donated 
resources to the university, but the report making process was quite slow due to the lack of 
information management for donating resources.  The " Donated Resources Management System" 
was, therefore developed to help solve the problem. 

"Donation Resources Management System"  has been designed in accordance with the 
needs of relevant of process, divided.  It is 4 parts:  1)  Form for recording donated information 
resources 2)  Donor information and address to print automated correspondence.  3)  Management of 
accepting and donating to other libraries and 4) Report statistics donations 

 The development of “Donated Resources Management System” provides a great benefit 
for the operating staff, the secretaries, the administrative staff, the resource development and management 
staff and the resource service which is related and continuous in process. The staff is able to access 
the donated resources directly.  Furthermore, issuing letters, transferring donated resources and 
summarizing reports can be operated with accuracy and quickly. 

 
Keyword:  Donated Information Resources Management System, Donated Resources Management System 

 
บทน า 

 ศ ูนย ์บรรณสารและส ื ่อการศ ึกษา  มหาว ิทยาล ัยแม ่ฟ ้าหลวง ได ้ด  า เน ินการจ ัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วิธีการจัดหามีหลายวิธี 
เช่น การจัดซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
จึงก่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในด้านประหยัดงบประมาณการจัดหา  

ทรัพยากรสารนิเทศเหล่านี้ ได้รับบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ความส าคัญของทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารนิเทศท่ีไม่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด
ทั่วไป เพราะผลิตใช้หรือจัดท าขึ้นเฉพาะกิจ เมื่อได้รับทรัพยากรสารนิเทศบริจาคเหล่านี้ ศูนย์บรรณสารฯ จะพิจารณา
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น าเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อให้บริการผู้ใช้ โดยพิจารณาจากเนื้อหา สาระประโยชน์ จ านวนที่เหมาะสม และไม่
ซ ้าซ้อนกับรายการที่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ  

การด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายงาน เริ่มตั้งแต่การ
รับเข้า การบันทึกข้อมูล การท าหนังสือโต้ตอบ หรือตอบขอบคุณ การพิจารณาคัดเลือก การคัดออกเพื่อบริจาคต่อให้
ให้หน่วยงานหรือห้องสมุดอื่นตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ  ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคทุกกระบวนการนั้น นับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อ
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นหา ตลอดจน
การจัดท าสรุปผลรายงานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถจัดการจดหมายตอบโต้ตอบได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
3. เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการและจ านวนที่เหมาะสม

ส าหรับให้บริการในห้องสมุด หรือพิจารณาบริจาคต่อให้หน่วยงานอ่ืนได้ทันที 
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปและรายงานผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้

อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  
 

 5. เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาได้ทราบข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคประจ าปี เพื ่อน ามาวาง
แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษาปัญหา และขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาค และหนังสือตอบ
ขอบคุณ ตลอดจนปัญหาและข้อจ ากัดท่ีพบจากผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการปรับปรุงการ
ท างาน 

3. สรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาออกแบบระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 4. ติดตั้งและทดลองระบบ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งระบบ โดยมีการบรรยายและสาธิตการใช้งานให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทดลองใช้งานระบบเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีความสอดคล้องตรงการ
ความต้องการหรือไม่ 

5. ปรับแก้ระบบตามเงื ่อนไขและความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง  เพื่อให้ระบบท างานได้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น 

 6. เปิดใช้งานจริง เปิดใช้ระบบจริง ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา  โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งในช่วงแรกจะใช้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานกับเอกสาร และจ านวนหนังสือที่
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รับเข้าหรือบริจาคออกเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงใช้ระบบนี้เป็นหลักส าหรับการ
ด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 
 ผลการด าเนินงาน 

ผู้พัฒนาได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม HTML5 PHP 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนาระบบและเลือกใช้โปรแกรม MySQL (Nielsen, White & 
Parui, 2008)  ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ  Window Server 2010 R2 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค มีขั้นตอนการด าเนินงานจ าแนกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ผู้ใช้งาน  
และ 2) ผู้ดูแลระบบ 

  โดยสรุปผลการท างานแต่ละส่วนดังนี้ 
  1. การออกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศบริจาค แทนการบันทึก
ข้อมูล ในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเข้าข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน
มากขึ้น  

2. การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาค และที่อยู่ส าหรับจัดท าหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังจดหมายตอบขอบคุณฉบับร่าง ระบบสามารถน าข้อมูลเข้าและสั่งพิมพ์จดหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 

3. ระบบได้ออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ โดยบรรณารักษ์สามารถพิจารณา
ความต้องการน าเข้า หรือพิจารณาบริจาคต่อให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จากระบบทันที   

4. ระบบสามารถติดตามขั้นตอนการท างาน และสรุปผลการด าเนินงานทรัพยากรสารนิเทศ
บริจาค โดยสรุปรายงานสถิติตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น (จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม, 2551) 

 
            

 
 
ภาพที ่1 การออกแบบและจดัการระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผลและอภปิรายผล  
 ระบบบรหิารจดัการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคที่พัฒนาขึ้น ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ และ
ผู้พัฒนาได้ท าการปรับแก้ไขใหเ้ป็นไปความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
การพิจารณาและรายงานต่าง ๆ รายละเอียดตามภาพประกอบท่ี 2 – 5 
 

 

 

 
 

   
  ภาพที ่2  แสดงแบบฟอร์มการจดัเก็บข้อมูลทรัพยากรสารนเิทศบรจิาค 
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าการจัดการ ทรัพยากรสารนิเทศบริจาค 
 

 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงรายงานทรัพยากรสารนิเทศบริจาค  
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ภาพที่ 5  แสดงหน้าการจัดการ จดหมายตอบกลับ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
           ควรมีการเพิ่มเลขหมู่หนังสือ (Call Number) ของทรัพยากรสารนิเทศบริจาค เพื่อให้ง่าย
ต้องการสืบค้น และควรพัฒนาให้ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดท าหนังสือโต้ตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็ว  
 3. ผู้บังคับบัญชาสามารถดูรายงานสรุปผลทรัพยากรสารนิเทศบริจาคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

และแม่นย า 
 4. ระบบที่พัฒนาสามารถเป็นต้นแบบให้ห้องสมุดอื่น ๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือบริจาคได้ 
 

รายการอ้างอิง 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.  (2556).  PHP (พิมพ์ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: เคทีพี. 
จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม.  (2551).  การพัฒนาระบบรายงานตัวชี ้วัดการปฏิบัติงานส าหรับภาควิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต).   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
Nielsen, P., White, M., & Parui, U.  (2008).  Microsoft SQL server 2008 bible.  Indianapolis, IN: Wiley.  
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บทคัดย่อ  
           ระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ที ่มีบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและองค์กรต่าง ๆ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนใน
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ 2.63 วินาที แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของบัญชีผู้ใช้จ านวนมากแต่ก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อความเร็วในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานจ านวนมากโดย
มีการใช้ Software Defined Networking (SDN) ในการจัดสรร Bandwidth ส าหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร 

 
ค ำส ำคัญ: การยืนยันตัวตน, บัตรประชาชน, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน 

 
ABSTRACT  
 Authentication system for public internet service is a system that is designed to 
provide internet service for those who have a Thai national ID card which can easily register to use 
the internet and various organizations can apply to provide internet service. Both inside and outside 
organization. The average speed of the system for registering to use the internet is 2.63 seconds. 
Although there are many user registrations , it does not affect to the speed of registering for use 
the internet. The system is designed to support a large number of users by using Software Defined 
Networking (SDN) to manage bandwidth for each group of users, In order not to affect the internet 
usage of the organization's personnel. 

 
Keyword: Authentication, Thai national ID card, Virtual Private Network (VPN) 
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บทน ำ 
 ในปัจจุบันข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆมักจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งได้มีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ดาวน์โหลดหนังสือได้ในแบบออนไลน์ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการ
ค้นหาความรู้ของห้องสมุดในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าในประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจ านวนมากแต่ก็ยังมีคนอีกจ านวนมากที่มีรายได้ต ่าไม่สามารถซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
ความรู้ส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน
บางครั้งไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มปริมาณ Bandwidth ดังนั้นหากมีจัดการ QoS (Quality of Service) ที่ดีจะท า
ให้สามารถน า Bandwidth ที่เหลือไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนได้ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ นอกจากนี้
ระบบยืนยันตัวตนส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะยังมีการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ซึ่งมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการระบุตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้ผู้ที่มีบัตรประชาชน 

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อให้ผู้ที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ 
3. เพื่อให้สามารถจัดเก็บ Log ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้ 

 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 การออกแบบและพัฒนาระบบประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกัน ได้แก่ VPN, SDN, 
AD และเครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานดังน้ี 
 Virtual Private Network (VPN)  
 เครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ Virtual Private Network (VPN) เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้จากภายนอก (Bai et al., 2011)  ในงานวิจัยนีเ้ชื่อมต่อ VPN แบบ Site To 
Site โดยใช้โปรโตคอล Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) (Narayan et al., 2008) โดยเชื่อมต่อจาก 
Router ภายในมหาวิทยาลัยไปยัง Router ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถแสดงหน้าเว็บส าหรับล็อกอิน
ของมหาวิทยาลัยได้เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย 
 Software Defined Networking (SDN) 
 Software Defined Networking (SDN) คือสถาปัตยกรรมของเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดได้จากจุดเดียว ท าให้การจัดการนโยบายต่า ง ๆ ให้กับผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท าได้โดยการตั้งค่า SDN เพียงจุดเดียว (Tantayakul et al., 2017) งานวิจัยนี้ใช้ SDN ในการก าหนดให้
ผู้ใช้งานท่ีไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้พร้อมกันแค่ 1 Device เท่านั้น และท า QoS 
(Quality of Service) ซึ่งเป็นการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้ใช้ (Wang et al., 2018) โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีล าดับความส าคัญสูงกว่าผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก ถ้าหากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการใช้งาน Bandwidth สูง QoS จะท าการลด  Bandwidth ของกลุ่มบุคคลภายนอกลงเพื่อไม่ให้

611



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้งาน SDN เพื่อ
วางนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้ SDN วางนโนบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด 
 
 Active Directory (AD)   
 Active Directory (AD) ท  าหน ้ าท ี ่ จ ั ด เก ็บข ้ อม ู ลต ่ า งๆ  เช ่น  บ ัญช ี ผ ู ้ ใ ช ้ , กล ุ ่ มผ ู ้ ใ ช ้  
(Group), Computer หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น การแบ่งผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มช่วย
ให้สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานท่ีมีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wang & Gong, 2016) ผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจะถูกสร้างบัญชีไว้ในกลุ่มบุคคลภายนอก โดยจะเก็บข้อมูลช่ือ-นามสกุลและรหัสบัตรประชาชนไว้ 
90 วันตามที่ก าหนดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ บัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอกจะก าหนดให้มีวันหมดอายุการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 3 วันหลังจากลงทะเบียนถ้าหากผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อจะต้องน าบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่าน
บัตรอีกครั้งระบบจะต่ออายุการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้อีก 3 วัน 
 กำรอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประชำชน 
 การอ่านข้อมูลบัตรประชาชนจะใช้เครื่องอ่านบัตรส าหรับอ่านข้อมูลช่ือ-นามสกุลผู้ใช้เพื่อบันทึก
ใน AD การสร้าง Username และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยจุดและ
นามสกุล 3 ตัวอักษรเป็น Username และใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง ช่ือ-นามสกุล, Username, รหัสผ่าน และวันหมดอายุ
ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถดึงบัตรประชาชนออกได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ และโปรแกรมจะท า
การรีเซตข้อมูลโดยอัตโนมัติดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อรออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้งานคนต่อไป 
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ภาพที่ 2 ข้อมูลที่โปรแกรมแสดงเพื่อให้ผู้ใช้น าไปล็อกอิน 
 

 
 

ภาพที่ 3 โปรแกรมท าการลบข้อมลูออกโดยอัตโนมัตเิมื่อดึงบัตรประชาชนออก 
 
 กำรท ำงำนของระบบ 
 การท างานของระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอิน เทอร์เน็ตสาธารณะเริ ่มจากการน าบัตร
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับ Username และรหัสผ่านโดยการเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตร จากนั้น
โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าไปเก็บใน AD ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  การใช้งานอิน เทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
สามารถใช้งานได้ผ ่านทางระบบเครือข่ายที ่เชื ่อมต่อแบบ VPN และยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ทั่วโลกผ่านทาง Eduroam  
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 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและได้รับ Username และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตได้จาก Access Point เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย SDN จะท าการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ว่า
ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาอยู่กลุ่มไหนใน AD เพื่อบริหารจัดการนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่ก าหนดไว้ให้กับผู้ใช้
แต่ละกลุ่ม ถ้าหากผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก SDN ก็จะก าหนดระดับความส าคัญน้อยกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการท างานท้ังหมดของระบบแสดงดังรูปที่ 4 
 
 
 

Access Point

Router Router

                      
AD

SDN

VPN

                                 

Access Point

                      

 
 
 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการท างานของระบบ 
 
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 จากการวัดระยะเวลาการท างานของระบบเพื่อดูว่าเมื่อมีข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใน AD จ านวนมากจะ
ส่งผลให้การท างานของระบบช้าลงหรือไม่ โดยโปรแกรมจะจับเวลาตั้งแต่เครื่องอ่านบัตรประชาชนเริ่มท าการอ่าน
บัตรไปจนถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD เสร็จสิ้น จากนั้นเพิ่มจ านวนบัญชีผู้ใช้ใน AD ครั้งละ 1,000 User ไปจนครบ 
10,000 User ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 5 
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบความเร็วการท างานของระบบ 
 
 จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจ านวน User ใน AD ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้
ในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต เวลาเฉลี่ยของการท างานท้ังหมดในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัตร
ประชาชนคือ 2.63 วินาที ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ในช่วง
เวลาที่ท าการทดลอง เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความเร็ว CPU ของ Server  
 ระบบยืนยันตัวส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้น าเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีบัตรประชาชนได้สามารถเข้าถึงอิน เทอร์เน็ตตามสถานที่
สาธารณะได้อย่างสะดวก ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆของห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยที่จัดท าขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-learning การดาวน์โหลดหนังสือเรียน หรือการอ่านข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบมีการจัดเก็บ Log ไว้ 90 วัน และรองรับผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน
มากโดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เสียบบัตร
ประชาชนที่เครื ่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง  Username และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที ทั้งนี้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่จัดสรรให้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับการจัดการ QoS ของแต่ละองค์กร 
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บทคัดย่อ 
 การปรับปรุงระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ โดยการ

เชื่อมต่อหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดของฐานข้อมูล PULINET Sharing มายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของ
ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดที ่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มีระบบช่วยบริหารจัดการการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบครบวงจร  

การเชื่อมต่อระหว่างสองระบบดังกล่าว ท าให้ช่วยลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งระบบฯ 
จะน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาบันทึกในระบบขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ ท า
ให้ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลบรรณานุกรม ทั้งยังสามารถใช้ฐานข้อมูล PULINET Sharing เป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมได้ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และ
บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง ยังเป็นการลดรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากเดิมศูนย์
บรรณสารให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 2 ระบบ คือ 1) แบบฟอร์มออนไลน์ในฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (พัฒนาบนระบบ EBSCO Discovery Service :EDS) และ 2) แบบฟอร์มออนไลน์จากระบบ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้นเอง (MFU Interlibrary Loan Service) ท าให้เกิดความสับสนในการใช้
งานท้ังในส่วนผู้ใช้และบรรณารักษ์ 

การผสานระบบให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดให้เป็นจุดเดียวกัน ท าให้ห้องสมุดสามารถ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดที่
ต้องการยืมในเครือข่ายความร่วมมือ จากฐานข้อมูล PULINET Sharing ซึ ่งเป็นฐานข้อมูลที ่ส ่งเสริมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ค าส าคัญ: บริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน,์ PULINET Sharing 

ABSTRACT  
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 The improvement of Interlibrary Loan service by connecting search screen of 
“PULINET Sharing” database with the online request form of “MFU Interlibrary Loan Service” 
system is aimed by the Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University 
(MFU library), to develop an integrated management system for interlibrary loan service (ILL). 
 The integration of two systems can reduce the manual process of filling in 
interlibrary loan request form. There is no need for user to fill in bibliographic information, which 
could be automatically retrieved from the PULINET Sharing database, with less. Users and librarian 
can also use the PULINET Sharing database as a reference source to track bibliographic information. 
It also reduces the process of filling in online forms. Previously, MFU library used two online forms 
for interlibrary loan service which were 1) online form in the PULINET Sharing database (EBSCO 
Discovery Service: EDS) and 2) online form from the MFU interlibrary loan service. This might lead 
to confusion for both users and librarians. 
 The integrated interlibrary loan service facilitates librarians in promoting. This 
service for users to be able to search for library resources via a collaborative network from the 
PULINET Sharing database. 
 

Keyword: Ill, Interlibrary loan, PULINET Sharing 

 

บทน า 
 ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบริการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบออนไลน์ในสองรูปแบบคือ 1) การบริการผ่าน “ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU 
Interlibrary loan service: MFU ILL)” ที่พัฒนาขึ้นเอง และ 2) การบริการผ่านระบบของฐานข้อมูล “PULINET 
Sharing” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายการทรัพยากรของห้องสมุดในเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) ที ่พัฒนาขึ ้นโดยใช้ระบบ EBSCO Discovery 
Service (EDS)  
 ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที ่ศ ูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ ้นเอง  
(MFU ILL) มีลักษณะเป็นระบบแบบครบวงจรที่สนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบถ้วนทุก
ขั้นตอนในกระบวนการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การรับค าร้องขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบค าร้อง การ
ติดตามสถานะและความคืบหน้าในการให้บริการในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งการส่งอีเมลแจ้งผู ้ใช้บริการและ
บรรณารักษ์ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในแต่ละ
ปีงบประมาณจากข้อมูลที่จัดเก็บ  
 ส่วนการใหบ้ริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ที่ใช้งานผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing 
นั้น ผู้ใช้จะกรอกค าร้องขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบ แล้วระบบจะส่งค าร้องขอพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไป
ยังอีเมลของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบของแต่ละสถาบัน การส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยแบบฟอร์ม
ออนไลน์ของระบบ EDS มีข้อดีคือ ตัวระบบมีการผสานกับฐานข้อมูล PULINET Sharing อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ
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ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้ทันที เมื่อมีการ
ขอใช้บริการระบบจะด าเนินการกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการให้โดยอัตโนมัติ นอกจากท าให้
ช่วยลดขั้นตอนและเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ยังท าให้มั่นใจได้ว่าบรรณารักษ์จะได้รับข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ อย่างไรก็ตาม การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS นั้น จะมี
รูปแบบเป็นการส่งค าขอใช้บริการพร้อมข้อมูลบรรณานุกรมไปยังอีเมลของบรรณารักษ์เท่านั้น เนื่องจากระบบ EDS 
ยังไม่มีฟังก์ชันท่ีสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ครบทุกขั้นตอนดังเช่นระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ้น 
 ในทางกลับกัน การใหบ้ริการผ่านระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น
เองนั้น (MFU ILL) ผู้ใช้บริการยังจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งในบางครั้ง
พบว่า ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้บรรณารักษ์ต้องตรวจทานข้อมูลกับผู้ใช้บริการอีกครั้ง 
เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการให้บริการ  
 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น (MFU ILL) มี
ข้อดีในด้านที ่ระบบสามารถสนับสนุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้อย่างสมบูรณ์ทุกขั ้ นตอนของการ
ด าเนินงาน ตรงกับความต้องการของห้องสมุด ในขณะที่ระบบยืมระหว่างห้องสมุด  EDS ในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing มีข้อดีในด้านที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งค าร้องขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าจอการสืบค้นของ
ฐานข้อมูล PULINET Sharing โดยตรง และผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลทางบรรณานุกรมเอง เนื่องจากตัว
ระบบจะด าเนินการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมากรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ให้โดยอัตโนมัติ   
 การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านทั้งสองระบบ ซึ่งมีแบบฟอร์มการให้บริการที่แตกต่างกัน
ยังท าให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้และเกิดความยุ่งยากในการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเกิดต้องการในการผสานระบบการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของ 
ระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของตนเอง (MFU ILL) และ ระบบยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ 
EBSCO Discovery Service (EDS) ให้เป็นจุดเดียวกัน โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจาก
หน้าจอการสืบค้นของฐานข้อมูล PULINET Sharing แล้ว ระบบ EDS จะส่งข้อมูลบรรณานุกรมและรหัสประจ า
รายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการยืมเข้ามายังหน้าแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการน าส่ง
เอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด (MFU ILL) โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้รหัสประจ ารายการบรรณานุกรมของ
ระบบ EDS สร้างเป็น url เชื่อมโยงกลับไปยังหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลบรรณานุกรมต้นทางในฐานข้อมูล PULINET 
Sharing เพื่อให้บรรณารักษ์ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมก่อนการด าเนินการให้บริการ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อลดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างหอ้งสมุดออนไลน์ของ
ผู้ใช้บริการ 

2. เพื่อรวมจุดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ให้เปน็จุดเดยีวกัน ลดความ
สับสนแก่บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการ 

3. เพื่อสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูล PULINET Sharing และส่งเสริมการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาการท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS จากการศึกษาการ
ท างานของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS ท าให้ทราบว่า เมื่อผู้ใช้บริการได้ค้นหารายการทรัพยากร
สารสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing  และคลิกที่เมนู “Inter library load Request” แล้ว ระบบ EDS จะ
ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปยังหน้า “แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด กลุ่ม PULINET” ในในรูปแบบคิวรี่สตริง 
(Query string) 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing  ไปยังแบบฟอร์มการยืมระหว่าง

ห้องสมุดในรูปแบบคิวรี่สตริง 
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 2. วิเคราะหค์่าพารามิเตอร์ที่ฐานข้อมูล PULINET Sharing จัดส่งให้ในรูปแบบคิวร่ีสตริง 
(Query string) จากการวิเคราะห์คิวรี่สตริง พบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลบรรณานุกรมที่จ าเป็น ประกอบด้วย  

1) Title (ช่ือเรื่อง)  
2) Author (ช่ือผู้แต่ง)  
3) ISBN   
4) Genre (ประเภททรัพยากร)  
5) an (รหสัประจ ารายการทรัพยากรในระบบ EDS)  
6) dbcode (เลขประจ าฐานข้อมลูในระบบ EDS มีค่าเท่ากับ cat05085a เสมอซึ่งเป็นรหัส

ประจ าฐานข้อมลู PULINET Sharing) 
 3. ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ในการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยแก้ไขโปรแกรม
ของระบบ ให้สามารถน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงใน
แบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู ้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบรรณานุกรมด้วยตนเอง  เมื ่อ
ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ และคลิกส่งค าขอ ข้อมูลบรรณานุกรมก็จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบบริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงแบบฟอร์มออนไลน์ของบริการยืมระหว่างห้องสมดุ ที่มีรับข้อมูลบรณณานุกรมฐานข้อมูล PULINET 

Sharing ในรูปแบบคิวรี่สตริง มาแสดงในแบบฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัต ิ
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4. ปรับปรุงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แก้ไขโปรแกรมในส่วนหน้า
รายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อแสดงลิงก์เชื่อมโยง (permalink URL) กลับไปยังฐานข้อมูล 
PULINET Sharing โดยใช้รหัสประจ าฐานข้อมูล (ฟิลด์ dbcode) และรหัสประจ ารายการบรรณานุกรม (ฟิลด์ an) 
ของระบบ EDS ที่บันทึกไว้ เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ใช้บริการสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูล
บรรณานุกรมต้นทางได ้
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้ารายงานการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมดุผ่านฐานข้อมูล PULINET Sharing และมีการแสดง 

permalink เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง โดยใช้รหัส dbcode และ an ที่ระบบบันทึกไว ้
 
 5. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ EDS เปลี่ยน url ส าหรับให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
แจ้ง url ของระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (http://www.library.mfu.ac.th/ill/) เพื่อให้
ผ ู ้ ด ู แล ระบบ EDS น  า ไปแทนท ี ่  url ของระบบบร ิก ารย ื ม ระหว ่ า งห ้ อ งสม ุ ด เด ิ มของระบบ EDS 
(http://www.library.mfu.ac.th/ill/) 
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ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาการส่งข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing ในระบบ EDS และ
แก้ไขโปรแกรมระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) เพื่อให้สามารถ
น าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับจากระบบ EDS มาประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และประสานงานผู้ดูแลระบบ EDS เพื่อ
ก าหนดให้ระบบ EDS ส่งคิวรี่สตริงไปยัง url ของระบบบริการน าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณ
สารฯ (MFU ILL) แทน url เดิมซึ่งเป็นแบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุดของระบบ EDS  ท าให้เมื่อผู้ใช้บริการ
ค้นหารายการทรัพยากรสนเทศในฐานข้อมูล PULINET Sharing และคลิกที่เมนู  “Inter library loan Request”  
แล้ว ระบบ EDS จะส่งค าขอใช้บริการที่ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมมายังแบบฟอร์มออนไลน์ของระบบบริการ
น าส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ (MFU ILL) และสามารถน าข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้รับมา
แสดงในแบบฟอร์มค าขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้บริการเพียงแต่กรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการขอใช้
บริการเพิ่มเติมจากข้อมูลบรรณานุกรม ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผู้ใช้บริการคลิกที่ปุ่มส่งค าขอใช้บริการ ระบบ MFU 
ILL ก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาบันทึกในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อให้บรรณารักษ์พร้อมด าเนินการในการให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที ่4 แสดงการส่งข้อมลูค าร้องการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมลู PULINET Sharing   
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การปรับปรุงระบบยืมระหว่างห้องสมุด ของศูนย์บรรณสารฯ (MFU Interlibrary Loan 
Service : MFU ILL) โดยการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูล  PULINET Sharing ในระบบ EBSCO Discovery Service 
(EDS) ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการส่งค าร้องขอผ่านหน้าจอการสืบค้นในฐานข้อมูล PULINET Sharing ได้
โดยตรง โดยระบบสามารถรับค่าข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล PULINET Sharing มาประมวลผลได้อัตโนมัติ 
ท าให้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงระบบ MFU ILL และระบบฐานข้อมูล 
PULINET Sharing (EDS) เข้าด้วยกัน จึงเป็นการสนับสนุนกระบวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดอย่างครบวงจร 
มีความเป็นมิตรต่อผู ้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การรวมข้อมูลการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด มาไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้บรรณารักษ์สามารถวิเคราะห์สถิติการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว  
 จากการผสานข้อดีของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ท าให้ได้ระบบยืมระหว่างห้องสมุดที่สมบูรณ์
แบบ เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ  
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกชุมชนจากพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยสร้างระบบ
กลางในการบริหารจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ Collective Access ที่ออกแบบมาส าหรับการ
บริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์และคอลเล็กชันพิเศษ โดยในการเริ่มต้นโครงการได้ศึกษามาตรฐานเมทาดาทา
ส าหรับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้มาตรฐานหมวดหมู่ส าหรับการอธิบายงานศิลปะ Categories for the Description of 
Works of Art (CDWA) และมาตรฐานการลงรายการแบบ Cataloging Cultural Objects (CCO) และได้ศึกษา
โปรแกรมส าหรับจัดการคอลเล็กชันในพิพิธภัณฑ์จึงได้โปรแกรม Collective Access ดังกล่าว นอกจากนี้ยังแสวงหา
เครือข่ายโดยท าความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ งดูแลโดยกอง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญา
ล้านนา ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา โดยได้ท าการเก็บข้อมูลคอลเล็กชันของทั้งสองแห่ง 
และท าการลงรายการในระบบตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่าการจัดการคอลเล็กชันด้วยระบบนี้ช่วยให้การจัดการคอลเล็กชันของ
พิพิธภัณฑ์เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานมากขึ้น และผู้เข้าชมสามารถดูคอลเล็กชันผ่านทางออนไลน์ ท าให้การ
เผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงผู้คนจ านวนมากขึ้น และสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนได้ 

 
ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ์ชุมชน, มรดกชุมชน, การบริหารจัดการคอลเล็กชันพิพิธภัณฑ์ 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this study was to build a source of community heritage 
information from various community museums.  And create a network of community museums to 
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become a source of historical learning for the community by creating a central system for managing 
museum objects with open source software:  Collective Access is designed for managing museum 
treasures and special collections.  The project studied the metadata standards for the museum. 
Which has received the category standard for art description, Categories for the Description of Works 
of Art ( CDWA)  and Cataloging Cultural Objects ( CCO) , and has studied the program for managing 
collections in the museum.  In addition, the network also sought to collaborate with the Thai 
Agricultural Culture Museum.  Maejo University Supervised by the Arts and Culture Division Maejo 
University and the Huan Jai Ruem Museum Which is a community museum under the Lanna 
Learning Center of Khun Nikom Prommathep, the Lanna Folk Guru by collecting data from both 
locations and catalog in the system in accordance with the standards set 
 The results show that the collection management with this system helps the 
museum collection management to be more systematic and standardized.  And visitors can view 
the collection online Makes the dissemination of information reaching more people and can be a 
historical reference for the community 

 
Keyword: Community museum, Museum, Museum collections management 

 
บทน า 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชน (Community museum) หมายถึงแหล่งหรือสถานที่รวบรวมและจัดแสดง
หลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่หรือเคย
มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสถานท่ีบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณ ที่โดยอายุ รูปแบบทางศิลปะ 
สถาปัตยกรรมหรือประวัติความเป็นมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวของชุมชนนั้น ๆ ที่รวมเรียกว่า
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรืออาคารสถานท่ีที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้จัดแสดงข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2547, น. 73) 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือในการเป็นสะท้อนวิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชน อีกทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ยั่งยืน คณะผู้ศึกษาจึงจัดโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมคอล
เล็กชันของพิพิธภัณฑ์ในชุมชนแต่ละแห่งที่มีความหลากหลายของรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  บางแห่ ง
เป็นสถานท่ีรวบรวมสิ่งของทางวัฒนธรรม บางแห่งท าหน้าที่เป็นท้ังศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วย  
 โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่วยให้พิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายได้แบ่งปันคอลเล็กชันของ
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบข้อมูล เกิดการศึกษา เปรียบเทียบ การวิจัย และเป็นแหล่ง
สร้างแรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีตั้ง
และเวลาท าการของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ท าใหส้ามารถเข้าถึงคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
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วัตถุประสงค ์
 1. สร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกชุมชนจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ 

 2. เพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเสริมศักยภาพในการเผยแพร่และการเข้าถึงคอล
เล็กชันของพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษามาตรฐานเมทาดาทาตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีเป็นสากล 
 2. ศึกษาโปรแกรมที่ครอบคลุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบทุกมิติ 
 3. แสวงหาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากชุมชนรอบข้าง 
 4. ด าเนินการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 5. พัฒนาระบบการแสดงผล (Front-end) 
 6. ทดสอบและประเมินผลกับผู้เกี่ยวข้อง 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ศึกษามาตรฐานเมทาดาทา 
 คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษามาตรฐานเมทาดาทาส าหรับการจัดท าพิพิธภัณฑ์ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการจัดท ามาตรฐานเมทาดาทาส าหรับพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสากล และสามารถตอบโจทย์ในการอธิบายข้อมูล
ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม และรอบคอบ เหมาะกับการเก็บข้อมูลในระยะยาว จึงได้มาตรฐานเมทาดาทา
ส าหรับพิพิธภัณฑ์ของ Art Information Task Force (AITF) คือ มาตรฐานหมวดหมู่ส าหรับการอธิบายงานศิลปะ 
Categories for the Description of Works of Art (CDWA) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสากลส าหรบั
งานศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรม การใช้กรอบการท างานของ CDWA จะช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เป็น
วัตถุทางวัฒนธรรม ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างละเอียดและครอบคลุมจะสามารถใช้ได้ในระยะยาว และการโยกย้ายหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันต่างสามารถท าได้ง่าย และสามารถเช่ือมต่อกับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต โดย
มาตรฐานเนื้อหาที่ใช้คู่กับโครงสร้างข้อมูลนี้ คือ การลงรายการวัตถุทางวัฒนธรรม Cataloging Cultural Objects 
(CCO) ซึ่งพัฒนาโดย Visual Resources Association (VRA) ซึ่งเป็นแนวทางหรือรูปแบบในการอธิบาย การท า
เอกสาร การจัดท ารายการ งานหรือวัตถุทางวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบในด้านห้องสมุดมาตรฐานนี้ก็คือ AACR2 
นั่นเอง 
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ตารางที่ 1 ตารางมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลพิพิธภณัฑ์ 
 

 Museums 
Data Structure CDWA - Categories for the Description of Works of Art 

Data Content CCO - Cataloging Cultural Objects 
Data Format XML 

Data Exchange OAI 
Data Values AAT [Art & Architecture Thesaurus] 

 

 2. ศึกษาโปรแกรม 

 เมื่อได้มาตรฐานส าหรับข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์แล้วจึงศึกษาหาโปรแกรมที่ จะสามารถรองรับ
มาตรฐานและฟังก์ชันการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ คณะผู้ศึกษาจึงเลือกใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ Collective Access 
เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคอลเล็กชันพิพิธภัณฑ์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาส าหรับคลังพิพิธภัณฑ์และคอลเล็ก
ชันพิเศษ มีการใช้งานโดยห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ และองค์กรศิลปะทั่วโลก  เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้สามารถ
ค้นหาและเรียกค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้เป็นความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Whirl-i-
Gig และสถาบันพันธมิตรในอเมริกาเหนือและยุโรปกับโครงการใน 5 ทวีป เหตุผลในการเลือกใช้เนื่องจากเป็น
ซอฟต์แวร์ที่รองรับข้อก าหนดและมาตรฐานที่คณะผู้จัดท าก าหนดไว้ กล่าวคือ รองรับมาตรฐานเมทาดาทา CDWA 
และรอบรับระบบหลายพิพิธภัณฑ์ 
 Collective Access มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนได้แก่ 
 Providence ส่วนส าหรับการลงรายการและการจัดการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นระบบ
จัดการหลังบ้าน (Back-end) สามารถก าหนดมาตรฐานเมทาดาทาได้หลากหลาย เช่น Dublin Core, MARC21, 
VRA Core รวมถึง CDWA ที่คณะผู้ศึกษาเลือกใช้ สามารถจัดการการแสดงผลของข้อมูล 
 Pawtucket ส่วนหน้าเว็บเผยแพร่และสืบค้นแบบ "front-end" ที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User 
interface) มีข้อมูลหน้าโฮมเพจ หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่าง ๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสามารถ
เห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ได้ แต่เนื่องจากการแก้ไขหน้าของโปรแกรม Pawtucket ค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน ทางคณะผู้จัดท าจึงจ้างพัฒนาขึ้นเองซึ่งจะกล่าวในส่วนการพัฒนาระบบการแสดงผลต่อไป 
 3. แสวงหาเครือข่าย 

 เมื่อได้มาตรฐานเมทาดาทาและโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มท าการแสวงหาเครือข่าย ซึ่ง
ขอบเขตในการแสวงหา คือเลือกเครือข่ายจากพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชน เริ่มจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นหนึ่งสถาบันในชุมชน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยกอง
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
การเกษตรไทย ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2488 ในสมัยอาจารย์พนม สมิตานนท์ เป็นผู้อ านวยการ ภายหลังที่ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 
อธิการบดีคนแรกได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2526 อธิการบดีคนต่อมาไม่ได้เข้าพักอาศัยเนื่องจากมีที่พักอยู่แล้ว 
บ้านหลังนี้จึงว่างเปล่าไร้ผู้อาศัย จวบจนปี พ.ศ.2542 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหาเงินทุน
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เข้าด าเนินการปรับปรุง โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มีความเห็นร่วมกันในการอนุรักษ์บ้านหลังนี้
ไว้ตามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตรัสไว้กับอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมการเกษตรไทย รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลและวัตถุสิ่งของอันเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ 
วัตถุสิ่งของด้านการเกษตร 

 พิพิธภัณฑ์ชุมชนอีกแห่งที่คณะผู้ศึกษาได้คัดเลือกคือพิพิธภัณฑ์เฮือนใจ๋หุม พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่อยู่
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ผญาล้านนา หมู่ที่ 6 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ของคุณนิคม พรหมมาเทพย์ 
ปราชญ์พื้นบ้านแห่งล้านนา ซึ่งได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวล้านนา ทั้งของเก่าและใหม่ เป็นการ
รวบรวมส่วนตัวโดยคุณนิคม พรหมมาเทพย์ ที่เสาะแสวงหาวัตถุต่าง ๆ มาจัดแสดงและแบ่งประเภท เช่น มุมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน เครื่องแต่งกาย การท าการเกษตร และพิธีกรรม เป็นต้น 
 4. ด าเนินการเก็บและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและการส ารองไฟล์ 

ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการท ารายการและให้ข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์แต่ละช้ินของทั้ง 2 แห่ง 
พร้อมถ่ายภาพ  และวัดขนาด โดยอธิบายรายละเอียดตามมาตรฐานโครงสรา้งข้อมูลแบบ CDWA และมาตรฐานการ
ลงรายการแบบ CCO และมีความปลอดภัยจากการสูญหายของข้อมูล เนื่องจากมีนโยบายในการส ารองข้อมูลบน 

Server ทุกวันซึ่งเป็นการส ารองข้อมูล และไฟล์สื่อ โดยจะเก็บข้อมูลไว้ 30 วัน 

 

     
 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายวัตถุพิพิธภัณฑ์วฒันธรรมการเกษตรไทย 

 

   
 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายวัตถุพิพิธภัณฑเ์ฮือนใจ๋หุม 
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 5. ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบด้วยโปรแกรม Collective Access ตามมาตรฐาน
โครงสร้างข้อมูลแบบ CDWA ด้วยมาตรฐานการลงรายการตาม Cataloging Cultural Objects (CCO) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

5.1 Object identifier (ตัวบ่งช้ี/รหัสประจ าวัตถุ) 
5.2 Work type (ประเภทของวัตถุ เช่น โล่ กรอบรูป ฯลฯ) 
5.3 Preferred labels (ช่ือวัตถุ) 
5.4 Source title (ท่ีมาของช่ือวัตถุ) 
5.5 Alternate titles (ช่ืออ่ืน ๆ ของวัตถุ) 
5.6 Display measurements (ขนาด/มิติ ของวัตถุ เช่น กว้าง ยาว สูง) 
5.7 Display materials/techniques (วัสดุ/เทคนิคท่ีใช้) 
5.8 Display creation date (วันท่ีสร้างวัตถุ) 
5.9 Location/Repository Set (สถานท่ี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
5.10  Description/Descriptive Note (รายละเอียดของวัตถุ) 
5.11  Rights for Work (ข้อมูลลิขสิทธิ์) 
5.12  Object use history (ประวัติการถูกใช้งานของวัตถุ) 
5.13  Object location (สถานท่ีจัดเก็บ เช่น ห้อง ตู้ ช้ัน) 
5.14  Media representations (ไฟล์ภาพท่ีจะน าไปแสดง) 
5.15  Related entities (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
5.16  Related places (สถานท่ีที่เกี่ยวข้อง) 
5.17  Related collections (คอลเล็กชันท่ีเกี่ยวข้อง) 
5.18  Georeference (สถานท่ี Map) 
5.19 Library of Congress Subject Headings (หัวเรื่อง/ค าส าคัญ) 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงการลงรายการวัตถ ุ

 

 6. การพัฒนาระบบการแสดงผล (Front-end) 
เนื่องจากข้อจ ากัดของโปรแกรม Pawtucket ดังกล่าวคณะผู้ศึกษาจึงได้ท าการออกแบบ

ระบบการแสดงผลขึ้นมาใช้แทน Pawtucket โดยจ้างบริษัทเอกชนซึ่งมีข้อก าหนดที่จะต้องออกแบบตามที่ก าหนด
ภายใต้ช่ือโดเมน museum.mju.ac.th และให้พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Providence โดย
ก าหนดให้ดึงข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ตามข้อ 5  และใหม้ีรายละเอียดการแสดงผล ดังนี ้

6.1 About หน้าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
6.2 Search เมนูการสืบค้นประกอบด้วยการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse) และการ 

สืบค้นข้ันสูง (Advanced Search) 
6.3 Exhibit หน้าแสดงข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) งานกิจกรรม 
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(Event) ต่าง ๆ ส่วนนี้จะสามารถดึงวัตถุต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการแบบออนไลน์ได้ 
ท าให้สามารถเช่ือมโยงวัตถุที่มีเหมือนกันในแต่ละแห่ง สามารถศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแห่งผ่านเมนูนี้
ได้ 

6.4 Collection หน้าแสดงข้อมูลคอลเล็กชันต่าง ๆ ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ 
6.5 Contributor ส่วนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายซึ่งถือเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล 
6.6 Contact หน้าข้อมูลการติดต่อกับผู้รับผิดชอบ 

  

 
 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
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 7. ทดสอบและประเมินผลกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ท าการทดสอบและประเมินผลกับตัวแทน/ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ชุมชน และคณะผู้ศึกษา บุคลากร
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชันพิเศษ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยก าหนดหัวข้อในการทดสอบดังนี้ 
 ทดสอบการแสดงผลข้อมูล 
 จากการทดสอบการแสดงผลข้อมูลพบว่า การแสดงข้อมูลสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
สวยงาม มีการแสดงข้อมูลสไลด์ส าหรับการประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลเด่นส าหรับคอลเล็กชัน การแสดงข้อมูล
รายการวัตถุที่ท าการเพิ่มเข้าในระบบล่าสุด มีเมนูส าหรับการจัดท านิทรรศการออนไลน์ หรือการน าเสนอข้อมูลเพื่อ
ดึงคอลเล็กชันจากท่ีต่าง ๆ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการในเมนู Exhibition  

 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรายการวัตถ ุ
 

 ทดสอบประสิทธิภาพการสืบค้น 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการสืบค้น พบว่าสามารถสืบค้นได้ตอบสนองความต้องการ มีการ
สืบค้นแบบไล่เรียง (Browse)  โดยไล่เรียงผลการสืบค้นตาม วันที่ ช่ือเรื่องหรือช่ือรายการวัตถุ ตามพิพิธภัณฑ์ 
(หน่วยงาน) นอกจากน้ียังสามารถสืบค้นแบบข้ันสูง (Advanced Search)  

 
 

ภาพที่ 6 ภาพการสืบค้นแบบไลเ่รยีง 
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ภาพที่ 7 ภาพการสืบค้นแบบข้ันสงู 
 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 หลังจากการศึกษาทั้งหมดพบว่าช่วยให้การจัดการคอลเล็กชัน (วัตถุ) ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็น
ระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่ละแห่งสามารถตรวจสอบวัตถุในครอบครองเพื่อการควบคุม
รายการ และการบริหารจัดการ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ชุมชนสามารถเผยแพร่คอลเล็กชันผ่านระบบ
ออนไลน์ ท าให้ผู้คนสามารถค้นพบข้อมูลคอลเล็กชันของแต่ละแห่งได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้
อย่างละเอียดชัดเจน มีข้อมูลทั้งภาพ ขนาด เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุแต่ละรายการ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
ทางวัตถุที่พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งเก็บรวบรวมเอาไว้ได้ นอกจากนี้ในเมนู Exhibit ยังสามารถรวบรวมรายการวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมาจัดแสดงเป็นหัวข้อต่าง ๆ ท าให้เห็นความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของวัตถุในแต่ละชุมชน เกิด
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่ละแห่งเก็บรวบรวมไว้ และในอนาคตเมื่อจ านวนพิพิธภัณฑ์ใน
เครือข่ายมีมากขึ้นจะเกิดเป็นกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะสามารถใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดขอบเขตของเครือข่ายให้ชัดเจนว่าจะรวบรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ประเภทใดบ้าง 
เช่น พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร หรือพิพิธภัณฑ์วิถีชุมชน ฯลฯ และควรมีการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการ
ลงรายการแก่พิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย เพื่อรองรับการจัดท าด้วยตนเองในอนาคต  
  
รายการอ้างอิง 
ฐิติมา ธรรมบ ารุง.  (2562).  แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานพิพิธภณัฑ.์ สืบค้น 25 ตุลาคม 2561, จาก 

http://www.thailibrary.in.th/2019/02/16/digital-standards-museum/ 
ดุษฎีพร ชาติบุตร.  (2562).  มาตรฐานเมทาดาทาส าหรับพิพิธภัณฑ์: ก้าวใหม่ของพิพิธภัณฑ์ไทยในยุคดิจิทัล. 

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 38(1), 109-134.  
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บทคัดย่อ  
 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติของบุคลากร ช่วยลดเวลา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท่ีด าเนินการในส่วนค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ
ให้แก่บุคลากร และการพิมพ์เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เอกสารขอเบิก
ค่าตอบแทน  ตรวจสอบตารางการปฏบิัติงาน และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานได้ ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาแบ่งสิทธิ์การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของตัวเองได้ และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
บันทึกการปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าเวรและผู้บริหารทราบ กลุ่มที่สองคือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถดู
รายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา และสามารถดูตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากรทั้งหมด
ได้ กลุ่มที่สามผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ และสามารถจัดตารางการ
ปฏิบัติงานและอนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ พร้อมท้ังสามารถพิมพ์เอกสารการลงนามปฏิบัติงานของ
แต่ละวันได้ กลุ่มทีส่ี่คือฝ่ายการเงิน สามารถดูข้อมูลสรุปผลการปฏบิัติงาน และข้อมูลสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือนและรายปีได้ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้  

 
ค าส าคัญ: การจัดตารางนอกเวลา, ค่าล่วงเวลา, ระบบบริหารจัดการ, การปฏิบัติงานนอกเวลา  

 
ABSTRACT  
 An overtime management information system has been developed to aid 
overtime scheduling and reduce the burden of the financial officer in calculating the overtime 
payments as well as printing related documents including payment and payment request 
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documents. Moreover, this system is also used for checking schedules and recording working data. 
The rights to access the system can be divided into 4 groups of users. The first group is library staff 
who can check their own schedules and report their performances to the chief and administrator 
via the system.  The second group is chiefs who can see performance reports and overtime 
schedules of all library staff. The third group is schedulers who can deal with the basic information 
of the system, schedule and approve substitution requests. In addition, a scheduler can print daily 
signed documents. The fourth group is financial officers who can see performance results, monthly 
and annually payment data along with print payment documents according to Burapha university's 
disbursement regulations. 

 
Keyword: Overtime Scheduling, Overtime Payment, Management System 

 
บทน า 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการให้บริการช่วงวันปกติจะให้บริการตั้งแต่เวลา 
8.00 – 22.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
เป็นช่วงนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งในแต่ละวันบุคลากรส านักหอสมุดจ าเป็นต้องผลัดเปลี่ยนเวลาหลายผลัดใน
การให้บริการ จึงเป็นภารกิจส าคัญของฝ่ายบริการในการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลา ฝ่ายการเงินที่ต้องท า
หน้าท่ีเบิกค่าล่วงเวลาให้แก่บุคลากร โดยที่ผ่านมา การจัดให้บุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานมีความ
ยุ่งยากเนื่องจากจะต้องอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับหลังจากท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าส่งข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน
ในเดือนนั้น ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวัน เนื่องจากต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อค านวณช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการเบิกจ่าย ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  ในการจัดตารางปฏิบัติงานและใช้ค านวณ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนั้น ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนและข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิด
การค านวณผิดพลาด เอกสารไม่ครบถ้วนตามมา 

ดังนั้นผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในบริหาร
จัดการข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับผู้จัดตารางปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลานี้ แบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็นหลายส่วน 
ได้แก่ การจัดตารางปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน ค านวณค่าตอบแทน และสรุปการ
เบิกค่าตอบ และระบบได้แบ่งสิทธิ์การใช้งานเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้จัด
ตารางปฏิบัติงาน และฝ่ายการเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เริ่มต้นจาก
ผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดตารางการปฏิบัติงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ส่วนของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานปัญหา
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ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในการบันทึกการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้ ภายหลังจากการปฏิบัติงานภายในแต่ละเดือนได้สิ้นสุดลง ฝ่ายการเงินสามารถพิมพ์เอกสาร
ประกอบการอนุมัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกค่าตอบแทน และตรวจสอบข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานได้
อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด 
 2 .เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล 
 3. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อการ
บริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินงานและศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน 
 ศึกษาการด าเนินงานรูปแบบเดิมที่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดตารางปฏิบัติงานจัดตาราง
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word และพิมพ์ออกในรูปแบบของกระดาษเพื่อแจกให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตนเองจากเอกสารทีผู่้จัดตารางปฏิบัติงานมอบให้ ในกรณีมีการแทน
เวร ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกแบบฟอร์มกระดาษส าหรับการแทนเวร ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานและใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Word การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  
 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลารูปแบบเดิม พบว่า มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน รวมถึงมีการน าเอาโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการจัดตารางการ
ปฏิบัติงาน และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 2. ออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ  
 การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอก
เวลา ได้เลือกใช้เครื่องมือ CodeIgniter Framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CodeIgniter Rocks, 2019) เนื่องจาก CodeIgniter ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP จึงเป็น Framework ที่เหมาะ
ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน มีขนาดเล็กและมีเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์ 
ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2560) 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

   3. พัฒนาระบบ โดยแบ่งสิทธ์ิการใช้งาน 4 กลุ่มดังนี้  
 3.1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตัวเองและ
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งผ่านระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าผู้ควบคุมรับทราบได้ ดังนี ้
 3.1.1 ตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงเป็นรูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงานของ 

ผู้ปฏิบัติงานคนนั้น ๆ โดยในปฏิทินจะแสดงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ตารางการปฏิบตัิงาน 
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 3.1.2 เมนูประวัติการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงรายการเป็นรายเดือนซึ่งในแต่ละเดือน
จะแสดงข้อมูลของจ านวนครั้ง (แต่ละครั้งจะระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงานแทนผู้อื่น 
และผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเอง ดังภาพที่ 3 และเมื่อคลิกที่จ านวนครั้งในแต่ละเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทนดังภาพที่ 4 

 

 
 
ภาพที่ 3 เมนปูระวัติการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 4 ข้อมูลการปฏิบตัิงานท่ีมกีารปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
 

 3.1.3 การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทน ระบบจะแสดงข้อมูลรายการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนแรกของรายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือการปฏิบัติงานในวัน

ใดให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อมูลของการปฏิบัติงานนั้น แสดงในภาพท่ี 5 ส่วนที่สองคือรายการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และรายการที่ขอเปลี่ยนรายช่ือการปฏิบัติงานที่รอการอนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนผู้ปฏิบตัิงานแทน 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายชื่อผู้รับผดิชอบการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี 
 

 3.1.4 การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานการ 
ปฏิบัติงานได้ในวันและช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ แสดงในภาพที ่7 เพื่อเก็บข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระบบ และท าให้ง่ายต่อการดูรายงานย้อยหลังได้ 
 

  
 

ภาพที่ 7 การบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงาน 
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 3.2 สิทธ์ิการใช้งานของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
สามารถดูรายการบันทึกการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ดังภาพที่ 8  และสามารถดูรายละเอียดของรายงานแต่ละเรื่องได้
จากการคลิกท่ีช่ือเรื่องนั้น ๆ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานนั้นในตัวอย่างภาพที่ 9 
 

  
 
ภาพที่ 8 รายการบันทึกการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 9 รายละเอียดของรายงาน 
 

 3.3 สิทธิ์การใช้งานของผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ผู้จัดตารางปฏิบัติงานสามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ส่วนของเมนูวันหยุด ส่วนของการตั้งค่าค่าตอบแทน เป็นต้น ผู้จัดตารางปฏิบัติงานยังสามารถจัด
ตารางการปฏิบัติงาน อนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทนและพิมพ์เอกสารส าหรับลงนามปฏิบัติงานของแต่ละวันได้ 
  3.3.1 การจัดตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงข้อมูลในลักษณะของปฏิทิน 
เพื่อให้การจัดการตารางปฏิบัติงานสามารถท าได้สะดวกขึ้น โดยเลือกช่ือกลุ่มปฏิบัติงานจากด้านซ้ายมือมาและคลิก
ที่วันท่ีในปฏิทิน ดังแสดงในภาพที่ 10   
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ภาพที่ 10 การจัดตารางการปฏิบตัิงาน 
 
 3.3.2 การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน  

 

  
 
ภาพที่ 11 พิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน 
 
 3.4 สิทธิ์การใช้งานของฝ่ายการเงิน สามารถดูรายงานสรุปการปฏิบัติงาน และสรุป
ค่าตอบแทนรายเดือน และรายปี พร้องทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินได้ 
 3.4.1 เมนสูรุปการปฏิบัติงาน โดยสามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการการ 

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 12 
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ภาพที่ 12 รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน 
 
 3.4.2 เมนสูรุปค่าตอบแทน สามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ของบุคลกรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 13 

 

  
 

ภาพที่ 13 รายงานสรุปค่าตอบแทน 
 
 3.4.3 พิมพ์เอกสารทางการเงิน เช่น ใบขออนุมัติ ใบขอเบิก และใบหลักฐานการเบิกเงิน 
ดังตัวอย่างในภาพที ่14 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างหลักฐานทางการเงิน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งจากผลการด าเนินงาน พบว่า  
 1. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด จากการสอบถามผู้ใช้งานระบบ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้งานระบบ ทั้ง 4 กลุ่ม คือ  
1) ผู้ปฏิบัติงาน 2) หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 3) ผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลา และ 4) เจ้าหน้าที่การเงิน  
มีความพึงพอใจในระดับมากกับระบบสารสนเทศดังกล่าว เนื่องจากตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบมีการใช้
งานง่ายและไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน 
  2. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยอ านวยความสะดวก
และลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและจัดเก็บเอกสารซึ่งอาจสูญหายได้ จากการด าเนินงานโดยน าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานนอกเวลา มาใช้ในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 พบว่า  
  2.1 ผู้จัดตารางการปฏิบัติงาน สามารถจัดตารางการปฏิบัติงานและลงนามอนุมัติค าขอ
เปลี่ยนเวรผ่านระบบได้ทันที 
 2.2 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบตารางการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย เปลี่ยนรายช่ือผู้ปฏิบัติงานแทน หรือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแทนกันและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทางระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษหรือบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานลงในสมุด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 2.3 ลดระยะเวลาการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ที่ปกติใช้เวลา
อย่างน้อย 7 วัน  หลังจากน าระบบนี้มาใช้ ฝ่ายการเงินสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินในการต้องท าการตรวจสอบหลักฐานการเงิน และการพิมพ์เอกสารต่าง 
ๆ ลงได้ และระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

3. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ความสะดวกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย เพื่อการบริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว จาก
เดิมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน ในกรณีที่ไม่แน่ใจในวัน เวลาหรือต าแหน่งในการปฏิบัติงานนอก
เวลา ซึ่งหลังจากได้น าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลามาใช้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าระบบเพื่อตรวจสอบหรือดูประวัติการปฏบิัติงานย้อนหลังได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบเป็นอย่างมาก  

การน าไปใช้ประโยชน ์
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรในการบริหาร 

จัดการการปฏิบตัิงานนอกเวลา ลดระยะเวลาในการเบิกคา่ตอบแทนและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 
 
รายการอ้างอิง 
ชาญชัย ศุภอรรถกร.  (2560).  สร้างเว็บแอพลิเคชันด้วย PHP+MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์. 
 กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟาย. 
CodeIgniter Rocks.  (2019).  CodeIgniter Rocks. Retrieved from https://codeigniter.com. 
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การจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ 
  

Southern Thailand Information Management Via Online Exhibition  
 

สุภาวัลย์  วิจิตร, ปารณีย์  สุรปิยวงศ์, ธันย์ชนก  จรัสจินดา 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
supawan@pkru.ac.th  

paranee.s@pkru.ac.th 
Tanchanok.j@pkru.ac.th   

 

บทคัดย่อ  
 การจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการคือ 1) การเตรียมข้อมูลสารสนเทศไทย
ภาคใต้ 2) ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator 3) การอัปโหลด
ลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4) การสร้าง QR Code เพื่อใช้
เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 5) การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 6) จัดเก็บสถิติการใช้งาน หลังจากการ
ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอนข้างต้นจากสถิติการใช้งานพบว่า การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม 
มีจ านวนการใช้คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้
มากที่สุดคือนิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการ
ใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  

 
ค าส าคัญ: การจัดการสารสนเทศ, สารสนเทศไทยภาคใต้, นิทรรศการออนไลน์ 

 
ABSTRACT  
  Southern Thailand Information Management Via Online Exhibition aimed to 
support more Southern Thailand information usage. The procedures were 1 )  prepare Southern 
Thailand information 2)  design the exhibition in Illustrator program 3) upload the information via 
the Office of Academic Resources and Information Technology website 4 )  create QR Code 5) 
publicize the online exhibitionand 6 )  collect the statistics. The 6 procedures, statistical indicated 
that : The overall of  information usage was 10,109 times per a book, the average was 1.07 times 
per a book. The majority of  the online exhibition access was high, the average was 338.51 times 
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per a book. The average of the periodical usage was 0.95 times per a book, the average of the 
book usage was 0.11 times per a book, the average of the article usage  was 0.03 times per a book 
and the average of the pamphlet/clipping was 0.00 times per a book 

 
Keyword: Information management, Southern Thailand Information Management,  

                Online exhibition 
  
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้านเป็นแหล่งความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาษาอังกฤษ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน  คือ งานบริหารทั่วไป หอสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562, น. 1-2) 
 หอสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในหอสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ผู้ใช้หอสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการ  
ในพ.ศ. 2554 หอสมุดได้จัดตั้งห้องบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบเปิดบริเวณช้ัน 5 อาคารบรรราชนครินทร์ และใช้ช่ือ
เรียกว่า งานบริการสารสนเทศอันดามัน ซึ่งจัดบริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคใต้ โดยเน้น
สารสนเทศฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่  ตรัง และสตูล ได้แก่ หนังสือ เอกสารและ
วารสารต่าง ๆ ของ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งวารสารและเอกสารต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ 
กฤตภาค จุลสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ วัสดุสารนิเทศ อื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผ่นพับ เป็นต้น จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา
พบว่างานบริการสารสนเทศอันดามันมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสารสนเทศอันดามัน  มี
ปริมาณที่น้อย เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการจะเป็นลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ท าให้เข้าถึง
สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้ยาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เปลี่ยนไปใช้สื่อสารสนเทศใน
รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (หอสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2552, น. 1-7) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้เขียนเล็งเห็นว่านิทรรศการออนไลน์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มี
การใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ จึงด าเนินการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์ขึ้น 
                       
วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สารสนเทศไทยภาคใต้เพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูล 
 1. เตรียมข้อมูลสารสนเทศไทยภาคใต้ที่จะด าเนินการจัดท านิทรรศการออนไลน์ จากสื่อ 
สิ่งพิมพ์โดยก าหนดเป็นชุดเนื้อหาต่าง ๆ เช่น ชุดอาหารพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุดการแต่งกายพื้นเมืองไทยภาคใต้ ชุด
การละเล่นพ้ืนเมืองไทยภาคใต้ ชุดวิถีชีวิตและวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
 2. จัดท ารายการอ้างอิงตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้โปรแกรม 
Illustrator  
 น าสารสนเทศไทยภาคใต้ออกแบบโครงร่างของนิทรรศการ และถ่ายทอดเป็นรูปภาพโดยใช้
โปรแกรม Illustrator เนื่องจากการท างานของโปรแกรม Illustrator มีฟังก์ชันการท างานที่หลากหลาย ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ออกแบบได้อย่างครบถ้วน 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเขียนภาพนทิรรศการโดยใช้โปรแกรม Illustrator 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การน านิทรรศการที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่ในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 1. Log in เข้าเว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th/arit/administrator 2. เข้าเมนูเนื้อหา 
เลือกมีเดีย 3. เลือกโฟลเดอร์ exhibition 4. เลือกอัปโหลด และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลด 5. อัปโหลด
เสร็จสิ้น 6. เข้าเมนู เนื้อหา เลือกเพิ่มเนื้อหาใหม่ ใส่ช่ือนิทรรศการ ลงใน Code 7. เลือกสถานะ เผยแพร่ และเลือก
หมวดหมู่  นิทรรศการออนไลน์  8. เลือก บันทึก 9. เข้า เว็บไซต์  http://www.pkru.ac.th/arit/th/ เลือก 
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หอสมุดกลาง 10. เลือก เมนูนิทรรศการออนไลน์ 11. เลือก อันดามัน 12. ปรากฏนิทรรศการออนไลน์ ที่อัปโหลด
เสร็จสิ้น (ณัฐวุฒิ บุญสัย, 2558, น. 8) 
 

 
ภาพที่ 2 การอปัโหลดลงในเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง QR Code เพ่ือใช้เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 
 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.the-qrcode-generator.com/ 
 2. ใส่ URL นิทรรศการออนไลน์ท่ีอปัโหลดผ่านเว็บส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3. “พิมพ์ช่ือ” ทีต้องการ แล้วกด Save 
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4. จะปรากฏ QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การจัดท าเป็น  QR Code 

 
 ขั้นตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์ 

 1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน ์ 

 
ภาพที่ 4 การประชาสมัพันธ์นิทรรศการออนไลน ์
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 ขั้นตอนที่ 6 การจัดเก็บสถิติการใช้งาน 
 จัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานนิทรรศการออนไลน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KOHA) และเว็บไซต์
จัดเก็บสถิติ http://www.histats.com/viewstats/?sid=3154336&act=3 เพื่อน าผลการใช้งานมาวิเคราะห์ชุด
เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจ เพื่อให้การจัดท านิทรรศการออนไลน์ครั้งต่อไป มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

 

สูตรการหาอัตราเฉลี่ยการใช้ต่อครัง้ 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรพัยากร (ปีพ.ศ.2558-2561) 

 
ปีพ.ศ.2558 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 234 23  0.09 
วารสาร 60 33 0.05 
บทความ 1,502 13 0.00 

จุลสาร/กฤตภาค 2,367 20 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 3 2,654 884.66 

ปีพ.ศ.2559 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 123 18 0.14 
วารสาร 13 39 3.00 
บทความ 150 36 0.24 

จุลสาร/กฤตภาค 2,908 1 0.00 
นิทรรศการออนไลน ์ 1 799 799.00 

ปีพ.ศ.2560 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
(เล่ม) 

การใช้ทรัพยากร 
(คร้ัง) 

อัตราเฉลี่ยการใช้ 
(คร้ัง) 

หนังสือ 177 21 0.11 

จ านวนการใช้ (ครั้ง) 

จ านวนทรัพยากร (เล่ม) 
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วารสาร 50 59 1.18 

บทความ 461 1 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 350 - 0.00 

นิทรรศการออนไลน ์ 12 4,172 347.66 
ปีพ.ศ.2561 ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 

(เล่ม) 
การใช้ทรัพยากร 

(คร้ัง) 
อัตราเฉลี่ยการใช้ 

(คร้ัง) 

หนังสือ 100 11 0.11 
วารสาร 25 11 0.44 

บทความ 311 - 0.00 
จุลสาร/กฤตภาค 409 6 0.01 

นิทรรศการออนไลน ์ 13 2,192 253.23 
ผลรวม 9,369 10,109 1.07 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
ภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อเล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มี
จ านวนการใช้มากท่ีสุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อเล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มี
อัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้งต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตรา
เฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.00 ครั้งต่อเล่ม  
 อภิปรายผล  
 จากการจัดการสารสนเทศไทยภาคใต้ให้อยู่ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์ส่งผลให้ข้อมูล
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากผลการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราพล ระวัง
การ (2555) ที่กล่าวว่า  นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการน าเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการ
กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของ
การเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  

 จากการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามประเภททรัพยากร พบว่า
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวม มีจ านวนการใช้ คิดเป็น 10,109 ครั้ง มีอัตราค่าเฉลี่ยการใช้ 1.07 ครั้งต่อ
เล่ม โดยประเภททรัพยากรที่มีจ านวนการใช้มากที่สุดคือ นิทรรศการออนไลน์ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 338.51 ครั้งต่อ
เล่ม รองลงมาประเภทวารสาร มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.95 ครั้งต่อเล่ม ประเภทหนังสือ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.11 ครั้ง
ต่อเล่ม ประเภทบทความ มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 0.03 ครั้งต่อเล่ม และประเภทจุลสาร/กฤตภาค มีอัตราเฉลี่ยการใช้ 
0.00 ครั้งต่อ  
 ข้อเสนอแนะ  
 ในขั้นตอนการออกแบบนิทรรศการออนไลน์นั้น ผู้จัดท าจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรม Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัว รวดเร็ว 
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นแนวทางในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นของห้องสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2. เป็นแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ 
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การพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนสําหรับระบบวลัยออโตลิบ  

 

Development of an ID Card Module for Walai AutoLIB 
 

สุริยา อภิวันทนากร 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษณิ 
suriyaapi@tsu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
           ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
(Walai AutoLIB Library System) ซึ่งเช่ือมต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB โดยนิสิตช้ันปีที่ 1 
สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทนบัตรประจ าตัวนิสิต ส าหรับยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในระหว่าง
ที่นิสิตยังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิตในภาคเรียนที่ 1 จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โมดุลบัตรประชาชน
ช่วยเพิ่มช่องทางของการบริการที่อ านวยความสะดวกและรับบริการด้วยตนเองของนิสิต ลดขั้นตอนการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณของส านักหอสมุด  นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังช่วยสนับสนุนนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” อีกด้วย 

 
คําสําคัญ: โมดุลบัตรประชาชน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB, บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has developed an id card module which is connected 
to the Walai AutoLIB automated library system. The 1st year students can use their ID cards, instead 
of student ID cards, for borrowing information resources of libraries while the students have not 
yet received the student ID cards in 1st Semester from Siam Commercial Bank Public Company 
Limited. The extension module provides a new convenient and self-service for the new students. 
It also reduces the operational processes and costs of the library.  Moreover, Thaksin University 
supports “Thailand 4.0” policy of the Government of Thailand. 

 
Keyword: ID Card Module, Walai AutoLIB Library System, ID Card 
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บทนํา 
 ส านักหอสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และเพื่อค้นคว้าหาความรู้หรืออ้างอิงเอกสาร โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตเข้าใหม่เป็นจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม ส านักหอสมุดยังไม่สามารถให้บริการนิสิตใหม่ในภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากส านักหอสมุดจะต้องรอการ
ยืนยันข้อมูลนิสิตใหม่จากกลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษณิ จากนั้นด าเนินการถ่ายโอน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ยืนยันการเข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วเข้าสู่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ภายหลังนิสิต
ใหม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิตจึงสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้  
 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY อันส่งผลให้ระยะเวลาการรับบัตรประจ าตัว
นิสิตล่าช้ากว่าเดิมมาก  ส านักหอสมุดจ าเป็นต้องแก้ปัญหานิสิตใหม่ท่ีไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิต แต่มีความประสงค์
จะใช้บริการยืมทรัพยากรสารเทศ โดยส านักหอสมุดได้จัดหาบาร์โค้ดช่ัวคราวเพื่อใช้แทนบัตรประจ าตัวนิสิตในการ
ยืมทรัพยากรสารเทศ ท าให้ส านักหอสมุดต้องเสียงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดช่ัวคราวและเพิ่มขั้นตอนในการ
ให้บริการนิสิตใหม่ ส่งผลให้นิสิตใหม่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ  ที่ส าคัญสอดคล้องกับนโนบายประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของภาครัฐที่ต้องการให้หน่วยงานราชการมีการพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ให้บริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยบัตรประชาชนรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้พัฒนา
โมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเช่ือมต่อแอปพลิเคชันไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งใช้ภาษา C# ในการพัฒนาส่วนต่อประสานกับระบบหลัก 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นิสิตใหม่ของทุกภาคปีการศึกษา สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวนิสิต 
 2. เพื่อลดขั้นตอนการท างานของกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดหาและยกเลิก
บาร์โค้ดชั่วคราว 
 3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดชั่วคราว 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา 
 สรุปปัญหาและหาวิธีการแก้ไขความล่าช้าการรับบัตรประจ าตัวนิสิตของนิสิตใหม่ของทุกภาคปี
การศึกษา  โดยส านักหอสมุดได้ร่วมหารือกับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาและกลุ่มภารกิจบริการ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหาแนวทางลดเวลาความล่าช้าของการรับบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้งาน แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
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 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 หมายเหต ุ

วันเปิด 
ภาคเรยีน 

15 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2561 17 มิถุนายน 2562  

ถ่ายโอนข้อมูล 
นิสิตใหมเ่ข้าสู ่
ระบบห้องสมุด 

31 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2561 1 กรกฎาคม 2562 *กระบวนการ
ถ่ายโอนข้อมูล
นิสิตใหม่จะ
ด าเนินการ
ภายหลังไดร้ับ
การยืนยันความ
สมบูรณ์ข้อมลู
จากกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสติ
และบริการ
การศึกษา  

นิสิตใหม ่
สามารถใช้บัตร

ประจ าตัว
ประชาชนยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 15 พฤศจิกายน 2561  1 กรกฎาคม 2562  

นิสิตใหมร่ับบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

31 สิงหาคม 2560 21 และ 23  
มกราคม 2562 

20 กรกฎาคม 2562 *ปีการศึกษา 
2561อยู่ระหว่าง
ท าข้อตกลง
ระหว่างธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 
กับมหาวิทยาลยั 

 
ตารางแสดงปัญหาความล่าช้าการรับบัตรประจ าตัวนิสติ 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้ 
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้ห้องสมุด ชุดเครื่องมือในการพัฒนา
ตลอดจนเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน และการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Walai AutoLIB เพื่อรองรับการท างานของระบบ 
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 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ออกแบบกระบวนการการท างานของโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ระบบโมดุลบตัรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
  
 จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบส่วนต่อประสานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB 
ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มี
ชิปการ์ด(Chip Card) ออกให้โดยกรมการปกครอง 
 2) เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เช่ือมต่อการใช้งานผ่านสาย USB 
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน 
  3) ระบบโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบท าหน้าที่ในการดึงข้อมูลหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนผ่านเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน น าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสมาชิกท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ตามเง่ือนไขที่ก าหนด จากนั้นส่งข้อมูลรหัสนิสิตไปยังโปรแกรมยืม -คืนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB หรือโปรแกรมเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง 
 4) ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB โดยมีการปรับโครงสร้างเพิ่มตารางข้อมูล
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
 การพัฒนาพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบใช้เครื่องมือในการพัฒนา
ประกอบด้วย Microsoft Visual Studio ภาษา C# ส าหรับเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ , ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle ส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Walai AutoLIB , ไดรเวอร์ : Microsoft Usbccid Smartcard 
Reader ( WUDF) , Library ส า ห รั บ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น :  ThaiNationIDCard 
(https://www.nuget.org/packages/ThaiNationalIDCard/) และเครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ซึ่ง
รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 7816 

1 
2 

3 

4 
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ภาพที่ 2 การท างานระบบโมดุลบตัรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาษา C# Microsoft Visual Studio  
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ภาพที่ 4 เครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ 
 
 ปัจจุบันส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณมีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2 รูปแบบ คือ 
1. ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยโปรแกรมยืม-คืนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB (Circulation)  2. ให้บริการผ่านเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
(RFID - Radio frequency identification) ดังนั้น การพัฒนาส่วนต่อประสานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนจะต้องสามารถรองรับการท างานได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน
และรูปแบบเครื่องบริการยืม-คืนแสดงดังภาพที่ 5 และ 6 ตามล าดับ 
 

  
ภาพที่ 5 เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยโปรแกรมยืม-คืนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB (Circulation) 

ภาพที่ 6 เครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอด ี(RFID - Radio frequency 
identification) 

 
ภาพที่ 5-6 รูปแบบเครื่องบริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการใช้งาน และปรับปรุงระบบ 
 การทดสอบระบบแบ่งเป็น 2 ระยะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 คือการทดสอบการใช้งานโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบ พบว่าการ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนไม่เสถียร ปัญหาเกิดจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่น ามาทดสอบ
เชื่อมต่อเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน  
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 ระยะที่ 2 ท าการทดสอบเหมือนระยะแรก แต่เปลี่ยนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุน่ใหม่และเครือ่ง
อ่านบัตรประชาชนต่างยี่ห้อ/รุ่นตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 สามารถท างานได้ปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง 
Driver เพิ่มเติม 
 การประเมินการท างานของระบบ 
 ระบบพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบไม่เพียงสามารถท างานร่วมกับเครื่อง
อ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ระบบยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 การพัฒนาพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนส าหรับระบบวลัยออโตลิบแก้ไขปัญหาให้กับนิสิตใหม่ของ
ทุกภาคปีการศึกษา จากความล่าช้าในการรับบัตรประจ าตัวนิสิต ให้สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
โดยไม่จ าเป็นต้องรอรับบัตรประจ าตัวนิสิตก่อน และช่วยลดขั้นตอนการท างานของกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดหาและยกเลิกบาร์โค้ดช่ัวคราวตลอดจนประหยัดงบประมาณของส านักหอสมุดในการจัดหา
บาร์โค้ดชั่วคราว 
 ปัจจุบันนิสิตใหม่สามารถใช้งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด ไม่เกิน 2 
สัปดาห์ ภายหลังส านักหอสมุดถ่ายโอนข้อมูลนิสิตใหม่เข้าระบบห้องสมดุอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งในอนาคตหาก
ส านักหอสมุดได้รับการยืนยันข้อมูลนิสิตเข้าใหม่เร็วข้ึน จะสามารถให้บริการนิสิตใหม่ได้เร็วขึ้นเช่นกัน 
 ในบางครั้งพบปัญหาไม่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเกิดจากมีเกิดคราบ
สกปรกติดที่หน้าสัมผัสของชิพ IC  (Integrated Circuit) ติดฝังอยู่ในตัวบัตร แก้ปัญหาโดยใช้ยางลบดินสอลบคราบ
บริเวณดังกล่าว 
  
รายการอ้างอิง 
Komasathit, C. (2019). Chakphanu/ThaiNationalIDCard [C#]. สืบค้น จาก 
            https://github.com/chakphanu/ThaiNationalIDCard (Original work published 2013)              
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (e-Buy 
Books Online) เป็นระบบ Web Application ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP เช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดย
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งการด าเนินงานดด้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย   ดังนี้ 
การจัดการงบประมาณ การเสนอทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการสั่งซื้อ การจัดการตัวแทนจ าหน่วย และการท า
รายงานส่วนของการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ควบคู่กับการให้บริการเชิงรุก โดยประยุก ต์ใช้สื่อสังคม
ออนดลน์ คือ LINE Messaging API ในการแจ้งผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรแก่
ผู ้ใช้บริการอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนต่าง    ที ่ดม่จ าเป็นอีกทั้งระบบยังสามารถตรวจสอบ
กระบวนการย้อนหลังดด้ทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดประโยชน์ส าหรับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สะดวกต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เมื่อการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นดด้เปิดให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลจากการใช้งานระบบพบว่าระบบนี้สามารถช่วยบริหารจัดการดด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการประเมินผลระบบจากผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ค าส าคัญ: ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อ, แอปพลิเคชันดลน์, บริการเชิงรุก 

 
ABSTRACT  
  The purpose of this research is to develop the e-Buy Books online management 
system is developed as a web-based application, where MySQL Server is exploited as a database 
management system. This can support proactive service for the library user and staff in the 
Academic Resources and Information Technology Center at the Pibulsongkram Rajabhat University.  
The development of an acquisition system consists of fund management, Request management, 
order management, vender management and report. This system works in conjunction with the 
proactive service by applying social media applications, namely LINE applications. This Line service 
is used to inform the result of consideration of each step of the acquisition system to users. 
Intuitively, this solution can reduce unnecessary steps, as it makes information more accessible 
and comprehensible for staff. However, when the system development is complete, it is open for 
service users and operators. This solution is evaluated through the questionnaire regarding 
experience with the system. The experiment concludes that the development of this system can 
help the executives to get hold of the data more quickly and timely as required. Moreover, based 
on the survey with a group of users who have experiences with the system, the level of satisfaction 
is high. 
 

Keywords: Acquisition system, Line Application, Proactive Service 

 
บทน า 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีภารกิจหลัก
ในการเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน    
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีพันธกิจในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ ดด้มีการส ารวจความต้องการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ จากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยให้กรอกแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศ พร้อมทั้งให้คัดเลือกหนังสือในการงาน PSRU Book Fair ที่จัดขึ้นทุกปี  แล้วสรุปรายการทรัพยากร
สารสนเทศในแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ แล้วน ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
และตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จะด าเนินการจัดซื้อจัดหาเข้าห้องสมุด 
 จากสภาพการด าเนินงานดังกล่าว จึงดด้พัฒนาระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
(e-Buy Books Online) ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซื้อหนังสือภายในโครงการ PSRU Book Fair และ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบกระบวนการท างานต่าง    ดด้ทุกขั้นตอนตลอดจนมีระบบ
รายงานการจัดซื้อในรูปแบบต่าง    ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน  อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสนอซื้อ
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สามารถตรวจสอบรายการที่มีการเสนอผ่านระบบสารสนเทศดด้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีการพัฒนา     
การให้บริการเชิงรุกโดยน าเทคโนโลยี LINE Messaging API เพื่อใช้ในการแจ้งผลการพิจารณา ตลอดจนสถานะของ
ขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารเทศท่ีมีผู้บริการเสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   และพัฒนาระบบบริการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนดลน์ซึ ่งเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)         
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุกให้กับผู้ใช้บริการโดยการแจ้งผลการด าเนินงาน
อัตโนมัติหลังจากการอนุมัติผลระบบ e-Buy Books Online ซึ่งข้อมูลจะส่งผ่านระบบ LINE Messaging API  โดย
ผู้วิจัยดด้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดว้ดังน้ี 
  1. ศึกษาปัญหาการท างานและการวิเคราะห์ปัญหา  โดยตระหนักถึงสภาพปัญหาต่าง                       
ที่เกิดขึ้น จึงดด้ปรับวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนหาวิธีแก้ดขสภาพปัญหาโดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยศึกษาจากระบบงานเดิม 
ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่  
  2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการห้องสมุด 
โดยดด้จัดสร้างเครื่องมือส าหรับผู้รับผิดชอบระบบจัดซื้อ โดยวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย และออกแบบระบบให้บริการเชิงรุกขึ้นโดยพัฒนาการเชื่อมต่อ
ระบบการเสนอชื้อทรัพยากรสารสนเทศกับสื่อสังคมออนดลน์ ซึ่งในบริบทของหน่วยงานดด้มีฐานข้อมูลการใช้ระบบ 
LINE Messaging API ภายในห้องสมุดอยู่แล้วจึงดด้เชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติ
ผลการเสนอซื้ออีกท้ังยังแจ้งผลการด าเนินการเมื่อทรัพยากรพร้อมให้ผู้เสนอซื้อดด้ยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติดด้   
  3. จัดท าและทดสอบระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย   
เชิงรุก ประกอบดปด้วย Web Application ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL และมี
โปรแกรม Apache Web Server ท าหน้าที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTPS ควบคู่กับการใช้ LINE 
Messaging API ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ และดด้มีการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ แก้ดขการท างานของระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและตรงกับที่ดด้วิเคราะห์และออกแบบระบบดว้  โดยแบ่งเป็นการทดสอบ 2 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ และส่วนของผู้ใช้บริการ  
  4. การประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้งานของระบบ 
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 กระบวนการท างานระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนของผู้ใช้บริการ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การเข้าใช้งานระบบ โดยเข้าสู่เว็บดซต์ส านักวิทยบริการฯ เลือกเมนู “ระบบบริการเสนอ
ซื้อหนังสือออนดลน์” โดยคลิกเลือกที่ “เลือกจากรายการหนังสือ” จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อ
เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 
 

1.2 การเสนอซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศจากร้านค้าที่มีอยู ่ในระบบ  ผู ้ใช้บริการ
สามารถเสนอซื้อ โดยการเลือกรายการหนังสือจากร้านค้าที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งรายการหนังสือที่น าเข้าระบบนั้น ทาง
ห้องสมุดดด้ประสานขอข้อมูลจากร้านค้าต่าง   โดยก าหนดให้ทางร้านค้ารวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ในรูปแบบ 
ดฟล์ข้อมูล (*.xlsx) ตามที่ทางห้องสมุดก าหนดให้เพื่อท าการน าเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีการแยกหมวดหมู่ตามสาขาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ  ในส่วนการค้นหาหนังสือ โดยสามารถค้นหาจากช่ือหนังสือช่ือผู้แต่ง หรือ เลข ISBN และการ
เลือกจากหมวดย่อยในแต่ละสาขาวิชาที่ปรากฏในหน้าจอส่วนด้านล่างของการค้นหา เมื่อท าการเลือกดูรายชื่อ
หนังสือแล้ว หากต้องการเสนอซื้อให้คลิกท่ีดอคอนด้านหลังรายการ 
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ภาพที่ 2 เสนอซื้อรายการหนังสือที่มีอยู่ในระบบ 

 

  1.3 การเสนอซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ในกรณีที่รายการทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการเสนอซื้อดม่มีอยู่ในระบบเสนอซื้อออนดลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านเมนูแนะน า
หนังสือใหม่  โดยการเข้าสู่ระบบการเสนอซื้อหนังสือออนดลน์ คลิกเลือกที่ “แนะน าหนังสือใหม่”   ให้กรอกข้อมูล
หนังสือของท่านโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิกเลือก “ยืนยันการท ารายการ”  
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอแนะน าหนงัสือใหม่ 

   

668



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

  1.4  ระบบตรวจสอบรายการเสนอซื้อและการแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้บริการเสนอซื้อรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะท าการตรวจสอบและ
ด าเนินการตามขั้นตอนพิจารณาด าเนินการสั่งซื้อ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อและดด้รับ    ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สั่งซื้อแล้ว ระบบเสนอซื้อออนดลน์จะท าการแจ้งเตือนผ่าน  LINE Messaging API ดปยังผู้ใช้บริการ โดยผู้เสนอซื้อ 
สามารถติดตามการสั่งซื้อของท่านดด้จากเมนูหนังสือที่ท่านเสนอแนะขณะนี้ ในส่วนของข้อมูลรายการหนังสือที่
เสนอแนะดปและถูกส่งต่อขั้นตอนพิจารณาการจัดซื้อ รวมถึงสถานะรายการหนังสือ โดยส านักวิทยบริการฯ มีบริการ
ส าหรับสมาชิกห้องสมุดที่ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Messaging API (LINE ID : @lib-psru) ของห้องสมุดดว้ ระบบ
จะมีการแจ้งเตือน ผ่าน LINE Messaging API ของผู้เสนอแนะหนังสือ เพื่อแจ้งถึงผลการอนุมัติและการด าเนินงาน
ของหนังสือที่ถูกสั่งซื้อและพร้อมให้บริการอัตโนมัติเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินงานน าข้อมูลหนังสื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแจ้งเตือนผูเ้สนอแนะหนังสือจากระบบ LINE Messaging API 
 
 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การเข้าใช้งานระบบ เข้าสู ่เว็บดซต์ส านักวิทยบริการฯ เลือก “ระบบบริการเสนอซื้อ
หนังสือออนดลน์” เข้าสู่ระบบส าหรับบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยคลิกที่  
“ส าหรับเจ้าหน้าที่” จากนั้นกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 5 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ปฏิบัติงาน 

 
ภาพที่ 6  ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (e-Buy Books Online) ของเจ้าหน้าที ่
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 2.2  ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
(e-Buy Books Online) เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบจะมีการด าเนินงานมี 5 ข้ันตอน ดังต่อดปนี้ 
  2.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 (STEP 1) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบรายการหนังสือท่ี      ถูกเสนอแนะ
เข้ามาใหมแ่ละการตรวจสอบข้อมลูของผู้เสนอแนะ เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ผู้ใช้บริการเสนอแนะผ่านระบบ โดยบรรณารักษ์ท่ีปฏิบัติงานจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดรูายละเอียดของ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบจะส ารวจข้อมูลหนังสือกับกับฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
เพื่อตรวจสอบความซ ้าซ้อน เมื่อตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงเมนู ให้เลือก 3 สถานะ ประกอบด้วย ส่งต่อการจดัซื้อ 
รอตรวจสอบข้อมูล และมีในห้องสมุดแล้ว ให้เลือกคลิกท่ี “ส่งต่อการจัดซื้อ” ซึ่งเป็นรายการที่ดม่ซ า้กับทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุด   
           2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 (STEP 2) คือ ขั้นตอนการจัดซื้อเลือกร้านค้าเป็นการพิจารณาจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อท าการตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ดด้รับการเสนอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
ด าเนินการจัดซื้อ เมื่อเข้าสู่ระบบให้คลิกที่เมนู “อนุมัติจัดซื้อหนังสือ-เลือกร้านค้า” เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อและ
เลือกร้านค้าที่จะท าการสั่งซื้อ หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “จัดซื้อหนังสือ” ระบบจะปรากฏข้อความยืนยันการอนุมัติ
สั ่งซื้อรายการหนังสือ ในขั้นตอนนี้มีการเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูลผู ้ใช้บริการที่ลงทะเบียน LINE เพื่อแจ้งผลการ
พิจารณาดปยังผู้เสนอซื้ออัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API 
  2.2.3 ขั ้นตอนที่ 3 (STEP 3) คือ ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อ  เป็นการสั่งซื้อทรัพยากร
สารสนเทศเมื่อท าการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกช่วงวันท่ีอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือ แล้วคลิกท่ี
เมนู “Submit” จะปรากฏหน้าจอรายการวันที ่อนุมัติจัดซื ้อหนังสือ  เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ จะท าการพิมพ์รายการสั่งซื ้อออกมาในรูปแบบใบสั่งซื ้อส่งให้ร้านค้าเพื ่อท าการสั่งซื ้อทรัพยากร
สารสนเทศตามรายการที่ต้องการ 
  2.2.4 ขั้นตอนที่ 4 (STEP 4) ขั้นตอนการตรวจรับ เป็นขั้นตอนการตรวจรับรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจ าหน่าย โดยผ่านการตรวจสอบตัวเล่มหนังสือว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามใบส่งของเรียบร้อยแล้ว จึงท าการตรวจรับหนังสือในส่วนของเมนูการตรวจรับหนังสือท่ีสั่งซื้อ โดยเลือก
คลิกที่เมนู “ตรวจรับหนังสือที่สั่งซื้อ” จะเข้าสู่หน้าจอระบุเลขที่ใบส่งสินค้า และใบรายการสั่งซื้อที่ต้องการตรวจรับ 
การตรวจรับหนังสือ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ตรวจรับหนังสือที่สั่งซื้อ และตรวจรับหนังสือที่ค้างส่ง โดยสามารถเลือก
ตรวจรับหนังสือ  จากรายการใบสั่งซื้อ 
  2.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 (STEP 5) ขั้นตอนการยืนยันการจัดส่งหนังสือท่ีตรวจรับขึ้นช้ัน
ให้บริการ (หลังจาก Tagging)  เปน็ข้ันตอนการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีด าเนินการเรยีบรอ้ยและพร้อม
ให้บริการ ซึ่งในกระบวนการนี้ระบบจะแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศพร้อมใช้งานดปยังผู้เสนอซื้อ ผ่าน LINE 
Messaging API ของผู้เสนอซื้อโดยอัตโนมตั ิ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการวิจัย 
    ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบและการประเมิน
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการเสนอซื ้อทรัพยากรสารสนเทศของส านัก         
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย          
การประเมินของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน  และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย
สอบถามจากผู้ใช้บริการที่ใช้ระบบ จ านวน 100 คน  โดยการประเมินระบบจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (n=7) ระดับ 
1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้งานระบบ 
(Functional Requirement) 

4.51 มากที่สุด 

2. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) 4.46 มาก 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) 4.29 มาก 

4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 4.57 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.46 มาก 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 
    จากตารางที่ 1 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบบริหาร
จัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅  = 4.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมากที่สุด คือ ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) (x̅ = 4.57) 
รองลงมา ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) (x̅ = 
4.51) และด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) (x̅ = 4.46) และคะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสุดระดับปาน
กลาง คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) (x̅ = 4.29)  ตามล าดับ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (n=100) ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการ
ผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) 

4.11 มาก 

2. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance) 4.18 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) 4.23 มาก 
4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) 4.21 มาก 

ภาพรวม 4.18 มาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
    
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้งานของระบบบริหารจัดการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมากที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) (x̅ = 4.23)  
รองลงมา ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Security) (x̅ = 4.21) และด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ 
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(Performance) (x̅ = 4.18) และคะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสุดระดับปานกลาง คือ ด้านความสามารถในการท างานตาม
ความต้องการผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement) (x̅ = 4.11) ตามล าดับ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยที่พบ มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์และออกแบบขั ้นตอนการเสนอซื ้อทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเสนอแนะรายการ
หนังสือใหม่ และนอกจากน้ันการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ส าหรับเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จึง
ดด้ปรับวิธีการปฏิบัติงาน และทบทวนหาวิธีแก้ดขสภาพปัญหา เข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ตลอดจนปรับกระบวนการท างานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดซื้อดด้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมงคล  อุตะมะแก้ว (2560) ที่พบว่า การใช้งานระบบเป็นดปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถ ลดความซ ้าซ้อนของข้อมูลดด้  
 2. การพัฒนาระบบบริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายแบบเชิงรุก พบว่า 
การพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแบบเชิงรุก โดยน าเทคโนโลยีสื่อสังคมออนดลน์ คือ โปรแกรม LINE เพื่อใช้ใน
การแจ้งผลการพิจารณา ตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารเทศที่มีผู้ใช้บริการเสนอซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ขวัญฤดี ฮวดหุ่น (2560) ที่พบว่า ท าให้การสื่อสารเกิดความ
รวดเร็วและประหยัดเวลา ท าให้รับรู้ข่าวสารดด้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความสามารถ
ของระบบในการเข้าถึงส่วนต่าง   ดด้รวดเร็ว เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้ระบบมีการพัฒนาการ
ให้บริการเชิงรุกโดยน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนดลน์ คือ การท ารายการแจ้งผลรายการหนังสือท่ีเสนอแนะผ่าน
ระบบแอปพลิเคชันดลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ นภดล แก้วบรรพต (2555) ที่พบว่า สังคม
ออนดลน์เป็นเสมือนช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ เป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีรวดเร็วและประหยัดที่สุด   
 4. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบ (Performance) พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยอมรับใน
ประสิทธิภาพความสามารถของระบบในการอ านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งานมีค่าเฉลี ่ยสูงสุด โดยสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการท างานต่าง   ดด้ทุกขั้นตอนตลอดจนมีระบบรายงานการจัดซื้อในรูปแบบต่าง   และท าให้   
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของมงคล  อุตะมะแก้ว (2560) ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้เสนอซื้อสามารถตรวจสอบรายการที่มีการเสนอผ่านระบบสารสนเทศดด้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีฟังก์ชันการปรับแก้ดขใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นมาแล้วจากระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
กรณีที่มีร้านค้าอื่นท่ีราคาถูกกว่า 
 2. ควรมีฟังก์ชันแสดงข้อมูลรายชื่อหนังสือที่อนุมัติสั่งซื้อของสมาชิก โดยจ าแนกเป็นรายบุคคล
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
 3. ควรเพิ่มระบบข้อมูลรายงานสถิติในด้านต่าง   เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจและการ
วางแผนของผู้บริหารในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีงบประมาณถัดดป 
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   การน าไปใช้ประโยชน์ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดด้เปิดใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซื้อหนังสือ โดยมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด และประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ดังนี้  
   1. ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด 
  1.1 ผู้ใช้บริการดด้รับความสะดวก สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศดด้ทุกสถานที่ทุก
เวลา ผ่านระบบออนดลน์ 
      1.2 ผู้ใช้บริการดด้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงต่อความต้องการ 
                     1.3 ผู้ใช้บริการสามารถติดตามกระบวนการท างานต่าง   ดด้ทุกขั้นตอน ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ ท าให้ทราบสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีตนเองเสนอซื้อดว้ดด้ด้วยตนเอง 
         1.4 ผู้ใช้บริการสามารถทราบการแจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบเชิงรุก
ผ่าน LINE Messaging API ดด้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการ 
    2. ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
  2.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานจัดซื้อ ตลอดจนลดความ
เสี่ยงในการสูญหายของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเสนอแนะเข้าห้องสมุด เนื่องจากมีการน าเข้ารวบรวม 
จัดเก็บรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศดว้ในระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
        2.2  มีการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการแบบเชิงรุก โดยน าเทคโนโลยี LINE Messaging 
API เพื่อใช้ในการแจ้งผลการพิจารณาตลอดจนสถานะของขั้นตอนการจัดการซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีผู้ใช้บริการ
เสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
        2.3 ส านักวิทยบริการฯ สามารถลดปริมาณกระดาษในขั้นตอนการรวบรวมรายการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
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บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ห้องสมุดได้บันทึก
เรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามในการจัดเก็บ
ภาพถ่ายเพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิงการดําเนินงานของห้องสมุดแบบเดิมไม่มีความคล่องตัวในการทํางานและการ
เรียกใช้งาน การจัดเก็บภาพถ่ายมีอยู่กระจัดกระจาย มีหน่วยงานจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน ภาพถ่ายไม่มีการจําแนก 
หมวดหมู่ หรือให้คําสําคัญ หรือบรรยายเรื่องราวให้เป็นระบบ ทําให้ผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย 
ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่าการปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่าย ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่าย
ของห้องสมุด มสธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ีสามารถจัดการนําภาพถ่ายและการ
กําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่ายด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผล
การค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการ  

 
คําสําคัญ: การจัดการภาพถ่าย, ห้องสมุด มสธ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ABSTRACT  
 The Office of Documentation and Information, STOU Library provided the library 
and information services since the Sukhothai Thammathirat Open University had been established 
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in 1978.  For over 40 years, the Library recorded various activities via pictures covering the missions 
of the Library both in house and in collaboration with the universities for servicing academics to 
the society and library network through the country.  However, the former management of STOU 
Library’s Pictures, which was an evidence of the library operations, was not flexible and accessible.  
The picture storage was scattered and duplicated.   These pictures were not classified, put the 
keywords, or described systematically.   Therefore, the users took much time for receiving theses 
pictures.  The Working Group agreed that it should be improved the working procedures for efficient 
storage and retrieval with Microsoft Access.   This program could manage the imported pictures, 
give their descriptions, classify these pictures, be retrieved by keyword, and display these pictures, 
according to the user needs.  

 
Keyword: Photos Management, STOU library, Sukhothai Thammathirat Open University 

 
บทนํา 
 สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศพร้อมกับการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีน้ัน ห้องสมุดได้
บันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในภารกิจของห้องสมุดภายในหน่วยงานและความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการบริการ วิชาการแก่สั งคม ตลอดจนมีส่ วนร่ วม กับเครือ ข่ายห้องสมุด ท่ัวประเทศ                        
ภาพถ่ายกิจกรรมเหล่าน้ีจึงเป็นสื่อท่ีมีคุณค่า สามารถบอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดผ่านกิจกรรมท่ีห้องสมุดจัดข้ึน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ห้องสมุดนํามาใช้งานภายหลัง  อย่างไรก็ตาม การนําภาพถ่ายมาใช้งานระยะแรก ๆ            
มีความง่ายและสะดวก เน่ืองจากมีภาพถ่ายจํานวนไม่มากนัก แต่ระยะต่อมาภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด           
มีปริมาณมากข้ึน ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บแทนระบบจัดเก็บเดิมท่ีเป็นกระดาษ              
ให้อยู่ในรูปซีดีรอมและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการจัดการภาพถ่ายในระหว่างน้ียังไม่ได้มีการแยกหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบท้ังในส่วนเน้ือหาและสถานท่ีจัดเก็บ ทําให้เกิดปัญหาในการเรียกใช้ภาพถ่ายท่ีต้องค้นหาภาพถ่ายหลายท่ี            
ท่ีมีความซํ้าซ้อนกัน รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด ไม่สามารถให้บริการภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาดังกล่าว คณะทํางานเห็นว่าระบบการจัดเก็บภาพถ่ายเดิม ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทํางานและการเรียกใช้งาน โดยผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาพถ่ายจะเสียเวลาในการค้นหาภาพถ่าย 
สิ้นเปลืองพ้ืนท่ีจัดเก็บภาพซํ้าซ้อน และผู้ขอใช้ภาพถ่ายต้องเสียเวลาในการรอภาพถ่าย ดังน้ันคณะทํางานเห็นว่า               
การปรับกระบวนการทํางานในการจัดการภาพถ่ายให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ท่ี
สามารถจัดการนําภาพถ่ายและการกําหนดรายละเอียดของภาพถ่าย การกําหนดหมวดหมู่ภาพ การค้นคืนภาพถ่าย
ด้วยคําหรือคําสําคัญ และแสดงผลการค้นคืนภาพถ่ายตามความต้องการได้ เพ่ือตอบสนองการนําไปใช้งานของ
ห้องสมุดและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ของห้องสมุดท่ีให้บริการ ผ่านภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเปรียบเสมือนคลังเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีห้องสมุด มสธ.             
ได้ดําเนินงานตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการจัดการภาพถ่ายของห้องสมุด มสธ. ให้สามารถจัดเก็บและค้นคืนได้อย่างเป็นระบบและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะทํางานได้มอบหมายให้ผู้ทํางานไปสํารวจและสอบถามผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดบางส่วน
เก่ียวกับภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของภาพประกอบหนังสือ              
บนเว็บไซต์ห้องสมุด หรือเป็นภาพถ่ายอัดสําเนารูปแบบกระดาษ รวมท้ังคณะทํางานได้ศึกษาการจัดการภาพถ่าย
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทํางานข้ันต่อไป 

 2. วิเคราะห์งาน 
 คณะทํางาน พบว่า มีภาพถ่ายเกิดข้ึนจํานวนมากในแต่ละกิจกรรม และอยู่กระจัดกระจาย 
บางครั้งอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับมอบหมายให้ถ่ายภาพ บางครั้งไม่มีการส่งมอบภาพ ทําให้ภาพถ่ายกิจกรรม 
บางอย่างสูญหายไป หรือแม้แต่การเสื่อมสภาพของตัวภาพถ่ายเอง จากวิธีการจัดเก็บ พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ วิธีการให้
หมวดหมู่เอง ทําให้ยากต่อการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบจากอัลบ้ัมรูปต่าง ๆ ท่ีได้จัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายท่ี
บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บท่ีหลากหลาย ทําให้ต้องใช้เวลามากข้ึนในการเรียกใช้งาน
ภาพกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ของห้องสมุด 

 3. ออกแบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
Microsoft Access (ธวัชชัย จําลอง, 2556) ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการ ดังน้ี 
      3.1 การวางแผน จากการศึกษาและวิเคราะห์งานข้างต้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้ 
โดยกําหนดกรอบการทํางานด้านการจัดเก็บ การแบ่งโครงสร้าง และการค้นคืนภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด มสธ. 
      3.2 การมอบหมายงาน ให้คณะทํางานดําเนินงานตามกรอบท่ีกําหนด คือ 
  3.2.1 การรวบรวม ติดตาม และศึกษาภาพถ่ายกิจกรรมท้ังหมดของห้องสมุดทุกแหล่ง 
ข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2521 - ปัจจุบัน ได้จํานวน 10,000 ภาพ 
  3.2.2 การคัดเลือกภาพถ่ายและการเตรียมภาพถ่าย 
   1) การคัดเลือกภาพถ่าย โดยเลือกภาพถ่ายท่ีสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาด มีความชัดเจน 
ไม่ซ้ํา มีเน้ือหาบรรยาย และระบุวันเดือนปีของเหตุการณ์ในภาพถ่ายน้ัน ได้ภาพถ่าย จํานวน 3,000 ภาพ 
   2) การเตรียมภาพถ่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นภาพบนกระดาษ        
อัดรูปจะนําไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG กําหนดขนาดภาพ ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย และ 
2) ภาพถ่ายท่ีเป็นไฟล์อยู่แล้วนํามากําหนดขนาดภาพถ่าย ความคมชัด ช่ือไฟล์ และเน้ือหาของภาพถ่าย  
   3) กําหนดหมวดหมู่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การแบ่งกลุ่มภาพตามโครงสร้าง 
ในระยะแรกจะแบ่งหมวดหมู่ภาพกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาการ ได้แก่ ผู้บริหาร 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด และผลงานทางวิชาการ 2) ด้านความร่วมมือหน่วยงานภายใน
และภายนอก ได้แก่ กิจกรรมภายในห้องสมุด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปริญญาบัตร กิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการจัดการความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ส่วนกิจกรรมภายนอกห้องสมุด
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เป็นภาพความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ 3) ด้านสังคมและชุมชน ได้แก่  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น (2) การกําหนดคําค้นเพ่ือการเข้าถึงภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุด โดยสามารถสรุปข้ันตอน  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสร้างฐานข้อมูลการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
 
 
 
 

คัดเลือกภาพถ่าย

กําหนดหมวดหมู่                     

และรายละเอียดภาพถ่าย

จําแนกประเภทภาพถ่าย

กําหนดคําค้นหาภาพถ่าย

การนําภาพ                                         

และรายละเอียดจัดเก็บในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล                       

การจัดการภาพถ่าย

รวบรวม ติดตาม 

และศึกษาภาพถ่าย

การค้นคืน                         

และรายละเอียดภาพถ่าย
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      3.3 การประสานงานและติดตามการทํางาน โดยมีการประชุมและรายงานผลการทํางาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน พบว่า          
เมื่อจําแนกภาพถ่ายเพ่ือนําไปจัดเก็บและค้นคืนในระบบการจัดการภาพถ่ายห้องสมุด มสธ. ทําให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคของการใช้วิธีการแบบเดิมในการปฏิบัติงาน (บัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์,  2547) ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบการจัดการภาพถ่ายแบบเดิมและรูปแบบการจัดการภาพถ่ายใหม่ 
 

กิจกรรม 
การปฏิบัติงาน 

เดิม ใหม่ 
1. บันทึกรวบรวมภาพถ่ายในแต่ละ   
    กิจกรรมของห้องสมุด 

- เก็บในรูปแบบอัลบ้ัม 
- เก็บในรูปแบบไฟล์ 
- ไม่มีหลักการตั้งช่ือ 
- ไม่มีการเขียนคําบรรยายภาพ 

- การตั้งช่ือไฟล์และการจัดเก็บ 
- สามารถปรับปรุงภาพให้มีคุณภาพ  
  มีความคมชัด สามารถลบรอย 
  ต่างๆ ทําให้ภาพมีความสมบูรณ์ 

  - นําภาพถ่ายท้ังหมดท่ีผ่านการ 
  จัดเตรียมไว้มาจัดเก็บท่ีเดียวกัน   

2. การค้นหาภาพถ่าย - เสียเวลาในการค้นหาจากการเก็บ 
  หลายท่ี 
- ไม่มีทะเบียนในการลงรายการ 
  ว่าหน่วยงานไหนเก็บภาพไว้ 
- ไม่สามารถกําหนดคําค้นหา 
  ภาพถ่ายได้ 

- ค้นคืนภาพจากคําค้นได้ เรียกดู  
  และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วจาก 
  จุดเดียว 
- มีระบบสํารองข้อมูลในการจัดเก็บ 
  ภาพ 

3. ระบบการควบคุมภาพ - ตรวจสอบภาพถ่ายจากแหล่ง 
  ท่ีจัดเก็บ 

- ตรวจสอบแหล่งภาพได้  
  ณ จุดเดียว 

4. การจัดการภาพถ่าย จําแนก 
   ตามโครงสร้าง 
    4.1 ด้านพัฒนาการ 
    4.2 ด้านความร่วมมือ 
         หน่วยงานภายในและ 
         ภายนอก 
    4.3 ด้านสังคมและชุมชน 

- ไม่สามารถดึงภาพถ่ายมาแบ่งกลุ่ม 
  ตามโครงสร้างได้ 

- จําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างได้  
  และสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย 
  แต่ละภาพถ่ายได้ 

5. จัดเก็บข้อมูล - จัดเก็บตามวันกิจกรรมน้ัน ๆ - เก็บในฐานข้อมูล 

       
  3.4 การควบคุมและตรวจสอบผลการใช้โปรแกรม เพ่ือให้กระบวนการจัดการภาพถ่าย
กิจกรรมของห้องสมุด มสธ. บรรลุเป้าหมาย โดยโปรแกรมการทํางานสามารถแสดงผลตามโครงสร้างข้อมูลแบบ            
ตาราง (Table) มีมุมมองการออกแบบ (Design View) โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ช่ือเขตข้อมูล 
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(Field Name) 2) ชนิดข้อมูล (Field Type) 3) คําอธิบาย (Description) 4) คุณสมบัติ เขตข้อมูล (Field 
Properties) สําหรับการบันทึกรายการ Metadata จะบันทึกมุมมอง Datasheet และการแสดงผลออกแบบในรูป
เมนู ประกอบด้วย 1) เมนูการเพ่ิมลดข้อมูล 2) การแก้ไขข้อมูล 3) การนําภาพถ่ายเข้า 4) การค้นหา และ 5) การ
รายงาน ดังตัวอย่างภาพท่ีปรากฏ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการทํางานโดยการเพ่ิม การแก้ไข และการบันทึกข้อมูลในคลังภาพห้องสมุด มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 หน้าเพจคลังภาพห้องสมดุ มสธ. แบ่งตามโครงสร้างการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างภาพถ่ายจําแนกตามโครงสรา้งการจัดการกลุม่ผู้บรหิารห้องสมดุ มสธ. 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านความร่วมมือ 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างภาพถ่ายด้านสังคมชุมชน 
 
      3.5 การประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
      คณะทํางานได้ให้ผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด มสธ. จํานวน 6 คน 
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา หัวหน้าหน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าหน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ นายช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ และบรรณารักษ์หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ประเมินโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และการทดสอบการใช้โปรแกรมในเชิงประจักษ์ ด้านการใช้งานเชิงคุณภาพ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในภาพรวมระดับดีมากท่ีสุด คือ ด้านการเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายและ
รวดเร็ว การนําข้อมูลเข้าในระบบทําได้ง่ายและสะดวก ความปลอดภัยของข้อมูลและการสํารองข้อมูล (สิทธิศักดิ์ 
สายเงิน, 2559) และด้านโครงสร้างการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านการจัดการข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 
 ผลจากการใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดได้ดีท้ัง
การนําข้อมูลเข้า-ออก การเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกําหนดหมวดหมู่ และการใช้งานท่ีง่ายและรวดเร็ว 
เน่ืองจากคณะทํางานได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และจากการศึกษาการจัดการภาพถ่ายของหน่วยงานอ่ืน ๆ พบว่า มี
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ คือ โปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับ
จัดเก็บภาพ มีความสะดวกในการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ โปรแกรมมีลําดับการทํางานท่ีชัดเจนและใช้งานง่าย 
ผู้พัฒนาได้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมโปรแกรมน้ีอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ทําให้เข้าใจระบบการทํางานของ
โปรแกรมและสามารถจัดการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนคณะทํางานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการภาพถ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (สุจิตรา อดุลย์เกษม และวรัฐา นพพรเจริญกุล, 2560; 
อรรถกร เก่งพล, 2555) โดยมีการจําแนกภาพถ่ายตามโครงสร้างท่ีกําหนดตามประสบการณ์การทํางานในห้องสมุดท่ี
ช่วยให้ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ 
  2. ด้านพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและผู้ใช้บริการระบบการจัดการภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพ 
พบว่า 1) ระบบช่วยประหยัดทรัพยากรพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ และลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล 2) ระบบช่วยรักษาความ
คงสภาพของข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในระบบเครือข่าย ทําให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจระดับดีมากท่ีสุด เพราะโปรแกรมน้ีจะช่วยจัดการภาพถ่ายกิจกรรมของห้องสมุดท่ีมี
ปริมาณมาก ช่วยลดกระบวนการทํางานเดิมและสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

    1.1 หากหน่วยงานต้องการนําเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานและลิขสิทธ์ิภาพถ่าย ควรใส่ 
ลายนํ้า เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของภาพถ่าย หรือเขียนข้อความไว้ด้านล่างเว็บไซต์ว่าภาพถ่ายเหล่าน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ
หน่วยงาน มิให้มีการละเมิด 

    1.2 ควรศึกษาขอบเขตภาพถ่ายท่ีมีอยู่ท้ังหมด แล้วกําหนดหมวดหมู่ให้ครอบคลุมกิจกรรม 
ท้ังหมดของห้องสมุดตามความเหมาะสม เพ่ือความสะดวกและเข้าใจตรงกันของผู้ใช้บริการในการนําไปใช้งาน 

2. การนําไปใช้ประโยชน์ 
    2.1 สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น การจัดการระบบกิจกรรม

ห้องสมุด การพัฒนาเว็บไซต์จดหมายเหตุห้องสมุด การพัฒนาระบบทะเบียนภาพถ่าย นิทรรศการออนไลน์ และ
พัฒนาสื่อ 360 องศา ในรูปแบบวัตถุเสมือนจริงประกอบคําบรรยายหรือให้ความรู้ เป็นต้น     

    2.2 ต้นแบบระบบจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลจากภาพถ่าย สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นงาน 
ท่ีเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับภาพถ่ายได้เต็มรูปแบบ คือ ผู้เข้าใช้คลังภาพถ่าย สามารถท่ีจะเพ่ิมเติมความรู้ของตนเอง  
เข้าไปในส่วนของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมได้ หรือต้องการเสริมความรู้เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน อาจให้ผู้ใช้ได้มีพ้ืนท่ีสามารถ           
อัปโหลดภาพถ่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับภาพถ่าย ในกรณีท่ีคลังภาพถ่ายเดิมยังขาดภาพถ่ายในชุดน้ันอยู่ 
ส่งเสริมให้คลังภาพภาพถ่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน 
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 บทคัดย่อ 
 สํานักวิทยบริการ ได้เผชิญกับความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึนทุกปีภายใต้กรอบงบประมาณท่ีจํากัดในการบริหารจัดการ ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
ให้บริการคงเดิม สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 1) 
การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) ภายใต้แนวคิด Green Library และ Green Office และ
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสร้าง
บรรยากาศให้เป็น Green Library  2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เน้นการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียนและเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 
3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดย การขยายผลสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) ของสํานักวิทยบริการซ่ึงจะนําไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 
คําสําคัญ: ห้องสมุดสเีขียว, สํานักงานสีเขียว, องค์กรสเีขียว, ห้องสมุดดิจิทัล, ความยั่งยืน 

 
ABSTRACT 
          The Office of Academic Resources is facing challenge of users’ behavior change 
regarding amount usage of information resources which has been increasing every year with the 
limitation on budgetary framework for management and unchanged service areas. Therefore, the 
Office of Academic Resources has initiated three changes of its operations in order to provide better 
services to the users. 1) Learning Environment under the concept of Green Library and Green Office 
has been arranged in accordance with the policy of Green University to facilitate the users and to 
create the atmosphere of Green Library. 2) The transition to Digital Library has been advanced by 
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emphasizing on electronics service, media development and learning facilities which are suitable 
for various curriculum contexts, different student users and ongoing technology development, 
according to the university strategy regarding teaching development and Active Learning approach. 
3) Being an Energy and Environmental Conservation Learning Center has been focused by expanding 
the performance results to community under the concept of “Information Resources Promotion 
and Development of School Library”, in conformity with Green Organization policy set by the Office 
of Academic Resources in the hope of being an energy and environmental conservation sustainale 
learning center in the future. 

 
Keyword: Green library, Green office, Green organization, Digital library, Sustainability  

 
บทนํา 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Office of Academic Resources, Ubon 
Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ี จัดหา 
จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เน้นการพัฒนาการเรียน การสอนและการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  ซ่ึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทําให้รูปแบบ
การเรียนการสอนเปลี่ยนไป ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ขยายเวลาเรียนได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ขยายการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียน (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546, 
น. 21) และมีแนวโน้มท่ีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้หลายอย่างจะถูกผนวกเข้าด้วยกันอันจะนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน (Hasegawa & Kashihara, 2002, p. 1281-
1282; He et al., 2006, p. 2845-2852)  

  การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) เป็นแนวคิดท่ีสําคัญท่ีได้นํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานและการให้บริการ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและการเรียนรู้ (ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ, 2560, น. 159) ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ ดังน้ันสิ่งท่ีผู้ให้บริการควรทําคือการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและจัดวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสําคัญได้แก่ ส่วน
แรกคือผู้ใช้บริการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ส่วนต่อมาคือ แหล่งการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ ซ่ึงองค์ความรู้ต้องมีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนสุดท้าย คือวิธีการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีทําให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในตนเอง (สุภาพ กัญญาคํา, 2553, น. 
82)   

  ห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ เป็นห้องสมุดท่ีให้ความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับตัว
อาคาร พ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร ตลอดจนปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แนวคิดท่ีมีการจัดการห้องสมุด
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายท่ีครอบคลุมการรักษาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยการลดมลพิษ 
ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในห้องสมุด เพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าการใช้ห้องสมุดจะมีผลกระทบต่อ
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สุขภาพน้อยท่ีสุด นําแนวคิดและหลักการของห้องสมุดสีเขียวมาปรับใช้ในการออกแบบและขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเน้นพ้ืนท่ี ท่ีมีความผ่อนคลาย สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัยและสวยงาม กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสถานท่ีน่าอยู่ 
น่าทํางาน มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความสุขในการทํางาน  

 ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ และจัดระบบการบริการของสํานักวิทยบริการ จึง
ดําเนินการปรับปรุงการบริการ ประกอบด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Green 
Library Green Office นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และนโยบายการเป็นองค์กรสี
เขียวของสํานักวิทยบริการ 2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และ 3) การเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
  2. เพ่ือเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรูด้้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
                   

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. จัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

  1.1 ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย “ห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library)” และสมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)” 
เพ่ือนํานโยบาย แนวคิด เกณฑ์มาตรฐาน มาดําเนินการ 

 1.2 กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
การบริหารงาน โดยกําหนดในแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 จากการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
นักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร บุคลากร และร้านกาแฟ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
จัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office)   

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานจ้างเหมา ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือ
จากคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เช่น อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมให้
ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และเรื่องศาสตร์ลมและแสง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ อบรมให้ความรู้เรื่อง การ
คัดแยกขยะ บุคลากรสังกัดสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะทํางานโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 1.4 คณะทํางานประชุม เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยเน้นการขยายพ้ืนท่ีจาก
ภายในห้องสมุด ปรับเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวรอบอาคาร รวมท้ังการปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคาร เพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน ประชุมหารือ การปรับปรุงอาคาร ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แก้ปัญหาอาคารเก่าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

688



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

 

 1.5 ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยคํานึงข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขนาดของพ้ืนท่ี โดยเน้นเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และการจัดการมลพิษทางอากาศ คือ 
  1.5.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการภายในอาคาร ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก 
ประหยัดพลังงาน โดย เปลี่ยนจากหลอดฟูลออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศน์โดยติดม่านบัง
แดด จัดทําประตูก้ันพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 เพ่ือลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ปรับเปลี่ยนสวิตช์
เปิด-ปิดโคมชุดหลอดไฟบริเวณพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ เป็นชนิดกระตุกเปิด-ปิดโคมเดี่ยว เพ่ิมแสงสว่างรอบอาคารด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ และติดตั้งเครื่องป้ัมนํ้าโซล่าเซลล์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย” งบประมาณ จํานวน 146,720 บาท ซ่ึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ด้านอาคารสถานท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.50   
 

  
     
ภาพท่ี 1 ปรับพ้ืนท่ีอ่านหนังสือเป็นหลอดชนิดกระตุก เปิด-ปิดโคมเดี่ยว 
 

  
   
ภาพท่ี 2 ปรับปรุงแสงสว่างรอบอาคารด้วยระบบโซลา่เซลล์ และเครื่องป้ัมนํ้าระบบโซลา่เซลล ์
  
  1.5.2 ขยายพ้ืนท่ีและระยะเวลาการให้บริการ โดยการจัดทําพ้ืนท่ีบริการ 24 ช่ัวโมง Co-
working Space ดําเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารจัดการโดยสํานักวิทยบริการ  
บริเวณช้ัน 2 อาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกัน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอด 24 ช่ัวโมง   
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ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีบริการ Co-working Space  
 1.5.3 สร้างบรรยากาศให้เป็น Green Library โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างความผ่อน
คลายในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ โดยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้และพืชผักสวนครัวบริเวณ
ด้านข้างอาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือภายนอกอาคาร เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติภายใต้ “โครงการจัดทําห้องสมุดในสวน” งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท  
 

    
  
ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีน่ังอ่านภายนอกอาคาร  
  

 
 
 ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีห้องสมุดในสวน 
 

  2. การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการปรับรูปแบบการบริการเพ่ือเป็นห้องสมุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล ท่ีสําคัญ ดังน้ี  
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 1. คอลเลคช่ันดิจิทัล มีดังน้ี 
  1.1 เอกสารหรือสารสนเทศท่ีห้องสมุดเก็บรวบรวมไว้ ผู้ใช้สามารถค้นคืนได้จากระบบสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC (Walai Autolib 2.0) 
 1.2 เอกสารฉบับเต็ม หรือตัวแทนเอกสาร เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป ให้บริการ

ในรูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
                1.3 เอกสารรูปแบบดิจิทัล เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เว็บเพ็จ  ให้บริการใน

รูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายในนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
 รูปแบบของเอกสารคอลเลคช่ันดิจิทัลน้ัน สํานักวิทยบริการได้จัดหา/บอกรับทรัพยากร
สารสนเทศประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 70.28 ต่อ 29.72 และในปีงบประมาณ 2563 จัดทําแผนการ
ดําเนินงานไว้ท่ีประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 30.00 ต่อ 70.00 ท้ังน้ีสํานักวิทยบริการได้มีการจัดทํา 
Weeding และ Inventory ตามอายุหนังสือและวารสารเพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่มีความพร้อมใช้งาน และ
เป็นปัจจุบันให้มากท่ีสุด 

  2. กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ 
  การจัดเก็บสารสนเทศเชิงกายภาพ เช่น ข้อความ ภาพลักษณ์ เสียง สํานักวิทยบริการ มีการ

จัดเก็บด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC และ 
Ebsco Discovery Service (EDS) 

  3. บริการสารสนเทศ 
  การบริการสารสนเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วโดยแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
  3.1 งานบริการเทคนิค หรือ งานวิเคราะห์สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการคัดเลือก การจัด

หมวดหมู่ การทํารายการ การทําเมตาดาตา การทําดรรชนี/สาระสังเขป เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นเน้ือหาสารสนเทศ
ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 

  3.2 งานบริการผู้ใช้บริการ ครอบคลุมงานท่ีประสานและติดต่อกับผู้ใช้บริการ เช่น การค้นหา 
การยืม-คืน การประชาสัมพันธ์ การยืมระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการด้านทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.61 

  4. ผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการ คือ กลุ่มเป้าหมายสําคัญท่ีจะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิทัล ดังน้ันในการออกแบบ

และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลจําเป็นต้องพิจารณาความต้องการ และลักษณะของผู้ใช้บริการ ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นคนท่ีอยู่ใน Gen Z คนกลุ่มน้ีมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว โดยพฤติกรรม
ส่วนใหญ่จะติดโลกออนไลน์ จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก (ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา, 2562) ดังน้ันการดึงคนกลุ่มน้ีเข้ามาใช้บริการจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง สํานักวิทยบริการ จึงได้พัฒนารูปแบบ
การบริการให้เป็นแบบดิจิทัลให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือรองรับการใช้บริการของคนกลุ่มน้ี เช่น การค้นหา การยืม-คืน การยืม
ระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ระบบทางเข้าออก ฐานข้อมูลออนไลน์สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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 5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  สํานักวิทยบริการ ได้มีการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆของเครื่องแม่ข่ายท่ีเคยประจําอยู่ท่ีสํานักวิทย

บริการ ไปไว้ท่ีสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายท่ีพร้อมใช้ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
เสถียร และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

              สํานักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเข้าร่วมโครงการ Green 
Library (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2561 คะแนน 89 
จาก 100 คะแนน (เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว, 2561) และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2562 คะแนน 92.47 จาก 100 คะแนน ระดับดี
เยี่ยม (G ทอง) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562) จึงคํานึงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ 

 3.1 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการวางนโยบาย ในการเป็นองค์กรสีเขียว กําหนดในแผน
กลยุทธ์สํานักวิทยบริการ  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
กลยุทธ์ท่ี  5.4 เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) และในปีงบประมาณ 2563 ได้บรรจุแผนปฏิบัติงานและ
แผนรายจ่ายประจําปี โครงการ“การเป็นองค์กรสีเขียว”งบประมาณ 430,000 บาท “โครงการ Green Library for 
Life” งบประมาณ 80,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน 

 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการขยายผลไปสู่ชุมชน 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินการตามมาตรฐาน Green Library ใน
การประชุมพบปะบรรณารักษ์คณะ เรื่องการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อบรมให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน “โครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี” อบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ”  

 

  
 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
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 ภาพท่ี 8 การอบรมการรู้สารสนเทศ  

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริการ ในการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning 
Environment) ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และ สํานักงานสีเขียว (Green Office) รวมท้ัง
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ 
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยภายนอกอาคาร
ปรับให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความผ่อนคลาย ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโดยจัดมุมต่าง ๆ ให้มีความสะดวก 
สบาย อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยเน้นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมท้ัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตสํานึกไปยังบุคลากร นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และกิจกรรมการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ของสํานักวิทย
บริการซ่ึงจะนําไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อไป   
  ข้อเสนอแนะ 
   1. ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   2. เผยแพร่แนวปฏิบัติ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 
   3. ส่งเสริมการบอกรับประเภทดิจิทัลให้มากข้ึน และการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล 
(VPN) ในการทําวิจัย ซ่ึงสามารถใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ (Anytime  Anywhere Anydevice) 
   4. จัดทําแอปพลิเคชันเพ่ือการบริการห้องสมุดโดยเฉพาะเพราะปัจจุบันการระบบการสื่อสารได้
เปลี่ยนแปลงไปตามคนกลุ่ม Gen Z 
   5. พัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริการให้รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันจึงจะคุยกับคนกลุ่ม Gen Z ได้เข้าใจ
ตรงกัน   

  6. มีระบบ Access Control เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ประกอบการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  
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  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  มีการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว จึงได้
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) โดยศึกษา
จากผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งยังให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) ให้นิสิตที่เข้ามาใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงาน จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี ร้อยละ 67.2 ระดับปี
การศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่ คือ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 23.5 การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.75)  ในด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และด้านองค์ประกอบของความยั่งยืน  มีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ =3.90) รองลงมา ด้านการรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ =3.75) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมาก 
(x̅ =3.50) การศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของนิสิตที่ส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า 
การมีส่วนร่วมของนิสิตมีผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละตัวสัมพันธ์ต่อกันและสามารถท านาย
แนวทางในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ค าส าคัญ: การเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลยัสีเขยีว, ห้องสมุดสีเขียว, การมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 
 The Library and Learning Center preparing for a Green Library Evaluation. To study the 

students participate in environmentally friendly ( Green Library)  from the Library and Learning Center 
users and to educate in environmentally friendly (Green Library) activities for the students participation 
in energy saving. The research have showed that most of the population were female students (58.2%) 
during 21 to 25 years old (67.2%).  Most of them were the first-year students (35%) , and studying in 
school of law (23.5%). The overall of students participation in environmentally friendly at a high level 
(Mean =3.75) , the responsibility and sustainability are highest level (Mean =3.90) , the awareness is a 
high level (Mean =3.75) and the high level of the operation in environmentally friendly (Mean =3.50). 
A Study to relationship in the student’s participation affecting the environmentally friendly that found 
the participation of students had an effect to the approach being environmentally friendly.  So which 
one is relevant and able to predict ways in which affects the environmentally friendly. 

 

Keyword: Environment Friendly, Green University, Green Library, Participation 
 
บทน า 
  การศึกษาถึงแนวทางในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการอยู่ร่ วมกับ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเรานาน ๆ ทุกวันน้ีกระแสของภาวะโลกร้อนมีการร่วมรณรงค์มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก รวมถึงให้ความส าคัญ การมีจิตส านึกใน
การช่วยกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกัน ซึ่งสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(2555, น. 227-228) กล่าวถึง กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากล ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 
2516 และได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ภายหลังการประชุม Earth Summit ที่เมือง Rio de Janeiro ในปี พ.ศ. 2535 
เหตุการณ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของนานาประเทศในการผลักดันรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) และมีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยสามารถสังเกตได้จากทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 6 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
ตะวันตก ซึ่งประเทศไทยเองได้รับหลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นหลักการระมัดระวังล่วงหน้า 
(Precautionary Principle) หรือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ในเชิงกฎหมายความตื่นตัว
ด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืนในระดับนานาชาติได้รับผลกระทบต่อแวดวงข้าราชการและนักวิชาการในประเทศไทย จนน ามาสู่
การประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในป ีพ.ศ. 2535 ซึ่งน ามาสู่การก่อตั้งหน่วยงานราชการ
ที่ส าคัญในประเทศไทย เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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  การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ภาคเอกชนในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การใช้กระดาษ Recycle การลด
ค่า Carbon การประหยัดไฟฟ้า รวมถึงการท า Corporate Social Responsibility (CSR) โดยอาศัยการท ากิจกรรมของ
พนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานศึกษา หรือตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ดังเช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (2016) กล่าวถึง มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่รื่นรมย์เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการปรับปรุงในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ภูมิทัศน์ ระบบสัญจร ระบบ
สาธารณูปโภค และพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาไม่หยุดเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับนโยบายในการจัด 
สภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับความส าคัญและเอื้อต่อการท ากิจกรรม เช่น มีการออกแบบและสร้างพื้นที่ท่ีเอื้อต่อการเดิน 
การปั่นจักรยาน การขนส่งสาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการศึกษาที่สร้างสรรค์ มีการสร้างสัญลักษณ์ทาง
การจราจรที่จดจ าง่าย และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา มีการสร้างทางเดินในพ้ืนที่ธรรมชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น เครื่องออกก าลังกาย ลานแอโรบิก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา จากตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดหนึ่งในอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างดี การท ามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้นั้น ต้องมีแนวทางในการร่วมมือกัน
ท า  โดยเฉพาะการร่วมรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้าตามห้องเรียน ห้องน้ าภายในมหาวทิยาลัย การน าแผงโซลาเซลล์ มา
ช่วยประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิต 
  ห้องสมุดเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน ห้องสมุดจึงได้
น าแนวคิดสีเขียวมาประยุกต์ใช้ท าให้เกิดห้องสมุดสีเขียว (Green Library) Mulford and Himmel (2010, p. 2) ได้ให้
ความหมายของห้องสมุดสีเขียวว่าเป็นห้องสมุดที่มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการ
อ่าน มีสถานที่ท างานที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน จะก่อให้เกิดผลดีแก่สิ่งแวดล้อมและ
ผู้ใช้บริการ การน าแนวคิดสีเขียวมาใช้กับห้องสมุดช่วยส่งผลให้มีความตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งที่สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้ใช้บริการจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานและรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Boyden and Weiner, 2000, p. 75) 
  การศึกษาค้นคว้าเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) : 
กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
ปัจจุบันว่า มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงไร เนื่องจากในปัจจุบันนั้นกระแสของการรักษ์โลก หรือการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งส าคัญมาก หลายมหาวิทยาลัยร่วมรณรงค์ ปลุกกระแสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตได้เข้าร่วม โดยการศึกษาครั้งนี้ ให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตในแต่ละคณะต่าง ๆ ว่ามี
ส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงไร มีการตื่นตัวมากน้อยเพียงไร มีส่วนร่วม มีการปฏิบัติ หรือให้ความส าคัญ 
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ต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงไร โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลจาก
นิสิตว่ามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงไร เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นการกระตุ้น หรือช่วยแก้ไขให้นิสิตมีส่วน
ร่วมมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์
                       เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมของนิสติต่อการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสเีขียว) ภายในศูนย์บรรณ
สารและการเรยีนรู้ และบริเวณโดยรอบ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  วิธีการด าเนินการวิจัย 

  เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามมรีายละเอียดดังนี ้

 1. ประชากรในการศึกษา นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับช้ันปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1 – ช้ันปีท่ี 4 
         จ านวน 400 คน  11 คณะและวิทยาลัย โดยเข้าใช้บริการศนูย์บรรณสารและการเรียนรู้ในเดอืน สิงหาคม 2562-  
         กันยายน 2562 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ดังนี ้
 2.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 2.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนิสิต เป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating  

Scale) 5 ระดับ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ดโดยมตีัวแปรที่ศึกษามี 4 ด้าน ดังนี ้
  2.2.1 ด้านการร่วมปฏบิัติในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2.2.2 ด้านการร่วมกันรับผิดชอบตอ่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.2.3 ด้านการรับรูต้่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2.2.4 ด้านองค์ประกอบของความยั่งยืน 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู ้

 2. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผล 
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  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. หาค่าร้อยละ (Percentage)  แบบสอบถามตอนท่ี 1 

 2. หาค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถาม    
ตอนท่ี 2 

                                                                                                                                                                                     
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
  การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) : กรณีศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จากประชากรที่ท าการศึกษา จ านวน 400 คน โดยมีสรุปผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  สรุปผล  

ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) :กรณีศึกษาศูนย์
บรรณสารและสื่อการเรียนรู้ จากการศึกษาประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับช้ัน
การศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1 ถึง ปีที ่4 จ านวน 11 คณะ 400 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  จากการวิเคราะห์โดยสรุป พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่มีอายุน้อย
กว่า 21 ปี ร้อยละ 67.2 ระดับปีการศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่ คือ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 23.5 
  การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.50)  ในด้านการร่วมกันรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.90) ในด้านการรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ =3.72) และในด้านองค์ประกอบของความยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.90)  
  อภิปรายผล 
  การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางของนิสิตที่จะเข้าร่วมเพื่อช่วยให้
สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง การมีส่วนร่วมในการคิด
ริเริ่มในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการร่วมปฏิบัติในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก ารร่วม
ปฏิบัติที่ดีสามารถปฏิบัติได้ทั้งการร่วมประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา การทิ้งขยะให้ถูกที่  การร่วมกันปลูกต้นไม้ การ
ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การประหยัดการใช้กระดาษ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
ร่วมกันรับผิดชอบในตัวเองในการร่วมปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ความรับผิดชอบเมื่อใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วต้อง
ปิดทุกครั้ง การรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ต่อข้อมูลข่าวสาร ประกาศ โครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยท าให้การ
รับรู้ของนิสิตดียิ่งขึ้น การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมีจิตใจท่ีร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  
การเตรียมความพร้อม หรือความพร้อมในการเริ่มต้นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกัน 
อันจะเป็นการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันที่ดี ซึ่งคล้ายกับการศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มหาวิทยาลัย 
Shandong มีการน าเสนอถึงการริเริ่มในการรักษาสภาพแวดล้อม ดังเช่น การประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้น้ า 
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โดยมีมาตรการในการใช้น้ า การจัดการบรรดาของเสียต่าง ๆ การมีโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมถึง
การน าไปสู่ความยั่งยืนในการเร่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  การศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการค้นหาแนวทางในการ  
ด าเนินการ หรือแนวทางในการเข้าร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีหลายแนวทาง 
ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้ในการร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างในการร่วมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทุกคน
ร่วมกันตระหนักหรือให้ความส าคัญต่อภาวะโลกร้อนกันท้ังสิ้น นอกจากนี้แล้วแนวทางในการร่วมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นั้น ต้องท าให้ความยั่งยืนในคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือจะได้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศท่ีดีในอนาคต 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการสอบถามถึงการมีส่วนร่วมและแนวทางในการด าเนินการให้เป็น 
ห้องสมุดสีเขียว แต่ยังมีอีกหลายแนวทางที่จะท าให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียวได้อีก 
  2. การศึกษาห้องสมุดสีเขียว สามารถที่จะศึกษาถึงกรอบแนวคิด ระเบียบ หรือแนวทางในการช่วย
ประหยัดด้านพลังงานได้อีกหลายแนวทาง 
  3. สามารถที่จะศึกษาในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ที่มีรูปแบบในการ
ด าเนินการเป็นองค์กรสีเขียว หน่วยงานสีเขียว หรือมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีดี  
  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1. เพื่อเป็นการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตในคณะต่าง ๆ 
  2. เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อเป็นแนวทางหรือแนวคิดวิธีการในการช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อนิสิต 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วย

เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ และเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาน้ีมุ่งใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ (Text-to-
Speech Synthesis Technology: TTS) ร่วมกับเครื่องมือท่ีหลากหลาย มีการออกแบบและปรับปรุงฟังก์ชันการใช้
งานของคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการเผยแพร่และเข้าใช้งานหนังสือเสียง 
ตลอดจนใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้แน่ใจว่าหอสมุดฯ ได้สร้างหนังสือเสียงท่ีมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างแท้จริง 

 
คําสําคัญ: หนังสือเสียง, ผู้พิการทางการเห็น, เสียงสังเคราะห์ 

 
ABSTRACT  
 The main objective of this study is to develop the audio books for blind students 
by using Thai Text-to-Speech Synthesis Technology (TTS) before publication in electronic resource 
of Thammasat University Library. Such development has adopted the Thai Text-to-Speech 
Synthesis Technology (TTS) with several tools. The function of current electronic resource has been 
appropriately designed for the publication and the use of audio books. The quality management 
system (PDCA) has been used to maintain the quality of audio books and to ensure that it will 
actually meet the requirement of the blind students. 
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Keyword: Audio Book, Blind, Speech Synthesis 

 
บทนํา 
 ผู้พิการเป็นคําอธิบายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การมองเห็น การ
ได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางพฤติกรรมการสื่อสาร ความบกพร่องทางอารมณ์ สติปัญญาและการเรียนรู้ 
รวมถึงความบกพร่องทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จากรายงาน
ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2562) พบว่า 
ประเทศไทยมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน เป็นผู้พิการทางการเห็น 198,407 คน มากเป็นลําดับท่ี 3 ของจํานวนผู้
พิการท้ังประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ รัฐจึงได้กําหนดสิทธิพ้ืนฐานของผู้พิการ
เอาไว้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคนพิการจะได้รับการปฏิบัติและมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ ตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551) กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษของคนพิการ จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
  ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการมากกว่า 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาพิการทางการเห็น จากการสํารวจของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาพิการทางการ
เห็นมีอุปสรรคในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะหนังสืออ่านประกอบการเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ 
เน่ืองจากหนังสืออ่านประกอบส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ทําให้ไม่สามารถอ่านได้ นักศึกษาพิการทางการเห็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดทําหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille Book) หรือหาอาสาสมัครมาอ่าน
ให้ฟัง ซ่ึงไฟล์เสียงท่ีได้บางครั้งไม่ได้คุณภาพ ขาดการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ทําให้ลําบากต่อการค้นหาเป็นเหตุ
ให้ไม่ทันต่อความต้องการของนักศึกษาในการทบทวนเน้ือหาวิชาในระหว่างการเรียนและก่อนสอบ  
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็นให้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้ทัดเทียมกับนักศึกษาท่ีมีร่างกายปกติ คณะทํางานจึงได้สํารวจและศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือ
นํามาพัฒนาหนังสือเสียง (Audio Book) รวมถึงการออกแบบระบบสําหรับจัดเก็บและเผยแพร่หนังสือเสียง 
ตลอดจนวิธีการเข้าใช้งานท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางการเห็น  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด
ภาษาไทยจากข้อความ 

 2. เพ่ือหาแนวทางการเผยแพร่หนังสือเสียงท่ีได้จากการพัฒนาสู่นักศึกษาพิการทางการเห็น 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการสํารวจและวางแผน 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งโครงการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการ
ทางการเห็น คณะทํางานประกอบด้วยบุคลากรงานบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัฒนาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
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โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ 
วางแผน และดําเนินการจัดทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 คณะทํางานเริ่มต้นจากการสํารวจจํานวนของนักศึกษาพิการทางการเห็น พบว่า ปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาพิการทางการเห็น จํานวน 37 คน โดยศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ตามลําดับ การอ่านหนังสือของนักศึกษาพิการ
ทางการเห็นน้ันทําได้โดยการอ่านจากอักษรเบรลล์ ฟังจากเสียงท่ีมีผู้อ่านให้ฟัง และการอ่านตัวอักษรจากหน้าจอโดย
ใช้โปรแกรมช่วยเหลือ เช่น Jaws for Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟน 
และเสียงของหนังสือท่ีใช้ประกอบเป็นหนังสือเสียงมี 2 รูปแบบ คือ (1) เสียงของมนุษย์ ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านความเป็น
ธรรมชาติ แต่ควบคุมคุณภาพได้ยาก และ (2) เสียงสังเคราะห์จากโปรแกรม ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านความสม่ําเสมอ และ
สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าแบบแรก โดยการบันทึกเสียงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์น้ันมีด้วยกันหลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กับระบบท่ีอ่าน เช่น หนังสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) MP3 และเทป
คาสเซ็ต เป็นต้น จากการสํารวจข้อมูลข้างต้น คณะทํางานได้เลือกทําหนังสือเสียงสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ก่อน เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาพิการทางการเห็นมากท่ีสุด โดยเลือกใช้วิธีการสร้างหนังสือด้วยเสียงสังเคราะห์
เน่ืองจากมีความสม่ําเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องได้สะดวก และเลือกการเข้ารหัสสัญญาณเสียงดิจิทัลเป็น MP3 
เน่ืองจากรองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาก มีขนาดไฟล์ท่ีไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังคงคุณภาพ
ของเสียงท่ีดี 
 2. การดําเนินการ  
 คณะทํางานดําเนินการสอบถามนักศึกษาพิการทางการเห็นถึงความต้องการหนังสือว่านักศึกษา
ต้องการหนังสือเล่มใดบ้าง มีเล่มใดท่ีต้องใช้เร่งด่วนหรือไม่ เพ่ือจัดลําดับการทําหนังสือเสียง เมื่อทราบข้อมูล 
คณะทํางานได้ประสานงานกับสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอไฟล์หนังสือ ซ่ึงในข้ันตอนน้ีต้องใช้
ระยะเวลา เน่ืองจากต้องขออนุญาตผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิให้ถูกต้องเมื่อได้รับมอบไฟล์หนังสือ คณะทํางานได้
ดําเนินการต่อ ดังน้ี 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
  2.1 สกัดตัวข้อความ (Text) จากไฟล์ต้นฉบับ 
    2.1.1 ก่อนสกัดข้อความจากไฟล์ต้นฉบับ คณะทํางานได้แยกเน้ือหาหนังสือเป็นไฟล์ย่อย
ตามโครงสร้างของสารบัญ เพ่ือให้นักศึกษาพิการสามารถเลือกอ่านตามเน้ือหาท่ีสนใจได้ง่าย เช่น หน้าปก สารบัญ 

สกัดตัวข้อความจากต้นฉบับ แปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน จัดเก็บไฟล์เสียงและให้บริการ  

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินการ  
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 เป็นต้น โดยโปรแกรมท่ีใช้แบ่งเน้ือหาของหนังสือเป็นไฟล์ย่อยน้ันข้ึนอยู่กับ
ประเภทไฟล์หนังสือท่ีได้รับมา เช่น .pdf หรือ .docx เป็นต้น โดยส่วนมากมักจะได้รับมาเป็นไฟล์ .pdf  
    2.1.2 การแปลงไฟล์หนังสือ .pdf ให้เป็นข้อความ (Text) คณะทํางานได้เลือกใช้
เทคโนโลยี OCR (Optical character recognition) ใน Google Doc เพ่ือสกัดข้อความออกมาจาก .pdf แต่พบว่า
ไม่ใช่ทุกไฟล์ .pdf ท่ีสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ คณะทํางานจึงแปลงไฟล์ .pdf ให้เป็นไฟล์รูปภาพ .jpg โดยใช้
โปรแกรม Adobe Acrobat เปิดไฟล์ .pdf ท่ีต้องการแปลงเป็นรูปภาพ จากน้ันเลือก File >> Save as >> เลือก 
File type เ ป็น JPEG ในข้ันตอนน้ีหากไม่มี โปรแกรม Adobe Acrobat สามารถแปลงไฟล์ผ่ านเ ว็บไซต์  
https://pdf2jpg.net ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีแนะนําให้เลือกความละเอียดของไฟล์ภาพสูงสุด (300 dpi) 
เน่ืองจากความคมชัดของรูปภาพมีผลต่อความถูกต้องของการสกัดข้อความด้วย OCR โดยเฉพาะหากมีตัวเลขไทย 
เช่น ๔ ๕ ๘  
    2.1.3 อัปโหลดไฟล์รูปภาพท่ีได้ลงใน Google Drive แล้วคลิกขวาเพ่ือเลือกเปิดไฟล์
รูปภาพด้วย Google Doc จากน้ันระบบ OCR ของ Google จะแปลงภาพ .jpg ให้กลายเป็นข้อความ (Text) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.1.4 คัดลอกข้อความจาก Google doc ลงใน Microsoft Word ในข้ันตอนน้ีหากพบ
เชิงอรรถแทรกระหว่างเน้ือหา ให้พิมพ์คําว่า “เชิงอรรถ” ตามด้วยหมายเลขของเชิงอรรถ เช่น “เชิงอรรถ 1” เพ่ือให้
นักศึกษาพิการทางการเห็นทราบว่าตัวเลขน้ัน คือ เชิงอรรถ ไม่เช่นน้ันอาจมีความสับสนได้หากข้อความหน้า
เชิงอรรถเป็นตัวเลขเช่นกัน นอกจากน้ีหากเน้ือหาของเชิงอรรถมีจํานวนมากแนะนําให้แยกส่วนของเชิงอรรถออกไป
อีกไฟล์หน่ึง เช่น บทท่ี 1 และเชิงอรรถ บทท่ี 1 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การใช้ OCR ของ Google Doc สกัดข้อความออกจากรูปภาพ 
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  2.2 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน (.mp3) 
   2.2.1 การแปลงข้อความให้เป็นเสียงอ่าน คณะทํางานใช้โปรแกรม Balabolka ซ่ึงเป็น
โปรแกรมอ่านออกเสียงประเภท TTS (Text-to-Speech Synthesis Technology) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จให้เปิด Balabolka แล้วไปท่ีคําสั่ง Tools เลือก “Save Auto File 
(Google TTS)...” จะปรากฎหน้าต่างใหม่ให้ใส่ข้อความท่ีต้องการแปลงเป็นเสียง จากน้ันคัดลอกข้อความจาก
เอกสาร Microsoft Word วางลงในหน้าต่าง Save Audio File by Online Text-To-Speech Service เลือก
บันทึกไฟล์โดยคลิกท่ี “Browse” เพ่ือกําหนดท่ีจัดเก็บไฟล์ จากน้ันกด “Save” เพ่ือเริ่มต้นแปลงข้อความเป็นเสียง 
ซ่ึงในขณะท่ีโปรแกรมกําลังประมวลผลจําเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 

   
 
 

ภาพท่ี 3 การแบ่งเน้ือหาของหนังสือท่ีมีเชิงอรรถ 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการแปลงข้อความเป็นเสียงอ่านโดยใช้โปรแกรม Balabolka 
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   2.2.2 เมื่อโปรแกรมประมวลผลข้อความเสร็จสิ้นจะได้ไฟล์เสียงในรูปแบบ .mp3 ให้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เสียงว่ามีเน้ือหาครบถ้วนหรือไม่ ซ่ึงอาจเลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียงโดย
เปรียบเทียบกับข้อความท่ีนํามาแปลง ท้ังน้ี หากข้อความท่ีนํามาแปลงในหน่ึงตอนมีจํานวนมากกว่า 25,000 คํา   
การแปลงข้อความเป็นเสียงจะใช้เวลาท่ีค่อนข้างนาน ซ่ึงสามารถลดเวลาดําเนินการได้โดยการแบ่งเน้ือหาออกเป็น
หลายตอน แล้วจึงนําไฟล์เสียงท้ังหมดมารวมเป็นไฟล์เดียวกันอีกครั้ง แต่การรวมไฟล์เสียงน้ันไม่อาจทําโดยใช้
โปรแกรม Balabolka อีกท้ังเสียงอ่านท่ีได้น้ันค่อนข้างช้าจึงต้องใช้โปรแกรมอ่ืนเพ่ือรวมไฟล์เสียงและเร่งความเร็ว
ของเสียงอ่านในข้ันตอนต่อไป  
   2.2.3 การเร่งความเร็วของเสียงอ่าน เบ้ืองต้นคณะทํางานได้นําไฟล์เสียงจากโปรแกรม 
Balabolka ไปให้นักศึกษาพิการทางการเห็นฟัง พบว่า เสียงอ่านน้ันช้าเกินไป ไม่เหมาะกับการใช้งาน คณะทํางาน
จึงใช้โปรแกรม Audacity ร่วมกับ LAME ซ่ึงเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์เสียงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (freeware) มาใช้เร่ง
ความเร็วของเสียงอ่านจากเดิมให้เร็วข้ึนและให้นักศึกษาทดลองฟังอีกครั้ง พบว่า ระดับความเร็วของเสียงอ่านท่ี
นักศึกษาพิการเห็นว่าเหมาะสม ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วจนเกินไป คือ ระดับความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 30% 
 ท้ังน้ีการใช้โปรแกรม Audacity เพ่ือเร่งความเร็วของเสียงอ่านทําได้โดยเปิดโปรแกรม Audacity 
จากน้ันคลิกลากไฟล์จากแฟ้มข้อมูลมาใส่ในหน้าต่างของโปรแกรม ก่อนเริ่มการเร่งความเร็วของเสียงอ่าน หากมีไฟล์
เสียงย่อย ๆ ท่ีต้องการรวมเป็นไฟล์เดียวกันให้ดําเนินการรวมไฟล์ก่อนโดยลากเมาส์ คลุมแถบข้อมูลเสียงของไฟล์ท่ี
ต้องการนําไปต่อท้าย จากน้ันกดคําสั่ง ctrl + x และนําเคอร์เซอร์ (cursor) ของเมาส์ไปช้ีท่ีท้ายแถบข้อมูลของไฟล์
แรก จากน้ันวางแถบข้อมูลเสียงด้วยคําสั่ง ctrl + v เมื่อรวมไฟล์เสียงเสร็จให้เลือกคําสั่ง “Effect” บริเวณแถบเมนู 
จากน้ันเลือก “Change Tempo …” โดยกําหนด “Percent Change” เป็น 30 และกด “OK” เพ่ือเริ่มต้นเร่ง
ความเร็วของเสียงอ่าน ในข้ันตอนน้ีการดําเนินการอาจใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับขนาดและจํานวนของไฟล์
เสียงท่ีดําเนินการพร้อมในคราวเดียวกัน 

 
 
  

   ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการเร่งความเร็วของเสียงอ่านด้วยโปรแกรม Audacity 
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   2.2.4 เมื่อโปรแกรมเร่งความเร็วของเสียงอ่านเสร็จสิ้นให้เลือกคําสั่ง “File” ไปท่ี 
Export และเลือก “Export Multiple…” กําหนดค่าของ Quality ให้เป็น Standard จากน้ันกด “Export” และ
บันทึกไฟล์ในแฟ้มข้อมูลท่ีกําหนด จากน้ันเปิดไฟล์เสียงทดสอบโดยฟังว่าเสียงถูกเร่งความเร็วตามท่ีกําหนด โดยอาจ
เลือกฟังเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์เสียง เปรียบเทียบกับข้อความท่ีนํามาแปลงอีกครั้ง หากเรียบร้อยดีจะเตรียมข้อมูล
สําหรับทํา Metadata และอัปโหลดเข้าระบบเพ่ือให้บริการในข้ันตอนถัดไป 
  2.3 การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ  
      การจัดเก็บไฟล์เสียงและการให้บริการ คณะทํางานเลือกจัดเก็บไฟล์หนังสือเสียงในระบบ
คลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Digital 
Collection: TUDC)  โดยใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://digital.library.tu.ac.th ภายใต้คอลเลคช่ัน “Audio 
Book” ท้ังน้ีเพ่ืออํานวยความสะดวกและให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษาพิการทางการเห็น คณะทํางานได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานหนังสือเสียงของนักศึกษาพิการ โดยให้ทดลองใช้และเฝ้าสังเกตการใช้งานจริง จัดเก็บ
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งาน เพ่ือนํามาปรับหน้าจอการแสดงผลของระบบ TUDC โดยเปรียบเทียบได้ ดัง
ตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบการแสดงผลหน้าจอก่อน-หลังการทดลองใช้งาน 
 

รายละเอียด หน้าจอแสดงผลเดิม หน้าจอแสดงผลใหม ่
ข้อมูลบรรณานุกรม แสดงข้อมูลบรรณานุกรมแบบเต็ม 

ซ่ึงเกินความจําเป็นของนักศึกษาพิการ
ทํา ใ ห้ เสี ย เวลาในการ ค้นหาสิ่ ง ท่ี
ต้องการ 

แสดงข้อมูลบรรณานุกรมเท่าท่ีจําเป็น
สําหรับการใช้งานของนักศึกษาพิการ เช่น 
ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ และครั้งท่ีพิมพ์ 
เท่าน้ัน 

ช่ือไฟล์ ช่ือไฟล์แสดงผลเป็นคําว่า  
“ดาวน์โหลด 1”  
“ดาวน์โหลด 2”  
ทําให้ไม่รู้ว่าไฟล์ท่ีฟังอยู่เน้ือหาส่วนใด
จนกว่าจะเปิดไฟล์น้ัน 

ช่ือไฟล์ปรากฏข้อมูลตามโครงสร้างของ
สารบัญหนังสือ เพ่ือให้เลือกอ่านได้อย่าง
สะดวก 

การปรับเพ่ิม-ลด
ความเร็วของเสยีงอ่าน 

มีความเร็วของเสียงระดับเดียว  ปรับระดับเพ่ิม-ลดความเร็วของเสียงได้ 3 
ระดับ 

 
 นอกจากการปรับการแสดงผลสําหรับคอลเลคช่ัน Audio Book ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
แล้ว ยังกําหนดสิทธิให้เข้าใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาพิการทางการเห็นและผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน เน่ืองมาจากหนังสือท่ี
นํามาทําเป็นหนังสือเสียงน้ีเป็นหนังสือท่ียังคงมีลิขสิทธ์ิและจัดจําหน่ายอยู่ ปัจจุบันมีหนังสือเสียงให้บริการมากกว่า 
40 รายการ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 การให้บริการหนังสือเสียงกับนักศึกษาพิการทางการเห็นผ่านระบบคลังทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2562 พบว่า มีนักศึกษา
พิการทางการเห็นเข้าใช้งาน 1,311 ครั้ง จากการสํารวจผลความพึงพอใจจากการใช้บริการของนักศึกษาพิการ
จํานวน 37 คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านช่องทางการเข้าใช้งาน ร้อยละ 90 ด้านความสะดวกในการ
ค้นหา ร้อยละ 93.5 ความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 93.5 การนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.5 คิดเป็นความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 92.6 และมีความคิดเห็นต่อความหลากหลายของเน้ือหา โดยนักศึกษามีความเห็นว่าควร
เพ่ิมหนังสือเสียงในสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจากหนังสือทางด้านกฎหมาย 
 อภิปรายผล  
 การพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้ี มี
จุดเริ่มต้นจากโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริการขององค์กร ด้วยคณะทํางานท่ี
ประกอบด้วยบรรณารักษ์เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้การพัฒนามุ่งเน้นการจัดหาและการนําซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ท้ังน้ียังมีการพัฒนาหนังสือสําหรับผู้พิการทางการเห็นด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
คณะทํางานยังไม่ได้ทดลอง เช่น การให้บริการในรูปแบบ HTML ซ่ึงนักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถใช้ Jaws for 
Window ร่วมกับ PPA Tatip หรือใช้ฟังก์ชัน Voice over บนสมาร์ตโฟนอ่านได้ รวมถึงยังไม่ได้ศึกษาการพัฒนา
หนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ซ่ึงวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนเป็นความท้าทายและเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีควรเก็บเก่ียว
เพ่ือต่อยอดความรู้เดิม  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาหนังสือเสียงแล้ว สิ่งท่ีคณะทํางานจะต้องให้ความสําคัญต่อไป คือ
การประเมินคุณภาพของหนังสือเสียง และการติดตามสํารวจคุณลักษณะของหนังสือเสียงท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้พิการทางการเห็น เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีท่ี

ภาพท่ี 6 หนังสือเสียงใน Thammasat University Digital Collection 
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เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ตลอดจนความชาญฉลาดของมนุษย์ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงคาดว่าในอนาคตจะมี
วิธีการพัฒนาหนังสือเสียงท่ีง่าย สะดวก และมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
 สําหรับความสําเร็จในก้าวเล็ก ๆ น้ี เกิดข้ึนด้วยความเช่ือของคณะทํางาน ผู้บริหาร และ
ผู้เก่ียวข้อง บนพ้ืนฐานของสิทธิ ความเสมอภาค และเสรีภาพในการเข้าถึงความรู้ ดังคําของผู้ประศาสน์การ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ท่ีกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อนํ้า  
บําบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสท่ีเขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพ
ของการศึกษา" ดังน้ันนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงควรได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ผ่านสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมต่อไป โดยมีหนังสือเสียงท่ีพัฒนาข้ึน
น้ีเป็นก้าวแรกและจะมีก้าวต่อ ๆ ไปตามมา 
 ท้ังน้ีสามารถศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางการเห็นท่ี
น่าสนใจเพ่ิมเติม ได้แก่ (1) การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ บนโมบายแอปพลิเค
ชันหนังสือเสียงสําหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (นิภา ตระกูลวงศ์, 2560) (2) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
หนังสือเสียงของนักศึกษาผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ศิริกาญจน์ เนียมจันทร์, 2557) (3) ความพึง
พอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ (นล นาคนาคา, 
2555) (4) การสร้างสื่อหนังสือเสียงเรื่องนกในประเทศไทยสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (ศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล, 2550) และ (5) การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่าน
หนังสือเสียงระบบเดซีกับภาษาไทยสําหรับคนตาบอด (ธรรม จุตนาม, 2545) 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา การพัฒนาหนังสือเสียงของหอสมุดฯ ขับเคลื่อนภายใต้
คณะทํางานของโครงการ ดังน้ันเพ่ือความยั่งยืนจึงควรมีการกําหนดบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนมีการ
กําหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. มีการติดตามและประเมินการใช้งาน ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของ
นักศึกษาพิการทางการเห็นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป 
  3. เพ่ือการพัฒนาหนังสือเสียงให้มีคุณภาพ สามารถดําเนินการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ควร
แสวงหาและทําความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง  
 4. หาแนวทางขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่หนังสือเสียงให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง 
 5. ประสานงานและขยายความร่วมมือไปยังสํานักพิมพ์ นักวิชาการ ตลอดจนนักเขียนต่าง ๆ 
เพ่ือการเพ่ิมปริมาณสิ่งพิมพ์ท่ีสามารถนํามาผลิตหนังสือเสียงได้  
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

 1. ห้องสมุดต่าง ๆ หรือหน่วยงานท่ีสนใจสามารถนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติการผลิตหนังสือเสียง 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ 

  2. หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ สามารถนําผลการศึกษาน้ีไปทําการพัฒนาการผลิตหนังสือเสียงให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 
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อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 

Read What You Love, Select What You Want 
 

นิตยา ปานเพชร 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
comvutic@go.buu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ รวมท้ัง 

การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ ตลอดจนปลูกฝังการรักการอ่านให้แก่คณาจารย์และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  โดยได้ดําเนินการโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” ซ่ึงได้ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
15 (พ.ศ. 2562) ด้วยการนําคณาจารย์และนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ใน
กรุงเทพมหานคร ปีละ 2 ครั้ง โดยรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิต คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความต้องการและเหมาะสม 2. เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และ 3. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับ
หอสมุดด้วยกิจกรรมรักการอ่าน  โดยสํานักหอสมุดได้ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง พบว่า
ความพึงพอใจในภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีจากผลการศึกษาอาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจาก
หลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้  ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ห้องสมุดในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด 

 
คําสําคัญ: การเลือกหนังสือ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ 

 
ABSTRACT  

 Burapha University Library has realized that the relationship building with users, 
including providing users to participate in the book selection, as well as implant the love of reading 
for the lecturers and students in the university by conducting Read What You Love, Select What 
You Want which has been conducted continuously for the 15 th year now (2562  B.E. )  by taking 
lecturers and students to participate in the national book fair in Bangkok twice a year by the 
university's air- conditioned bus.  The purposes of this project are as follows:  1 . To promote the 
lecturers and the students to participate in the book selection from a variety of publishers 
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according to the needs and suitability 2.To promote the lecturers and the students to love reading 
and learning more 3 .  To strengthen the good relationship between users and the library with 
reading love activity.  The library has evaluated the satisfaction of every project and found that 
overall satisfaction was the highest level, and the benefits of participating in this project is at the 
highest level as well.  The result of the study to the lecturers and students have selected and 
purchased the books from many publishers and used the books for studying and teaching which is 
good for the library to strengthen the relationship and make the good relationship between the 
users and the library. 

 
Keyword:  Books selection, Library engagement, Relationship with users 

 
บทนํา 

 การอ่านเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเรียนรู้ หากทุกคนมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ การอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านการคิด คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลใน
การตัดสินใจ เพ่ิมพูนความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการอ่านยังช่วยให้เกิดความ
เพลิดเพลิน สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 
(นัฐพร  ไพยะเสน, 2558, น. 38) และประโยชน์ของการอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านความคิด  สร้างความบันเทิง
และผ่อนคลายในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ในชีวิตประจําวันอีกด้วย  
จากความสําคัญดังกล่าว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตได้รับโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากหนังสือซ่ึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีสําคัญ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยความรู้จากการอ่าน 
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือก
เอง” โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการเชิญชวนเฉพาะคณาจารย์ให้ไปคัดเลือกหนังสือจากร้าน
จําหน่ายหนังสือในกรุงเทพมหานครและในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดยดําเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปี พ.ศ. 
2556  จึงเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมโครงการ โดยสํานักหอสมุดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้กับคณาจารย์และนิสิตเป็นประจํา ปีละ 2 ครั้ง คือช่วง เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติ คัดเลือกหนังสือจากหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความ
ต้องการและเหมาะสม  

2. เพ่ือส่งเสรมิให้อาจารย์และนิสติรักการอ่านและการเรยีนรู้เพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ือกระชับความสมัพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับหอสมดุด้วยกิจกรรมรักการอ่าน 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. กําหนดวันท่ีจัดโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง โดยกําหนดเป็นวันพฤหัสบดี 

เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะเป็นวันทํากิจกรรมของนิสิต 
2. ตรวจสอบการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

(e-Booking) เพ่ือทําการจองรถบัส 
3. เมื่อจองรถบัสเรียบร้อยแล้ว จัดทําโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง”     

เสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เพ่ือนําสําเนาของโครงการแนบไปกับบันทึกข้อความการขอใช้รถยนต์
ของมหาวิทยาลัย ส่งให้กับงานกองอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําประชาสัมพันธ์โครงการ กําหนดวัน วันท่ี เวลา และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุดและ 
Facebook สํานักหอสมุด   
 

 
 

ภาพท่ี 1  การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
  5. ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่มจากร้านค้า Café & Library ของสํานักหอสมุด สําหรับ
มอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการ 

6. เมื่อได้จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจํานวนท่ีแจ้งความจํานงไว้ จะทําการสํารองรายช่ือ              
ผู้ลงทะเบียนไว้ 10 รายช่ือ หากมีท่ีน่ังว่างจากการยกเลิกจะได้แจ้งรายช่ือสํารองเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

7. ดําเนินการติดต่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จากช่ือ-สกุล คณะ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลท่ี 
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูล ก่อนวันเดินทาง 3 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยทางโทรศัพท์ แจ้ง
วัน เวลา ท่ีจุดนัดหมายอีกครั้ง หากติดต่อไม่ได้จะส่งแจ้งไปทางอีเมล หากผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจจะได้นํา
รายช่ือสํารองมาแทนท่ีต่อไป 
  8. ในวันเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมุด พร้อมรับแบบฟอร์มการเสนอ
หนังสือเข้าห้องสมุด  โดยแจกให้อาจารย์หรือบุคลากร ท่านละ 10 แผ่น และนิสิต คนละ 5 แผ่น 

 

713



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

 

                                    แบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด 
 

ชื่อ..................................................นามสกลุ..............................................คณะ............................................ 
โทรศัพท์............................................E-mail………………............................…………………………………………….. 
เสนอแนะหนังสือ 
ชื่อเร่ือง………………………………………............................……………………………………………………………………..... 
ผู้แต่ง…………………………………............................……………………………………………………………..………………… 
ปีพิมพ์..........................ISBN………………………………………….ราคา................................................................. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ร้านค้า..................................................................โซน.................................บูธท่ี.......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี มี       .......เล่ม  เลขเรียก................... ยืม......คร้ัง          ไม่มี  สั่งซ้ือ จํานวน........เล่ม 
 
ภาพท่ี 2   แบบฟอร์มเสนอหนังสอืเข้าสํานักหอสมุด 
 

 
 

ภาพท่ี 3   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนท่ีสํานักหอสมดุ 
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ภาพท่ี 4  รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยและบรรยากาศภายในรถ 
 
  9.  นําอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่มแจกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  การแจกอาหารว่างและนํ้าดื่ม 
 
  10. เมื่อถึงงานมหกรรมหนังสือแล้ว นําผู้เข้าร่วมโครงการมาท่ีจุดนัดพบเพ่ือนัดหมายเวลาในการ
เดินทางกลับ และให้เดินชมและคัดเลือกหนังสือตามอัธยาศัย 
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ภาพท่ี 6  ผู้เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
  11. เมื่อถึงเวลากลับ สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการให้ครบตามจํานวน และโทรศัพท์แจ้งพนักงาน 
ขับรถบัสมารับท่ีบริเวณจุดนัดหมาย เพ่ือนําผู้เข้าร่วมโครงการข้ึนรถกลับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  12. เก็บแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุด และแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

13. รวบรวมรายช่ือหนังสือจากแบบฟอร์มเสนอหนังสือเข้าสํานักหอสมุดท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วม 
โครงการมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดต่อไป 

14.  ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและนําผล 
มาปรับปรุงในการดําเนินการจัดในครั้งต่อไป 
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แบบประเมินโครงการ อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ            (     )  ชาย         (     )  หญิง 
 2.  ตําแหน่ง       (     )  อาจารย์     (     )  บุคลากร    (    )  นิสิต  คณะ.................................................. 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ในตารางระดับคะแนน  
            (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับคะแนน 

ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน      

2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม      

3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      

4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม               ระดับคะแนน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 5 4 3 2 1 

1. เลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ ร้านค้า ได้ตรงตามความต้องการ      

2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า      

3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพ่ิมขึ้น      

4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย      

5. ประโยชน์ท่ีได้รับโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
ภาพท่ี 7  แบบประเมินโครงการอ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล อภิปรายผล 

 จากการจัดโครงการ “อ่านหนังสือให้โดนใจ ต้องไปเลือกเอง” สํานักหอสมุดได้ประเมินผล 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ซ่ึงทุกปีท่ีจัดพบว่าความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
อาจารย์และนิสิตได้เลือกและซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการจากหลากหลายสํานักพิมพ์และสามารถนําหนังสือ
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาได้ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึง 
ทําให้ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย อีกท้ังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ได้รับคําชมและต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมแบบน้ีทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อห้องสมุดในการ
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สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังเป็นการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมดุอีก
ด้วย  ดังแสดงค่าของความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

                ความพึงพอใจการเขา้ร่วมโครงการ       M SD แปลผล 

1. ความหลากหลายของหนังสือท่ีนํามาแสดงในงาน       4.23     0.72 มาก 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการเข้าร่วมโครงการ       4.63           0.61 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง      4.96     0.18 มากท่ีสุด 
4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการ      4.86   0.34 มากท่ีสุด 

รวม         4.67  0.46 มากท่ีสุด 
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วมโครงการ    

1. คัดเลือกหนังสือจากสํานักพิมพ์/ร้านค้าได้ตรงตามความต้องการ        4.50   0.68 มาก 
2. สามารถนําหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า        4.43   0.67 มาก 
3. ส่งเสริมให้รักการอ่านและเรียนรู้เพิ่มขึ้น       4.80       0.40 มากท่ีสุด 
4. ทราบรูปแบบของการพัฒนาตลาดส่ิงพิมพ์ในประเทศไทย 
5. ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมจากการเขา้ร่วมโครงการ 

      4.44 
      4.73 

  0.67 
  0.58 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม       4.58   0.60 มากท่ีสุด 
 

ภาพท่ี 8  การแสดงค่าของความพึงพอในในด้านต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 
 
  สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ คือ 
  1. ปัญหาในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางครั้งจะได้รถบัสท่ีมีจํานวนท่ีน่ัง 
ไม่เพียงพอกับจํานวนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
  2. ระยะเวลาจํากัดในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือ ซ่ึงอาจารย์และนิสิตได้เสนอขอให้เพ่ิม
ระยะเวลาให้มากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้จํานวนท่ีน่ังท่ีเพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จะต้องดําเนินการจองเพ่ือขอใช้รถบัสล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
  2. เพ่ิมระยะเวลาในการคัดเลือกและซ้ือหนังสือมากข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

1. สํานักหอสมดุสามารถจัดซ้ือหนังสือได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ นิสติ และบุคลากร 
  2. สํานักหอสมดุทราบแหล่งจําหน่ายหนังสือและสามารถเลือกประเภทของหนังสือท่ีต้องการได้
อย่างหลากหลาย 
 
รายการอ้างอิง 
นัฐพร ไพยะเสน.  (2558).  การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยสําหรับ    

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  สกลนคร.  

 

 

718



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

 

หนังสือดี หนังสือฟรี : รู้ค่าการใช้ คู่ควรผู้อ่าน 
 

The Best and Free Books : Knowing How to Use and Reading Worthy 
 

นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์ 
 
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

nisasil.tra@stou.ac.th  
 

บทคัดย่อ  
           สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีจัดซ้ือ, รับอภินันทนาการ และขอรับ
อภินันทนาการจากหน่วยงานผู้ผลิต ซ่ึงการขอรับอภินันทนาการมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับหนังสือและกระบวนการ
ทางเทคนิค เน่ืองจากหนังสือมีจํานวนมากสําหรับให้บริการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงมีการสํารวจการใช้
หนังสือกลุ่มดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางการขอรับอภินันทนาการ โดยใช้ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและ
ข้อมูลการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด รวมท้ังพิจารณาจากข้อมูลเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตท่ี
ผู้ใช้บริการสนใจและทําการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จําแนกตามสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 
จํานวน 12 สาขาวิชา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จากน้ันนําเสนอผลการสํารวจและเผยแพร่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมจัดทําข้อกําหนดแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการเพ่ือพัฒนางานขอรับหนังสือ
อภินันทนาการให้ได้หนังสือท่ีตรงตามความต้องการและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไป ผลการสํารวจ พบว่า มีรายการ
หนังสือท่ีมีการยืมถึงร้อยละ 45.27 จากจํานวนรายการหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการท้ังหมด 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสืออภินันทนาการ, หนังสือบริจาค, การใช้หนังสือ 
 
ABSTRACT  
  The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open 
University has a responsibility for providing information resources to satisfy the needs of users both 
central and regional. Supply by purchasing, obtaining and requesting donation books from the other 
departments. For the requesting donation books method, it has the cost of going out to receive 
books and the cost of technical processes. Due to a lot of books for service both the central and 
regional so there is the study of the usage of donation books by usage of the books entry data and 
use of the books that interested and borrowed by users.  Classified according to the program of 
study at the university with 12 programs in the fiscal year 2016-2019. Distributed project result to 
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relevant staffs and establishing the guidelines for requesting donation books for developed this 
collection to satisfy the needs of users. From the results of the survey, the list of books that have 
usage statistics, 45.27 percent of total. 
 

Keyword: collection development, free books, donation books, borrow books  

 
บทนํา 
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีกระบวนงานท่ีสําคัญคือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื�อ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย (พิมพินี ดําสงค์, 2555, น. 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยการจัดซ้ือจากเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการรับอภินันทนาการ  ส่วนของการรับอภินันทนาการน้ัน นอกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบให้แล้ว ยังมีวิธีดําเนินการขอรับอภินันทนาการโดยการคัดเลือกจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจหรือเป็นหน่วยงานผู้ผลิตด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา
หลากหลายและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน เน่ืองจากหนังสืออภินันทนาการส่วนมากจะเป็นหนังสือท่ีผลิตจาก
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องโดยตรงกับเน้ือหาของหนังสือ เช่น หนังสือด้านการศึกษา จากสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น และเป็นหนังสือท่ีผลิตเพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงาน หรือผลิตในวาระโอกาสพิเศษของหน่วยงานท่ีไม่มีการจําหน่ายท่ัวไป  
 สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหน้าท่ีในการคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือตอบสนองภารกิจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกอบด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จํานวน 10 แห่ง ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 แห่ง 
และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จํานวน 95 แห่ง รวมท้ังสิ้น 108 แห่ง โดยมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้
จากการจัดซ้ือและการรับอภินันทนาการ ซ่ึงในส่วนของการขอรับอภินันทนาการ จะมีค่าใช้จ่ายในการออกไปรับ
หนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด จึงต้องมีการสํารวจการใช้ของหนังสือกลุ่มดังกล่าวว่าผู้ใช้บริการมี
ความสนใจเน้ือหาด้านใด และเป็นสื่อท่ีผลิตจากหน่วยงานใด เช่นเดียวกับการจัดหาด้วยวิธีการจัดซ้ือจากเงิน
งบประมาณ เน่ืองจากข้อมูลสถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถนํามาใช้ในการประเมินผลนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจบริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงกายภาพด้วย (นิสากร  
อัครสุวรรณกุล และคณะ, 2562, น. 1) จากน้ันนําผลการศึกษาท่ีได้มาจัดทําแนวทางการพิจารณาหนังสือท่ีจะขอรับ
อภินันทนาการ โดยใช้การสํารวจการใช้รายการหนังสือขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
จําแนกตามสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน จํานวน 12 สาขาวิชา 
 การมีแนวทางการพิจารณาหนังสือท่ีจะขอรับอภินันทนาการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการ
ติดตามการผลิตทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานท่ีผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะนําผล
การสํารวจมาใช้ปรับแนวทางในการจัดหาหนังสือต่อไป เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและกระบวนการ
ทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการจัดการปัญหาพ้ืนท่ีด้วย เน่ืองจากมีแนวทางการพิจารณาเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิต
แล้วว่าหนังสือกลุ่มใดเป็นหนังสือท่ีผู้ใช้บริการสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการ ดังท่ี ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 
(2557, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานสําคัญท่ีจะช่วยให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
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คุณค่า ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด ซ่ึงบรรณารักษ์ต้องพิจารณาเลือกทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีคุณค่า หากเลือกไม่รอบคอบและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีคุณค่าหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้จะเป็นการสูญเปล่าและสิ้นเปลือง” 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํารวจจํานวนหนังสือขอรับอภินันทนาการและการใช้หนังสือท่ีได้รับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  
 2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการขอรับหนังสืออภินันทนาการให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมการใช้หนังสืออภินันทนาการให้มีอัตราการใช้มากข้ึน 

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. กําหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะใช้ในการสํารวจ คือข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับรายการขอรับอภินันทนาการท่ีมีการใช้ 
โดยสถิติการใช้จะรวบรวมจากข้อมูลการยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ระบบ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
Virtua สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ MATRIX สําหรับข้อมูลการยืมหนังสือท่ีขอรับอภินันทนาการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิVTLS Virtua 
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ภาพท่ี 2 ข้อมูลการยืมหนังสือของระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิMATRIX 

 

 2. รวบรวมข้อมูลท่ีได้ท้ังรายการขอรับอภินันทนาการ และการใช้หนังสืออภินันทนาการ ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ข้อมูลรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
  2.2 ข้อมูลการใช้หนังสือขอรับอภนัินทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จําแนก
ตามสาขาวิชาในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวมในส่วนรายการหนังสือและการใช้หนังสือ
ขอรับอภินันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  3.1 เปรียบเทียบรายการหนังสือขอรับอภินันทนาการและข้อมูลการใช้ โดยการหาค่าร้อยละ
จากจํานวนท่ีขอรับท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 และจําแนกตามสาขาวิชา 
  3.2 วิเคราะห์หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ว่าเป็นเน้ือหาด้านใด และจากหน่วยงานใด 
จําแนกตามสาขาวิชา 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. รายการหนังสือขอรับอภินันทนาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 จํานวน 201 
รายการ และมีรายการท่ีมีการใช้ จํานวน 91 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.27 ของหนังสือท่ีขอรับ รายละเอียดตาม
ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 จํานวนรายการหนังสือท่ีขออภินันทนาการและรายการท่ีมกีารยืม 
 

 2. จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีมีค่าร้อยละการใช้หนังสือ
มากท่ีสุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ร้อยละ 54.8 และ
สาขาวิชาท่ีไม่มีการใช้คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนร้อยละการใช้หนังสือ จําแนกตามสาขาวิชา  
 

สาขาวิชา จํานวนรายการ      
ท่ีขอรับ 

จํานวนรายการ 
ท่ีมีการยืม 

ร้อยละการใช้
หนังสือ 

ศิลปศาสตร์ 15 4 26.6 

ศึกษาศาสตร์ 17 12 70.5 

วิทยาการจัดการ 31 17 54.8 

นิติศาสตร์ 11 5 45 

เศรษฐศาสตร์ 3 0 0 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 29 11 37.9 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 28 13 46.4 

รัฐศาสตร์ 21 11 52.4 

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 8 3 37.5 

นิเทศศาสตร์ 2 0 0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 7 38.88 

พยาบาลศาสตร์ 18 8 38.89 
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 3. หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา ท่ีแสดงถึงความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ ท้ังด้านเน้ือหาและหน่วยงานท่ีผลิต ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 หัวข้อรายการหนังสือท่ีมีการใช้ จําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา หัวข้อ หน่วยงาน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การศึกษา สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบกฎหมาย สํานักงานศาลยุติธรรม  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย สถาบันวิจัยสมุนไพร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การป้องกันโรค  สํานักโรคไม่ติดต่อ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การรักษาโรคมะเร็ง มูลนิธิมิตรภาพบําบัด 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ การดูแลผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายไุทย 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ การดูแลผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันนโยบายศึกษา 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ ์

ปศุสัตว์ กรมปศุสตัว์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ   สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ การพยาบาลผู้ป่วย สํานักการพยาบาล 
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 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่ามีอัตราการใช้หนังสืออภินันทนาการ ร้อยละ 45.27 สาขาวิชาท่ีมีสถิติ
การใช้หนังสือมากท่ีสุดคือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยเป็นเน้ือหาด้านการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ โดยข้อมูลท่ีได้มีความหลากหลาย
ของเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดเป็นแนวทางการขอรับ
หนังสืออภินันทนาการและเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์เบ้ืองต้นในการจัดหาหนังสืออภินันทนาการ ดังน้ี 
 1. กําหนดแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการโดยพิจารณาคัดเลือกเน้ือหาท่ีตรงกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยท้ัง 12 สาขาวิชา พร้อมพิจารณาจากข้อมูลหัวข้อเน้ือหาและหน่วยงานเจ้าของผลงานท่ีมี
สถิติการใช้จากการขอรับอภินันทนาการท่ีผ่านมา (ข้อมูลตารางท่ี 2) เพ่ือกําหนดขอบเขตการกําหนดแหล่ง
สารสนเทศและติดตามการผลิตสื่อการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ตรวจสอบรายการซํ้าของหนังสือท่ีคัดเลือกจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด 
 3. ดําเนินการประสานขอรับหนังสืออภินันทนาการตามจํานวนศูนย์ท่ีให้บริการท่ัวประเทศรวม 
108 แห่ง หรือตามจํานวนเล่มท่ีหน่วยงานเจ้าของหนังสือสะดวก 
 4. แสวงหาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีผลิตทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าและเป็นเน้ือหาเฉพาะ
ทางเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงข้อมูลแนวทางการจัดหาให้มีเน้ือหาและหน่วยงานผู้ผลิตให้หลากหลายและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ 

กําหนดแหลง่สารสนเทศ 

วิเคราะห์เนื �อหาจากข้อมลูหลกัสตูร วิเคราะห์เนื �อหาจากข้อมลูสถิติการใช้ 

ตรวจสอบรายการซํ �า 

ประสานขอรับจากหนว่ยงานเจ้าของผลงาน 

รวบรวมข้อมลูหนงัสอืที�ขอรับเพื�อประเมินการใช้ในปีงบประมาณตอ่ไปและนําผลที�ได้มาปรับปรุงแนวทาง 
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 ข้อเสนอแนะ 
 จากสถิติจํานวนการขอรับหนังสืออภินันทนาการ และสถิติการใช้หนังสืออภินันทนาการ ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 มีอัตราการใช้เกือบครึ่งหน่ึงของจํานวนหนังสือท่ีขอรับมา สํานักบรรณสารสนเทศ
จึงควรทําการสํารวจการใช้หนังสืออย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ทราบความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการและ
ปรับปรุงแนวทางในการขอรับอภินันทนาการ เน่ืองจากหนังสืออภินันทนาการมีความสําคัญ เพราะเป็นหนังสือท่ีมี
ข้อมูลเฉพาะทางท่ีผลิตจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงอยู่แล้ว อีกท้ังยังมีความ
น่าเช่ือถือ การสํารวจการใช้หนังสือดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตสื่อจาก
หน่วยงานท่ีผู้ใช้บริการสนใจ หากสาขาวิชาใดยังไม่มีสถิติการใช้จะได้นําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือใน
หัวข้อและหน่วยงานท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 จากการสํารวจการใช้หนังสือขอรับอภินันทนาการ ได้แนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการ
ว่าในแต่ละสาขาวิชาควรเป็นเน้ือหาด้านใดและเป็นหนังสือท่ีผลิตจากหน่วยงานใด ซ่ึงเป็นการคัดเลือกตามพฤตกิรรม
ของผู้ใช้ ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไปรับหนังสือและกระบวนการทางเทคนิคห้องสมุด รวมถึงการบรรเทาปัญหา
ด้านพ้ืนท่ีของห้องสมุด เน่ืองจากมีแนวทางการขอรับหนังสืออภินันทนาการท่ีจะทําให้ได้รับหนังสือท่ีผู้ใช้บริการมี
แนวโน้มท่ีจะใช้จริง ๆ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานท่ีจะได้มีแนวทางในการจัดหาและการกําหนดขอบเขตแหล่งสารสนเทศท่ี
ผู้ใช้มีความสนใจและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือท่ีขอรับ
อภินันทนาการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
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นิสากร อัครสุวรรณกุล, เทพรัตน์ หาญวารี, นิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์, ณัฐพร จุ้ยเดช, กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา, และ 
 จิรนันท์ ค่ายชัยภูม.ิ  (2562).  การศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดซ้ือและการใช้หนังสือด้านวิชาการของ
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การใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการหองสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     

สํานักวิทยบริการ มหาวทิยาลัยนครพนม 

 

The Usage of Information Resources and Library Services of 

Undergraduate Students at the Academic Resources Center,  

Nakhon Phanom University 

 
เนตรพรมมินทร พุทธา 

 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม   

netprommin2518@npu.ac.th 

 

บทคัดยอ  
  การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชประเภททรัพยากร

สารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหา ปญหาในการใชสารสนเทศ และบริการของสํานักวิทยบริการ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน 

ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 371 ชุด (รอยละ 100.00) วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน  

(x�	= 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย) ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก จํานวน

บุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x�	= 59.21, S.D. = 0.49) ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ หองสมุดควรจัดหาหนังสือ

ใหมีเนื้อหาทันสมัย ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร และบุคลากรที่ใหบริการควรมีจํานวน

เพิ่มขึ้นและควรไดรับพัฒนาทักษะการใหบริการ 

 

คําสําคัญ: การศึกษาการใชหองสมุด, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม, บริการหองสมดุ 
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ABSTRACT  

 The objective of this survey research was to study the use of 

information resources and services among undergraduate students at  Office of 

Academic Resources, Nakhon Phanom University in terms of usage purpose, types of 

information resources used, information services, searching methods, problems of 

using information and the service of Office of Academic Resources. A questionnaire 

was used a research instrument.  The population of this research was 371 1st-4th year 

undergraduate students in Nakhon Phanom University enrolling in the final semester 

in the academic year 2019. All 371 copies of questionnaire (100.00%) were returned. 

Data collected were then analyzed by determining mean (x�), standard deviation 

(S.D.) and qualitative analysis. The results of this research indicated that most of the 

respondents (n = 139) (x� = 91.45, S.D. = 0.73) had a purpose of  using library for 

education. (for learning and doing assignment). Service personnel was a problem with 

a moderate level. The number of service personnel was less (x�	= 59.21, S.D. = 0.49). 

The suggestions include that the library should provide books with modern content. 

Internet and computer system should be improved. A number of service personnel 

should be increase and their service skills should be developed. 

 

Keyword: Usage of library, Office of Academic Resources, Nakhon Phanom University,  

               Library Services 

 
บทนํา 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเผยแพร 

สารสนเทศ บริการแกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ทําหนาที่ เปนแหลงสารสนเทศ   

ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

ซึ่งการเรียนการสอนยังมีการบูรณาการ รวมกับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตความ

รวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ (ภูเบศ ปาโมกขเกษม, 2550, น. 45-53)  นอกจากจะเปนหองสมุดในสถาบัน 

อุดมศึกษาแลวก็ถือไดวาเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนนําไปสูการเปนผูที่เรียนรู

ตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันมแีหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต และโดยเฉพาะแหลงสารสนเทศที่เปนใน

รูปแบบของอินเทอรเน็ต ที่ผูใชสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายขึ้น จึงเปนอีกเหตุปจจัยอีกสวนหนึ่งที่ทํา

ใหนักศึกษาเขาใชงานหองสมุดลดลง (ศิริพร เรืองสินชัยวานิช, 2546, น. 40-52)  ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามา      

มีบทบาทในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูที่สะดวกในการเขาถึง (เสาวลักษณ บุญเจริญรักษา, สุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์, 
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จริยา หวันยุโสบ, วิไลลักษณ ดวงบุปผา, แสงเดือน อุบลศรี, และวราภรณ สุดใจดี, 2552, น. 46) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาวาปจจุบัน นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี มีการเขาใชหองสมุดอยางไร โดยศึกษาในเรื่อง

วัตถุประสงคการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีใชบริการ สารสนเทศทีใ่ช วิธีการแสวงหาสารสนเทศและบริการ

ของหองสมุด เพื่อจะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรและการบริการของสํานักวิทยบริการ 

(Kylie, 2011, pp. 342-359) ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยนครพนม ดานวัตถุประสงคการใชสารสนเทศ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการของสารสนเทศ

ที่ใชในหองสมุด วิธีการคนหาสารสนเทศ   

2. เพื่อศึกษาปญหาในการใชสารสนเทศและบริการของสํานักวิทยบริการ ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม

ชั้นปที่ 1- 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2562 จํานวน 371 คน คํานวณกลุมตัวอยาง  

จากประชากร โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน หลังจากนั้นทํา

การหาสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละชั้นป โดยไดกําหนดขอบเขต และกรอบแนวคิดการวิจัย มีดังตอไปนี้  

  1.1 ดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน 371 คน 

  1.2 ดานระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแหลงสอบถามและศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิ ระหวาง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตัวแปรตาม  

1. สภาพการใชหองสมดุ        

    - วัตถุประสงคการใชสารสนเทศ         

    - ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช  

    - บริการของสารสนเทศท่ีใชในหองสมุด 

    - วิธีการคนหาสารสนเทศ  

2. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขา

ใชหองสมุด         

    - ดานสภาพทรัพยากรสารสนเทศ        

    - ดานการบริการ         

    - ดานระเบยีบและขอบังคับ        

    - ดานบุคลากรที่ใหบริการ        

    - ดานตัวนักศึกษา 
 

    ตัวแปรตน  

    1. เพศ 

    2. ชั้นปที่ศึกษา 

    3. สาขาวิชา 
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระดับชั้นป และสาขาวิชา ตอนที่ 2 สภาพการใชหองสมุด ไดแก 

วัตถปุระสงคในการใช ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช บริการสารสนเทศที่ใช วิธีการคนหาสารสนเทศ และตอนที่ 

3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการเขาใชหองสมุด ในดานสภาพทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ        

ดานระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานตัวนักศึกษา  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนําหนังสือ จากสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม   

สงไปถึงคณะ / วิทยาลัย / หนวยงาน ทีส่ังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) จนครบจํานวนตัวอยาง พรอมกับเก็บคืนโดยทันทีหลังจากที่ผู เขาใชบริการตอบ

แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลคําตอบแตละขอ

ในกรณีที่คําตอบไมสมบูรณ ผูวิจัยจะสอบถามทันที   

    4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใช คาสถิติ คือ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการ

หาคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จัดกลุมคําตอบ 

    เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย 

    ระดับผลการสํารวจ              คาเฉลี่ย (x�) 

       มากที่สุด   4.51 – 5.00 

       มาก    3.51 – 4.50 

       ปานกลาง   2.51 – 3.50 

       นอย   1.51 – 2.50 

       นอยท่ีสุด   1.00 – 1.50 

 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 

ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     (คน) รอยละ 

1. เพศ   

            ชาย 192 51.75 

            หญิง 179 48.24 

รวม 371 100.00 

2. ชัน้ปทีศ่ึกษา   

           นักศึกษาชั้นปที่ 1 139 37.46 

           นักศึกษาชั้นปที่ 2 97 26.14 

           นักศึกษาชั้นปที่ 3 86 23.18 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     (คน) รอยละ 

           นักศึกษาชั้นปที่ 4 49 13.20 

รวม 371 100.00 

3. สาขาวิชา   

          สาขาวิชาภาษาไทย 91 24.28 

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ 61 16.44 

          สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑติ 58 15.63 

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 32 8.62 

          สาขาวิชาสังคมศึกษา 31 8.35 

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28 7.54 

          สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 26 7.00 

          สาขาวิชาการจัดการการบิน 25 6.73 

          สาขาวิชาคณติศาสตร 19 5.12 

รวม 371 100.00 

  

 ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 371 คน โดยผูตอบแบบสอบถาม เปนชาย จํานวน 192 คน   

(รอยละ 51.75) และหญิง จํานวน 179 คน (รอยละ 48.24) ประกอบดวย นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 139 คน   

(รอยละ 37.46) นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 97 คน (รอยละ 26.14) นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 86 คน (รอยละ 

23.18) นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 49 คน (รอยละ 13.20) เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบวา เปนนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 91 คน (รอยละ 24.28) รองลงมา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 61 คน 

(รอยละ 16.44)  สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 58 คน (รอยละ 15.63) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 

32 คน (รอยละ 8.62)  สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 31 คน (รอยละ 8.35)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 28 

คน (รอยละ 7.54) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 26 คน (รอยละ 7.00)  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

จํานวน 25 คน (รอยละ 6.73)  สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 19 คน (รอยละ 5.12) นําเสนอผลการศึกษาในเรื่องนี้ 

แบงเปน   2 ตอน ดังนี้   
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ตอนที่ 1 สภาพการใชหองสมุด 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลสภาพการใชหองสมุด 

 

                        สภาพการใชหองสมุด          x�         S.D. 

1. การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย)  

91.45 0.73 

2 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ

ใช คือ ตําราประกอบการเรียน  

90.67 0.68 

3. สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษา สวนใหญใช คือ 

CD ประกอบการเรียน 

13.16 0.37 

4. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเลก็ทรอนิกสที่นักศึกษา

สวนใหญใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

28.29 0.42 

5. ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีนักศึกษาสวนใหญใช คือ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

64.47 0.44 

6. ประเภทของบริการหองสมดุที่นักศึกษาสวนใหญใช คือ 

บริการยมื คืน  

86.18 0.71 

7. นักศึกษาใชบริการสืบคนฐานขอมลูรายการบรรณานุกรม 

ออนไลน 

51.79 0.66 

8 นักศึกษาใชบริการหองมินิเธียเตอร 40.13 0.62 

9. นักศึกษาใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 23.68 0.34 

10. การเรยีนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศดวยตนเอง 78.29 0.77 

11. วิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวทิยบริการ นักศึกษา

สวนใหญใช คือ การเดินหาที่ชั้นหนังสือ 

82.89 0.79 

 

 ในภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 139 คน (x�	= 91.45, S.D. = 0.73) มีวัตถุประสงคใน

การใชหองสมุดเพื่อการศึกษา (ประกอบการเรียนและทํางานที่ไดรับมอบหมาย) ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญใช จํานวน 136 คน (x�	= 90.67, S.D. = 0.68) คือ ตําราประกอบการเรียน ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทไมตีพิมพที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 20 คน (x�	= 13.16,S.D.=0.37) ใช คือ CD ประกอบการ

เรียน และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 43 คน (x�	= 28.29, S.D. = 

0.42) ใช คือ ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีนักศึกษาสวนใหญ จํานวน 124 คน 

(x�	= 64.47, S.D. = 0.44)  ใช คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทของบริการหองสมุดที่นักศึกษาสวนใหญใช 

จํานวน 131 คน (x	�= 86.18, S.D.=0.71) คือบริการยืมคืน นักศึกษา จํานวน 79 คน (x�	= 51.79, S.D. = 0.66) 

ใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน นักศึกษา จํานวน 61 คน (x�	= 40.13, S.D. = 0.62) ใช

บริการหองมินิเธียเตอร นักศึกษา จํานวน 36 คน (x�	= 23.68, S.D.=0.34) ใชบริการคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต 
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การเรียนรูในเรื่องการคนหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 119 คน (x�	= 78.29, S.D.=0.77) เรียนรู

ดวยตนเอง สวนวิธีการคนหาสารสนเทศในสํานักวิทยบริการ นักศึกษาสวนใหญ จํานวน 126 คน (x�	= 82.89, S.D. 

= 0.79) ใช คือ การเดินหาที่ช้ันหนังสือ 

 

ตอนที่ 2  ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ   

 

ตารางท่ี 3  สรุปผลปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ              

 

              ปญหาอุปสรรคในการเขาใชสํานักวิทยบริการ                  x�               S.D. 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มเีนือ้หาไมทันสมัย 72.15 0.58 

2 วารสารใหมออกใหบริการชา 65.74 0.56 

3. เนื้อหาไมตรงกับความตองการ 61.32 0.51 

4. ไมเขาใจวิธีสืบคน 60.00 0.49 

ดานการบริการ 

1. ปญหาในการใชบริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน 64.88 0.55 

2. บริการตอบคาํถามและชวยคนควา 63.95 0.54 

3. บริการคนสารสนเทศทางออนไลน 61.12 0.52 

ดานระเบียบและขอบังคับ 

1. คาปรับ 51.44 0.47 

2 จํานวนทรัพยากรที่ยมืออกได 48.37 0.42 

3. เวลาเปด-ปดหองสมุด 40.98 0.32 

ดานบุคลากรที่ใหบริการ 

1. จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย 59.21 0.49 

2. บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา 58.63 0.49 

3. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ 55.44 0.47 

4. บุคลากรที่ใหบริการไมมมีนุษยสมัพันธ 53.78 0.45 

ดานตัวนักศึกษา 

1. การขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 60.13 0.58 

2. ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPACและฐานขอมลู) 57.24 0.55 

3. ไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ 55.46 0.53 

  

 ปญหาในการใชหองสมุดของนักศึกษา ในภาพรวม พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวาปญหา    

ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานกฎระเบียบการใชหองสมุด ดานบุคลากรทีใ่หบริการและดานตัวนักศึกษา

เอง เปนปญหาระดับปานกลาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ดานทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญ เห็นวาทรัพยากรสารสนเทศเปนปญหาระดับ   

ปานกลาง ไดแก ทรัพยากรประเภทสื่อตีพิมพ มีเนื้อหาไมทันสมัย (x�	=72.15, S.D.=0.58) วารสารใหมออก

ใหบริการชา (x�	= 65.74, S.D. = 0.56 ) รองลงมาคือ เนื้อหาไมตรงกับความตองการ (x�	= 61.32, S.D. = 0.51 ) 

และไมเขาใจวิธีสืบคน (x�	= 60.00, S.D. = 0.49) 

 ดานการบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง คือ ปญหาในการใช 

บริการสืบคนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมออนไลน (x�	= 64.88, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ บริการตอบคําถาม

และชวยคนควา (x�	= 63.95, S.D. = 0.54) และบริการคนสารสนเทศทางออนไลน (x�	= 61.12, S.D. = 0.52) 

 ปญหาดานระเบียบและขอบังคับ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก              

ปญหาเรื่องคาปรับ (x�	= 51.44, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ จํานวนทรัพยากรที่ยืมออกได (x�	= 48.37, S.D. = 

0.42) และเวลาเปด-ปดหองสมุด (x�	= 40.98, S.D. = 0.32)  

  ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง ไดแก   

จํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีนอย (x�	= 59.21, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ บุคลากรขาดทักษะในการใหคําแนะนํา

และชวยการคนควา (x�	= 58.63, S.D. = 0.49)  บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ (x�	= 55.44, S.D. 

= 0.47) และบุคลากรที่ใหบริการไมมีมนุษยสัมพันธ (x�	= 53.78, S.D. = 0.45)   

ปญหาดานตัวนักศึกษา พบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องการขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

(x	�= 60.13, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ไมเขาใจวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล) (x�	= 57.24, 

S.D. = 0.55) และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือจากบรรณารักษ (	x�	= 55.46, S.D. = 0.53) 

อภิปรายผล 

  ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของ

สํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในดานทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อดูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความตองการตํารา บริการยืม-คืนหนังสือทั่วไป และบริการสืบคนสารสนเทศดวย

ระบบ On – line อยูในระดับมาก สวนสิ่งพิมพที่นกัศึกษาใชในระดับรองลงมา คือ บริการหนังสือพิมพและวารสาร

ฉบับปจจุบัน ดวยเหตุนี้หนังสือและตําราจึงเปนสิ่งพิมพที่มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอนักศึกษาเพราะ

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแลว นักศึกษาสามารถอานตําราประกอบคําบรรยายเพิ่มเติมได ประกอบกับเปน  

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถคนหาอานงาย จงึมีผูใชเปนจํานวนมาก 

  ดานบริการ พบวา มีความตองการและลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ความตองการใชบริการสืบคนขอมูลทาง

วชิาการอยูในระดับมาก และฐานขอมูลอนไลนอยูในระดับปานกลาง  สวนลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศอยูใน

ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะทรัพยากรสารสนเทศในสํานักวิทยบริการมีจํานวนมาก จึงทําใหนักศึกษาใชไดไม

ทั่วถึง หรืออาจจะไมรูวิธใีช จึงทําใหนกัศึกษาใชบริการไดไมเต็มศักยภาพของทรพัยากรที่มอียู 

ดานระเบียบของสํานักวทิยบริการ ในดานความเหมาะสมของระเบียบ การใชบริการของสํานัก

วิทยบริการ และเวลาเปด – ปดบริการ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะวาหองสมุดคํานึงถึงชวงเวลาที่นักศึกษาจะเขาใช

บริการของสํานักวทิยบริการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะสํานักวิทยบริการมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนของสถาบัน ตลอดจนเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยอีกดวย สวนในดานอัตราคาปรับของหนังสือตอเลม  ปาย

แนะนําในการใหบริการประเภทตาง ๆ  จํานวนหนังสือที่ใหยืมแตละครั้ง และระยะเวลาใหยืมหนังสือ อยูในระดับ
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ปานกลาง ทัง้น้ีหองสมุดจะตองหาวิธีปรับปรุงแกไขในดานการเพิ่มจํานวนสิ่งพิมพใหยืมไดตอครั้งมากขึ้น ระยะเวลา

ในการยืม– คืนขยายใหนานมากขึ้น จัดทําปายแนะนําการใหบริการประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวก

รวดเร็ว เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ 

  ดานบุคลากร พบวา นักศึกษาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง แสดงให

เห็นวาเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการ ยังขาดคุณสมบัติของผูใหบริการที่ดีในเรื่องความรูทางวิชาการที่จะใหบริการ 

ประสบการณและทักษะตาง ๆ ที่จะทําใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการใหบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เชน ความสม่ําเสมอ ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการและ

อุทิศเวลา ปฏิบัติตอผูใชบริการอยางดี มีความสามารถในการใหบริการ มีความสุภาพออนโยน สามารถอธิบาย

ขั้นตอนการใชบริการใหผูใชบริการเขาใจไดชัดเจน และสามารถปฏิบัติถูกตอง สรางคุณภาพของงานบริการให

นาเชื่อถือ พยายามเขาใจ และเรียนรูผูใชบริการ ใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ ใหความสนใจตอผูใชบริการ  

และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ   

 ดานตัวนักศึกษาเอง พบวา ขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง ไมเขาใจ

วิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล อยูในระดับมาก และไมกลาขอคําแนะนําหรือขอความชวยเหลือ

จากบรรณารักษ อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา หองสมุดควรมีการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ การจัด

กิจกรรมแนะนําการวิธีการใชเครื่องมือสืบคน (OPAC) และฐานขอมูล และสงเสริมผูใหบริการมีความพรอมทางดาน

ทักษะและจิตใจพรอมที่จะใหบริการ  

 สรุปผลการวิจยัในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนดานความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ

ลักษณะการใชทรัพยากรสารสนเทศ และปญหาอุปสรรคในการใชทรัพยากรสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง

ทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสํานักวทิยบรกิารอาจกาวล้ําเทคโนโลยีเกินไปทําใหนกัศึกษาและผูใชบริการตามไมทัน

สารสนเทศก็เปนได หรืออาจเปนเพราะสํานักวิทยบริการ ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ      

ที่มีอยูใหกับนักศึกษาไดทราบ จึงทําใหการใชทรัพยากรสารสนเทศไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น ผลการศึกษา

ที่ไดนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการใชและลักษณะการใชของ

นักศึกษา อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสํานักวิทยบริการ ตลอดจนนําไปสูเปาหมายที่วางไว    

จากผลการวิจัยที่ไดนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

                 ขอเสนอแนะ  

  1) จากผลการศึกษาที่ พบวา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพของสํานักวิทยบริการมี

เนื้อหาไมทันสมัย มีสภาพเกาชํารุดและมีจํานวนไมเพียงพอ ผูวิจัยจึงเสนอใหหองสมุดพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพที่มเีนื้อหาทันสมัยเขามาใหบริการในสํานักวิทยบริการ  

  2) จากการศึกษาพบวา บุคลากรมีไมเพียงพอในการใหบริการ รวมทั้งยังขาดทักษะในการ ให

คําแนะนํา และขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ จึงเสนอแนะใหทางผูบริหารสํานักวิทยบริการ พิจารณาถึง

ความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากรหองสมุดและสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมตอการใหบริการ 

เชน เขารับการอบรมที่เกี่ยวกับงานของหองสมุด การพัฒนาทักษะการใหบริการ  
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  3) ในเรื่องการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จากการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไมทราบวิธ ี

สืบคน ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดอบรมแนะนําเรื่องวิธีการสืบคนสารสนเทศ โดยอาจจัดอบรมกลุม

ยอยใหนักศึกษาโดยนัดหมายวันเวลาที่ประสงคจะอบรมกับทางหองสมุด รวมทั้งหองสมุดควรจัดทําคูมือ หรือแผน

พับแนะนําการใชหองสมุดและบริการของหองสมุด จัดทําเผยแพรใหนักศึกษาสามารถหยิบอานทําความเขาใจได 

  การนําไปใชประโยชน 

1. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานใหบริการสํานักวิทยบริการ 

2. เปนขอมูลในการพัฒนาระบบงานจัดหาทรัพยากรเพื่อใหบริการของสํานักวิทยบริการ 
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บทคัดย่อ  
           ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ห้องสมุดต่าง ๆ จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีหลาย ๆ ห้องสมุดได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาถึงปัจจัยและพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ    
สํานักวิทยบริการ การศึกษามี 3 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ           

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริการ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และนอกจากน้ันยัง
พบอีกว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
  Given the highly competitive environment of business today, all possible business 
tools are needed to be utilzed to stay competitive. User support center service is one of the tools 
used to response to the needs of the users. This study researches factors and Academic Resources 
Center in the Nakhon Phanom University. The objectives of this research are given as follows: (1) 
Study the behavior of Service Academic Resources Center in Nakhonphanom University Services. 
(2) Education Study, satisfaction of service offices, and  The study on the behavior of users are 
based on the arithmetic mean and standard deviation. The basic statistics used are Arithmetic 
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mean (  ) and standard deviation (S.D.) The study have found factors that affect services 
satisfaction and have reported such finding in this report. For example, this research has found that 
there is no differences in user satisfactory based on users with different work experience. The study 
concluded that most of the studied factors contribute moderately to users services satisfaction. 
The average score is 3.16 
 
Keyword: Library service, Satisfaction, Library service behavior 

 
บทนํา 
  ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน       
ซ่ึงในปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเน้นหนักในการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
แล้วนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของตน (เกวลี จันต๊ะมา 2549, น. 63–74) สอนแบบการบรรยาย
และวิธีการท่ีฝึกให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ ตําราต่าง ๆ เพ่ิมเติมด้วย ดังน้ัน การเรียนรู้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยน้ี  นักศึกษาจะเรียนหรือได้รับความรู้จากห้องเรียนแต่อย่างเดียวเท่าน้ันย่อมไม่เป็นการเพียงพอ
อย่างแน่นอน (สว่างจิต  ศรีระษา, 2532, น. 20)  สํานักวิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญในมหาวิทยาลัย เพราะ
สํานักวิทยบริการเป็นสถาบันทางสังคม ท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมสรรพวิทยาการท้ังหลายท่ีมีการบันทึกไว้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียน สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุทุกประเภท และมี
การจัดทรัพยากรห้องสมุดเหล่าน้ันไว้อย่างเป็นระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้และให้บริการแก่ผู้ใช้ในอันท่ี
จะส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ความบันเทิง และความจรรโลงใจ ตามความต้องการและความสนใจ ของแต่ละ
บุคคล (กานต์รวี  โกมลดิษฐ์, 2544, น. 42–50) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเป็นหน่วยบริการตามหน่วยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
สามารถรองรับนักศึกษาท่ีมาใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะในด้านการบริการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 2.0 ในการจัดเก็บข้อมูลหนังสือและวารสาร ให้บริการสืบค้นด้าน
สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การค้นคว้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
(อริศรา  สิงห์ปัน 2551, น. 70–110)  แต่ในทางปฏิบัติ สํานักวิทยบริการยังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ จากการ
รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ พบว่า ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการอีกหลาย
ประการ เช่น ในด้านบริการ 24 ช่ัวโมง หนังสือ วารสารมีน้อย เจ้าหน้าท่ีควรปรับปรุงด้านอารมณ์การให้บริการ จึง
ทําให้สํานักวิทยบริการไม่สามารถจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ และไม่อาจสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการ
บริการ ด้านทรัพยากรสารนิเทศ ด้านบุคลากร ซ่ึงผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับงานบริการแล้วยังสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงการจัดการวิธีการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการผู้ใช้ได้มากข้ึน  
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ     
  ท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล                           
 2. กําหนดแผนการดําเนินการวิจัย ตั้งสมมุติฐาน และขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้อง 
  กับวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  2.1 ตั้งสมมุติฐานการวิจัย 

   1. สถานภาพเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน 
   2. อายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
   3. วุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่าง
กัน 
   4. อาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
   5. ประสบการณ์ทํางาน แตกต่างกัน มีการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
  2.2 ขอบเขตของงานวิจัย มีดังต่อไปน้ี  
   1. ด้านประชากร ศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก อาจารย์ บุคลากร บุคคลท่ัวไป และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
   2. ด้านระยะเวลาศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งสอบถาม และศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ ระหว่าง มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 
   3. พ้ืนท่ีศึกษา โดยมุ่งเน้น ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสํานักวิทยบริการ 

4.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of Objective Congruence) ผู้วิจัยหาค่าอัตราส่วนความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (IOC) โดยใช้สูตรดังน้ี คือ 

   IOC = ΣR/N 
    เมื่อ  IOC       แทน  ดัชนีความสอดคล้อง                              
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R   แทน  ผลรวมจากคะแนนรายข้อท่ีได้จากผู้ เ ช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ                             
N      แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

เมื่อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อย่อยแล้ว ค่า IOC ต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า 0.5 ข้ึนไปจึงถือว่ามีความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา  
  5. นําแบบสอบถามท่ีได้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try out) จํานวน 30 คน 
  6. นําแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability)   
ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ (Cronbach, 1970)* 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด 
8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

จํานวน 384 คน 
9. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี    
   9.1  วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

 list) ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ   
     9.2  วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ  
ตรวจสอบรายการ (Check list)  ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
                          9.3 วิเคราะห์เก่ียวกับความพึงพอใจในการมาใช้บริการภายในสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าสถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
(John W. Best, 1970, p. 176) การแปลความหมายของเกณฑ์ระดับคะแนน ใช้การแปล 

 ความหมายตามแบบของ จอห์น ดับบลิว เบส ดังน้ี   
4.50 - 5.00 หมายถึง  สําคัญมากท่ีสุด   
3.50 - 4.49 หมายถึง  สําคัญมาก   
2.50 - 3.49 หมายถึง  สําคัญปานกลาง   
1.50 - 2.49 หมายถึง  สําคัญน้อย   
1.00 - 1.49 หมายถึง  สําคัญน้อยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
            1.  เพศ  
            2.  อายุ  
            3.  วุฒิการศึกษา  
            4.  ตําแหน่ง/อาชีพ  
            5.  ประสบการณ์ทํางาน 

แบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
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ตารางท่ี 1  สรุปการใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเภทของแบบสอบถาม  วิธีวิเคราะห์ 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
           1.   ท่านเลือกใช้บริการ  
           2.   ความถ่ีในการใช้บรกิาร 
           3.  ระยะเวลาในการใช้บริการ 
           4.  ช่วงเวลาท่ีท่านใช้บริการ 
           5.  ท่านรู้จักสํานักวิทยบริการ 
           6.  วัตถุประสงค์ท่ีท่านใช้บริการ 
           7.  ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้ 
บริการ  
          8.  ท่านเลือกใช้บริการเมือ่ใด 

แบบตรวจสอบรายการ 
 (Check List) 

ความถ่ี สรุปเป็นร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
         1.  ด้านทรัพยากรสารนิเทศ    
         2.  ด้านการให้บริการของบุคลากร   
         3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

( ) และใช้ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  มี
วัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จากกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา จํานวน 384 ราย 
โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีผู้มาใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 กลุ่ม กลุ่มนักศึกษา     
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี และกลุ่มบุคคลท่ัวไป ประชากรท้ังหมด จํานวน 384 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

            หญิง 207 53.90 

            ชาย 177 46.09 

รวม 384 100.00 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (คน) ร้อยละ 

2. อายุ   

           15 – 20 ปี 122 31.70 

           21 – 30 ปี 159 41.40 

           31 – 40 ปี 103 26.28 

รวม 384 100.00 

3. การศึกษา   

          กําลังศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี 223 58.07 

          ปริญญาตร ี 81 21.09 

          ปริญญาโท 50 13.02 

          ปริญญาเอก 30 7.81 

รวม 384 100.00 

4. อาชีพ   

          นักศึกษา 196 51.04 

          อาจารย ์ 93 24.21 

         เจ้าหน้าท่ี 50 13.02 

         บุคคลท่ัวไป 45 11.71 

รวม 384 100.00 

5. ประสบการณ์   

           ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา)      238 61.97 

           1 – 2 ปี       20 5.20 

           3 – 5 ปี 29 7.55 

           6 – 10 ปี 79 20.57 

           11 ปี ข้ึนไป 18 4.68 

รวม 384 100.00 

 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจํานวน 207 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.90 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 อายุมากท่ีสุด คือ 15-20 ปี มีจํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา 21 – 30 
ปี  มีจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 และอายุ 31 - 40 ปี มีจํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 การศึกษา 
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 58.07 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  มีจํานวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 ปริญญาโท มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 และปริญญาเอก  มีจํานวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.81 อาชีพเป็นนักศึกษา มีจํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมา เจ้าหน้าท่ี มีจํานวน 93 
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คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 อาจารย์ มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 บุคคลท่ัวไป มีจํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.71 ไม่มีประสบการณ์การทํางาน (กําลังศึกษา) มากท่ีสุด มีจํานวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.97 

รองลงมาประสบการณ์ทํางาน 6 – 10 ปี มีจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ประสบการณ์ทํางาน 3-5 ปี มี
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ประสบการณ์ทํางาน 1 – 2 ปี มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
ประสบการณ์ทํางาน 11 ปี ข้ึนไป มีจํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 
 1.1 เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจในจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย 

       ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความพึง 
พอใจด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้องชําระเงินค่าบริการสํานักวิทยบริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสีย
ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

     ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทบริการ หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด 
สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการ
เดินทางไป-มา สะดวกไม่แตกต่างกัน  
      ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน                  
มีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน โดยท่ีผู้ใช้บริการเพศหญิง     
มีความพึงพอใจมากกกว่าเพศชาย   

    ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน 
มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้
งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งานระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งาน
ต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.2 อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับ
จํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน มากกว่าผู้ใช้บริการท่ี 
15-20 ปี และ 31-40 ปี ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีความพึงพอใจ ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยภาพรวม  ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งานมากกว่า ผู้ใช้บริการท่ีอายุ 15-20 ปี และ 31-40 ปี แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมี อายุ 21 - 30 ปี มีความพึงพอใจปัจจัยไม่ต้องชําระเงิน ค่าใช้บริการสํานักวิทย
บริการ เพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) มากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 15 - 20 ปี และ 31 - 40 ปี ในการใช้
บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม ท่ีตั้งของสํานัก
วิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของ
อุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการอายุต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการโดยภาพรวม     
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการสํานักวิทย
บริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการ
ใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า อายุต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.3 วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจําเป็นต้องใช้ เช่น CD/DVD Drive เพียงพอต่อการใช้งาน ความ
ทันสมัยของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อ
การใช้งาน ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมไม่
ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสีย ค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการ 
หาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิด สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ    
มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม การเดินทางไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ       
โดยภาพรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้
บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่
แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม 
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ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งาน 
ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่าง  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่าง  
 1.4 อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  

           ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่าง
กัน และอาชีพอาจารย์ มีความพึงพอใจ ปัจจัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งาน มากกว่าบุคคลท่ัวไป นักศึกษา
และบุคลากรในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม ไม่ต้อง
ชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย/ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ ปัจจัยโดยรวม ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบ
ได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการ สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทาง ไป-มาสะดวก ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้ บริการสํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/
ใบปลิว การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวม ความรู้ ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login เข้าใช้งานความสะดวกในการจองการใช้
งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 1.5  ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ 
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์ทํางาน 11 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจปัจจัยโดยรวมทุกด้าน แตกต่าง
กัน และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
โปรแกรมพ้ืนฐานครอบคลุมต่อการใช้งาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้งานมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีประสบการณ์
ทํางานน้อยกว่า 2 ปี 3 - 5 ปี และ 6 – 10 ปี ในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ แตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม    
ไม่ต้องชําระเงินค่าใช้บริการสํานักวิทยบริการเพ่ิมเติม (รวมอยู่ในการเหมาจ่าย /ปี) ไม่เสียค่าบริการในการใช้อุปกรณ์
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสื่อการเรียนประหยัดกว่าท่ีอ่ืน ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านสถานท่ีโดยภาพรวม 
ท่ีตั้งของสํานักวิทยบริการหาพบได้ง่าย มีสถานท่ีจอดรถ เวลาเปิด-ปิดสํานักวิทยบริการสะดวกต่อการใช้งาน    ความ
เหมาะสมของอุณหภูมิ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงามการเดินทางไป-มาสะดวก     ไม่
แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจปัจจัยด้านส่งเสริมการใช้บริการ  
โดยภาพรวมการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ คําแนะนําจากอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี คําแนะนําจากผู้ท่ีเคยใช้บริการ
สํานักวิทยบริการ การโฆษณาผ่านแผ่นพับ/ใบปลิว  การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ
ใช้บริการสํานักวิทยบริการ ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจปัจจัยด้านกระบวนการโดย
ภาพรวม ความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการ Login 
เข้าใช้งาน ความสะดวกในการจองการใช้งาน ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ใช้งานต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับ 
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน)    X          

1. ใกล้กับสถานท่ีเรยีน 116 30.13 

2 ความถ่ีในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 157 40.78 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการมากท่ีสดุ คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 202 52.47 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 182 47.27 

5. รู้จักสํานักวิทยบริการ รูจั้กมากท่ีสดุ คือ จากเพ่ือน 91 23.64   

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสาร

ประกอบการเรียนหรือรายงาน 

56 14.55 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ  เพ่ือน 129 33.51 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุด คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมลู 127   32.99 
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3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการศึกษาพฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

จํานวน (คน)    X          

1. เพศชาย เลือกปัจจัย ใกล้กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 32.58 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุดคือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 75 42.13   

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 84 47.19 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 77 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุคือ เพ่ือน 50 28.09 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุคือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการ

เรียนหรือรายงาน 

25 14.04 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุดคือ เพ่ือน 61 34.27 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดคือ เมื่อต้องการค้นหา 66  37.08 

 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน (คน)    X           

1. เพศหญิง เลือกปัจจัยใกล้ กับสถานท่ีเรียนมากท่ีสุด 58 28.02 

2 ความถ่ีในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 82 39.61 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 1-2 ช่ัวโมง/ครั้ง 118 57.00 

4. ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ใช้เฉพาะช่ัวโมงท่ีว่างจากการเรียน 105 43.26 

5. การรู้จักสํานักวิทยบริการมากท่ีสดุ คือ เพ่ือน 41 19.81 

6. วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ มากท่ีสดุ คือ ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียน

หรือรายงาน 

31 14.98 

7. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ เพ่ือน 68 32.85 

8 ใช้บริการเมื่อใด มากท่ีสุดมี 2 เวลาเท่ากัน คือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล กับเมื่อ

ต้องการส่งการบ้าน/งาน 

61  29.47 
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4. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
นครพนม  
 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

                  X          
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.16 

2 ด้านการให้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.05 

3. ด้านราคาหรือค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดบั ปานกลาง  3.09 

4. ด้านสถานท่ี มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.17 

5. ด้านส่งเสริมการใช้บริการ มคีวามพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.25 

6. ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  3.22 

 
การวิจัยน้ี พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ปิยะนุช สุจิต (2550, บทคัดย่อ) 

เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทุกช้ันปี การทดสอบมาตรฐานพบว่าสถานภาพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจในประเด็นความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
  ข้อเสนอแนะ  

1. ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า จะต้องมีผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหาได้ตรงความ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่สม่ําเสมอ 
  2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้บริการ พบว่า ควรส่งเสริมการใช้บริการนอกสถานท่ี  
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. ทราบความพึงพอใจในการใช้บริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. เป็นข้อมูลในการศึกษาพัฒนาระบบงานให้บริการสํานักวิทยบริการ 
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Increasing Number of Users and Resource Utilization  

by Using BMC Model : Service Users Education 
 

เนาวลักษณ์ แสงสนิท 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง  
snawaluk@tsu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง น าโมเดลธุรกิจ BMC (Business Model 

Canvas) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่   ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ คือ นิสิตช้ันปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โดยกระบวนการปรับปรุงดังกล่าว ประกอบด้วยการด าเนินงานหลัก 7 ขั้นตอน คือ 1) ลงทะเบียน
ออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ Smart Phone เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนรู้ 3) การน าชม
ห้องสมุดโดยบรรณารักษ์ 4) การยืมหนังสือด้วยตนเองและการส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) การท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ 6) การประเมินผลผ่านออนไลน์ และ 7) การแจ้งผลการอบรมผ่านออนไลน์ ผลจากการให้บริการศึกษาผู้ใช้
ที่ใช้รูปแบบใหม่ของส านักหอสมุดในปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า 1) จ านวนผู้เข้าใช้บริการ
เพิ่มขึ้น 13,070 คน คิดเป็นร้อยละ 78 2) จ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 1,630 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 ดังนั้น การน าโมเดลธุรกิจ BMC 
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ ใช้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้สถิติผู้เข้าใช้บริการและสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงข้ึน 

 
ค าส าคัญ: บริการให้การศึกษาผูใ้ช้, โมเดลธรุกิจ BMC, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ABSTRACT  

              Thaksin University Library, Phatthalung Campus, has used Hawash's business 
theory or BMC (Business Model Canvas) to improve service quality processes of user education in 
accordance with the needs and behavior of new ear service users. There are 7 main stages of the 
BMC-based process improvement: 1) online registration 2) workshop attention using smart phones 
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as the main device for learning and do activities in class 3) library tour by librarians 4) borrowing of 
library resources and sending of borrowing slips through online loan 5) online quiz 6) online 
workshop assessment and 7) online announcement of workshop learning results. The new service 
user education has deployed to the first year students in academic year 2562. As a result, the 
number of service users and library resource utilization of academic year 2019 in comparison with 
2018 has been increased as follows: 1) 13,070 or 78% of service users 2) 1,630 or 36% items of 
borrowed resources and 3) 4.8% of overall satisfaction of new service user education. 

 
Keyword: BMC, Business Model Canvas, User Education, Thaksin University Library 

 
บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการด าเนินชีวิต รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบกับการศึกษาในรูปแบบเดิม 
ท าให้หลักสูตรอบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ โดยบรรณารักษ์ช่วยแนะน าและช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ส าหรับทักษะ
ทีส่ าคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะช่วย
ขับเคลื่อนส าคัญ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลาย
ด้าน ดังนี้ 1) ความรู้ด้านสารสนเทศ 1.1) การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 1.2) การใช้และการจัดการ
สารสนเทศ 2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 2.1) การวิเคราะห์สื่อ 2.2) การผลิตสื่อ 2.3) การพิจารณาและตัดสินใจ 2.4) การ
แก้ปัญหา 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 3.1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านชีวิตและการ
ท างานในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ (ไสว ฟักขาว, 2558) 

         โมเดลธุรกิจแคนวาส (Business Model Canvas) เป็นเครื่องมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการที่
ก าลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจหลัก หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งข้ึน ซึ่งก่อนเริ่มต้นธุรกิจควรมี Business Model 
ที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนั้น ๆ และท าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากข้ึนโดย 
BMC มีองค์ประกอบส าคัญ 9 ด้าน (วัรัญญู สุรเดช, 2559) 

 1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ าคัญมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
มีลูกค้าที่ชัดเจน 

  2) คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition) เป็นสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบคุณค่าที่เป็น
ประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า 

 3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและส่งมอบคุณค่าไป
ยังลูกค้า 

4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการที่จะสร้าง 
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ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้ 
             5) กระแสรายได้ (Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าและมีการให้ค่าตอบแทน
กลับคืนมา มีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

            6) ทรัพยากรหลัก (Key Resource) เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสินค้าหรือบริการ, การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้านั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพื่อให้เกิด
กระแสรายได้ 

            7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมที่จ าเป็นต้องลงมือท า เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้า
หรือบริการออกมาให้ดี 

          8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนที่จะช่วยให้แผนภาพธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็น
คนท่ีมีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของแผนภาพท้ังหมด 

           9) ต้นทุนที่เกิดขึ้น (Cost Structure) แสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน อาจเป็นทั้งตัวเงิน
หรือเป็นอย่างอ่ืนท่ีต้องเสียไป เช่น เวลาในการท างาน เป็นต้น 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ หลักสูตรนอกช้ันเรียน  
ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 หรือเรียกกันว่า ICT 1 เพื่อให้ความรู้การใช้บริการห้องสมุด และการใช้บริการระบบ OPAC
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนมาถึงปีการศึกษา 2561  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบรรยายจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนไป และส านักหอสมุดเองประสบปัญหาการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ลดน้อยลงทุกปี จึงเป็นสาเหตุส านักหอสมุดต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ในปีการศึกษา 2562 และน าไปสู่การแก้ปัญหาการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

 ดังนั้นส านักหอสมุดจึงน า BMC (Business Model Canvas) มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
บริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการ
ให้บริการรูปแบบใหม่ เพื่อใหส้อดคล้องความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ใช้บริการยุคใหม่ 

 2. เพื่อเพิ่มสถิติผู้เข้าใช้บริการและเพื่อเพิ่มสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด ของการปรับปรุงกระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ 
 

 1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล บริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี 2561 (แบบเดิม) ซึ่งมี
นิสิต จ านวน 625 คน โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้ มี 1.1) การลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบียนหลักสูตรนอก
ช้ันเรียนฝ่ายกิจการนิสิต 1.2) เข้าร่วมอบรมโดยฟังบรรยาย โดยใช้สื่อการสอน (Power Point) 1.3) ท าแบบทดสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ 1.4) ประเมินผลบริการด้วยกระดาษ 1.5) แจ้งผลการอบรม ผ่านระบบของฝ่ายกิจการนิสิต 

 2) ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมลูจากการศึกษารวบรวม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ICT1 ปีการศึกษา 2561 มาร่วมระดมความคิดของบุคลากรการจดัการความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการผู้ใช้บริการโดยใช้ BMC โตยมผีลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที ่2 

 
 
 
 

 

2. ระดมความคิด และวิเคราะห์ข้อมูล  
บริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ  (ICT1)  
โดยใช้ BMC 

 

1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล 
บริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 ปี
การศึกษา 2561 

 

3. ออกแบบกระบวนการใหม่ บรกิารใหก้ารศึกษา
ผู้ใช้ ICT1 

 

4. จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 (รูปแบบใหม่) 
 

รายงานผล ICT1  
ปี 2561 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วย BMC 

กระบวนการบริการให้การศึกษา
ผู้ใช้บริการ ICT 1 (แบบใหม)่ 

5.ประเมินผลจัดบริการ 
6.สรุปผลการจัดบริการ 
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ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลู  ICT 1 แบบใหม่  โดยใช้ BMC 

 
 3) ออกแบบกระบวนการใหม่  น าผลการวิเคราะห์ ด้วย BMC มาใช้ในการออกแบบ

กระบวนการใหม ่ส าหรับปรับปรุงการให้บริการ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญของกระบวนการใหม่ ดังนี ้
  - บรรยากาศสนุกสนาน 
  - สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  - ความหลากหลายของกิจกรรม 

ฝ่ายกิจการนิสติ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบร่วม 
ICT 1 

1. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้ 
Smart Phone ในการ
เรียนหลัก 
2. บริการเว็บไซต์
หลักสตูรนอกช้ันเรยีน 
ICT1 เพื่อจัดกิจกรรม 
3. กิจกรรมน าชม
ห้องสมุด 

1. บรรยากาศสนุก  
2 .  ส า ม า ร ถน า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
3. ความหลากหลาย
กิจกรรม 
4. จั ด กิ จ ก ร ร ม ทุ ก
กิ จก รรม เน้ นพื้ นที่
ภายในห้องสมุด 

 

1. การเข้าถึง
บริการง่ายและ
รวดเร็วรูปแบบ
ออนไลน ์
2. จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Smart 
Phone 
3. รวมบริการไว้จุด
เดียว
(Omnichannel 
Solution) 

นิสิตช้ันปีท่ี 1 ทุก
คนหรือนิสติชั้นปี
อื่นทีส่นใจ
ลงทะเบียนอบรม 
ICT 1 

- บรรณารักษ์/
บุคลากรห้องสมุด 
- ระบบ OPAC 
- ระบบยืมด้วยตนเอง  
- ระบบคืนด้วยตนเอง 

- เว็บไซต์
ส านักหอสมุด 
- Facebook: 
- ฝ่ายกิจการนสิิต 

 

Key Resource 

Key Activities Value Proposition Customer 
Relationship
s 

Customer 
Segments 

Key Partners 

Cost Structure Revenue Streams 

Channels 

- 1. มกีระบวนการบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ   
 แบบใหม่ 
2. สถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถติิการ  
ยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
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  - การเข้าถึงบริการง่ายและรวดเรว็ (บริการในรูปแบบออนไลน)์ 
  - ใช้เทคโนโลยีใช้ Smart Phone สื่อการเรียนหลัก 
  - รวมบริการไว้จุดเดียว Omnichannel Solution 
  - เพิ่มสถติิการยมืทรัพยากรสารสนเทศ และสถติิผู้เขา้ใช้ห้องสมุดโดยจัดกิจรรม และบริการ

ให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 เน้นพื้นที่ส านักหอสมุด  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 3 ขั้นตอนบริการให้การศึกษาผู้ใช้บริการ ICT 1 (รูปแบบใหม)่ 
 

 4) จัดบริการให้การศึกษาผู้ใช้  ICT 1 รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 ส านักหอสมุดจัดบริการ 
ให้การศึกษาผู้ ใ ช้บริการ ICT 1 ตามกระบวนการใหม่  ดังแสดงในภาพที่  3 และเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์
https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1 โดยจัดท าผ่าน Google Sites เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความ
รวดเร็วการให้บริการ และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม แสดงดังภาพท่ี 3 และ 4 

นิสิต ICT 1 บรรณารักษ์ ระบบ ICT 1 แบบใหม ่ ระบบ OPAC

ของ Walai 

บรรณารักษ์เตรียมข้อมูล 

1. ลงทะเบียน
ออนไลน์ 

2. เข้าร่วมอบรมสแกน QR 
Code 

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (ใช้ Smart Phone) 
และน าชมห้องสมุด 

4. ยืมหนังสือและส่งสลิปยืมออนไลน์ 

5. ท าแบบทดสอบ 

6. ประกาศรายชือ่ผ่าน ICT 1 
ผ่านเว็บไซต์ ICT 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT1 ปีการศึกษา 2561  (แบบเดิม) และ ปีการศึกษา  
             2562 (แบบใหม่) ดังตารางนี ้

  
 

กระบวนการ กระบวนการให้บริการ ICT 1 
ปีการศึกษา 2561 (แบบเดิม) 

กระบวนการให้บริการ ICT 1 
ปีการศึกษา 2562 (แบบใหม่) 

1.ลงทะเบียน ผ่านระบบลงทะเบยีนหลักสูตรนอกช้ัน
เรียนฝ่ายกิจการนิสติ 

ผ่านเว็บไซต์หลักสตูรนอกช้ันเรยีนจัดท าโดย 
ส านักหอสมุด 

 

2. เข้าร่วมอบรม 1. เซ็นชื่อเข้าร่วมอบรม 
2. อบรมแนะน าการใช้ห้องสมุดผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ณ ส านัก
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 

 

1. นิสิต Scan QR Code  ลงช่ือเข้าร่วมอบรม
ผ่ าน เว็บไซต์หลักสูตรนอกช้ัน เรี ยน  ICT 1 
ส านักหอสมุด 
2. นิสิตอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Smart Phone 
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต
พัทลุง 
3. บรรณารักษ์น าชมห้องสมุดตามฐานการ
เรียนรู้ 
4. นิสิตยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปการยืม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

3. ท า
แบบทดสอบ 

ผ่านระบบแบบทดสอบ ระบบแบบทดสอบ ให้บริการบนเว็บไซต ์

4.ประเมินผล
บริการ 

ผ่านกระดาษ ผ่านเว็บไซต ์

5. แจ้งผลการ
อบรม 

1. ส านักหอสมดุส่งไฟล์ผลการทดสอบไป
ยังฝ่ายกิจการนิสิต 
2. ฝ่ายกิจการนสิิตน าเข้าระบบหลกัสูตร
นอกช้ันเรียน 
3. นิสิตตรวจสอบรายชื่อผ่าน ระบบ
หลักสตูรนอกช้ันเรยีนของฝ่ายกิจการ
นิสิต 

 

ผ่านเว็บไซต์  
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ หลักสูตรนอกช้ันเรียน ICT1 (ด าเนินการเรียบร้อย ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562) 
URL : https://sites.google.com/tsu.ac.th/libtraining/ict-1 

 
 
 
   
 
 
 

 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการให้บริการการศึกษา ICT 1 ผ่านเว็บไซต ์
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 5) ประเมินผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT 1 
6) สรุปผลการจัดบริการให้การศึกษา ICT1 ผลการด าเนินงาน มีบริการให้การศึกษา 

ผู้ใช้บริการ รูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์น าชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และ
ส่งสลิปยืมผ่านระบบออนไลน์ 5) ท าแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อดีส าหรับผู้ให้บริการในการใช้ BMC เพื่อจัดบริการให้การศึกษา 1) BMC เป็นเครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดบริการให้การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และท าให้ทีมงานรับรู้รูปแบบและปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด  2) BMC เป็นการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยไว้ในแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ แผ่นเดียว และสามารถแปะกระดาษ post-it ลงไปได้ ซึ่งจะสะดวกในการ
แก้ไขและเพิ ่ม-ลดข้อมูลได้ ส่วนอุปสรรคและปัญหา บริการให้การศึกษาน า BMC มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดบริการ ส าหรับผู้ให้บริการไม่พบปัญหาใด เนื่องจากส านักหอสมุดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ BMC ส าหรับบุคลากรก่อน
การด าเนินงาน 

ข้อดีส าหรับผู้ใช้บริการในการใช้ BMC เพื่อจัดบริการให้การศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 
ให้การศึกษาผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จน
สามารถท าให้ระดับความพึงพอใจการใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนอุปสรรคและปัญหาส าหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้บริการ มีปัญหาด้านอุปกรณ์โทรศัพท์ Smart Phone ของผู้ใช้บริการ เช่น แบตเตอรี่หมด 
ส านักหอสมุดแก้ปัญหาโดยน าที่ชาร์ตแบต หรือแบตเตอรี่ส ารองเตรียมให้บริการทุกครั้งที่มีการจัดบริการให้
การศึกษาผู้ใช้บริการ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สรุปผลการด า เนินงานการบริการให้การศึกษาผู้ ใ ช้บริการ  ICT 1 ปีการศึกษา 2562 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้น าทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ โดยมีกระบวนการบริการรูปแบบใหม่ ดังนี้  1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมี
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้ Smart Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์น าชมห้องสมุด 4) ยืม
หนังสือด้วยตนเองและส่งสลิปยืมผ่านออนไลน์ 5) ท าแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลผ่านออนไลน์ และ7) แจ้ง
ผลการอบรมผ่านออนไลน์ ท าให้มีการเพิ่มสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้บริการศึกษาผู้ใช้ หลักสูตรนอกช้ันเรียน ปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา 2562 
 

 
 จากการปรับปรุงกระบวนการท าให้มีการเพิ่มสถิติการใช้บริการห้องสมุด และเพิ่มสถิติการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยบริการให้การศึกษาผู้ใช้ ICT 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  พบว่า 1)  ผู้เข้า
ใช้บริการ จ านวน 16,820 ครั้ง และ 29,890 ตามล าดับ ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 13,070 คนคิด
เป็นร้อยละ 78 2) จ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 4,527 รายการ และ 6,157 รายการ ตามล าดับ ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนการยืมเพิ่มขึ้น 1,630 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36 3) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการ
ให้การศึกษาผู้ใช้ ร้อยละ 90.60 และร้อยละ 95.40 ตามล าดับ ปีการศึกษา 2562 มีระดับความพึงพอใจในการ
จัดบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 

อภิปรายผล 
ปีการศึกษา 2562 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบริการให้การศึกษา 

ผู้ใช้บริการ ICT 1 โดยน าโมเดลธุรกิจแคนวาสBMC (Business Model Canvas) มาปรับปรุงกระบวนการ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 9 ขั้นตอนหลัก 1) ลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer Segment) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะ
ธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าที่ชัดเจน 2) คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition) เป็นสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบ
คุณค่าที่เป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า 3) ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า
และส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า 4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) เป็นวิธีการที่จะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้  5) กระแสรายได้ 
(Revenue Stream) เมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้าและมีการให้ค่าตอบแทนกลับคืนมา มีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
เมื่อมีการมอบสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 6) ทรัพยากรหลัก (Key Resource) เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการ
สร้างสินค้าหรือบริการ, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้านั้น จ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรหลักอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดกระแสรายได้ 7) กิจกรรมหลัก (Key Activity) คือ กิจกรรมที่จ าเป็นต้องลงมือ
ท า เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการออกมาให้ดี 8) พันธมิตรหลัก (Key Partner) คือ คนท่ีจะช่วยให้แผนภาพ
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นคนที่มีส่วนร่วมในทุก ๆ ส่วนของแผนภาพทั้งหมด  9) ต้นทุนที่เกิดขึ้น (Cost 
Structure) แสดงรายจ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน อาจเป็นท้ังตัวเงินหรือเป็นอย่างอื่นที่ตอ้งเสียไป เช่น เวลาในการ
ท างาน  เป็นต้น และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกระบวนการใหม่ และให้บริการศึกษาผู้ใช้ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 1) ลงทะเบียนออนไลน์ 2) เข้าร่วมอบรม โดยมีรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้ Smart 

รายการ ผลการด าเนินงาน บริการให้การศึกษา ICT 1 (ภาคเรียนที่ 1) 

ปีการศึกษา 2561 
ส.ค.61 - พ.ย.61 

ปีการศึกษา 2562 
มิ.ย.62 –ก.ย.62 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 16,820 29,890 78 

จ านวนการยืมหนังสือ 4,527 6,157 36 
ระดับความพึงพอใจการจัดบริการ 
(ร้อยละ) 

90.60 95.40 4.8 
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Phone เป็นสื่อในการเรียน 3) บรรณารักษ์น าชมห้องสมุด 4) ยืมหนังสือด้วยตนเอง และส่งสลิปยืมผ่านระบบ
ออนไลน์ 5) ท าแบบทดสอบออนไลน์ 6) ประเมินผลบริการให้การศึกษาออนไลน์ และ 7) แจ้งผลการอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จากการปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้ส านักหอสมุดมีจ านวนผู้เข้าใช้บริการ และมีจ านวนการยืม
ทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 - น าทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบบริกาใน

ส่วนงานบริการ และงานห้องสมุดอื่นต่อไป 
 - บุคลากรร่วมกันศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ หรือเครื่องมือบริหาร 

ใหม ่ๆ ซึ่งสามารถมาปรับใช้งานบริการ และงานห้องสมุดได้ 
การน าไปใช้ประโยชน ์
1. องค์กรสามารถน าทฤษฏี BMC (Business Model Canvas) ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และสร้างกระบวนการใหม่เพื่อให้บริการสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการได้ 
 2. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยสามารถน ากระบวนการใหม่ไปให้บริการ เพื่อเพิ่มสถิติงานบริการ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. องค์กรสามารถเพิ่มผลลัพธ์ เพิ่มนวัตกรรม และลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ BMC (Business Model Canvas) 
 

รายการอ้างอิง 
วรัญญู สรุเดช.  (2559).  Business Model Canvas พื้นฐานการเขียนโมเดลธุรกจิ.  สืบค้น 15 ตุลาคม 2562, 

จาก http://www.leaderwings.co/wp-content/uploads/2016/05/Business-Model-Canvas-
Ebook.pdf 

ไสว ฟักขาว.  (2558).  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.  สืบค้น 15 ตุลาคม 2562, จาก
 http://web.chandra.ac.th/blog/wp-  
 content/uploads/2015/10/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%
 B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8
 %A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-
 %E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf 
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บทคัดย่อ  
       บทความน้ีนําเสนอการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม    มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) เพ่ือพัฒนาบริการห้องสมุดแบบ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วม จากการดําเนินงานสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี  1) กิจกรรมด้านเครือข่ายรักการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.1) การสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้ 
จํานวน 35 คน มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 1.2) กิจกรรมสัมมนาทักษะท่ี
จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 1.3) กิจกรรม
นําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 1.4) กิจกรรม
การเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และ1.5) กิจกรรมการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรมในเบ้ืองต้น จํานวน 10 บริการ แต่จากการ
จัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพ่ือการพัฒนาบริการ จํานวน 19 บริการ คิดเป็นร้อยละ 190 2) 
กิจกรรมด้านการพัฒนาบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่ามีการนําบริการท่ีได้รับการเสนอเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาบริการ  มีความพึงพอใจต่อบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51   

 
คําสําคัญ: บริการของห้องสมดุ, 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
ด้วยในปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาสภาพการให้บริการของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการแตกต่างไปจากเดิม และมีความ
ต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น (1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีความต้องการทรัพยากรท่ีทันสมัย มีเน้ือหา
หลากหลายท่ีนอกเหนือทางด้านการเกษตร มีหนังสืออ่านเล่นเพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ี
เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้ค้นหาหนังสือไม่พบ (2) ด้านบริการการอ่าน มีความต้องการพ้ืนท่ีน่ังอ่านหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังพ้ืนท่ีทํางานกลุ่มและพ้ืนท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Working Space) และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ซ่ึง
ห้องสมุดควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากข้ึน เป็นต้น  
  จากความต้องการของผู้รับบริการท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อบทบาทการให้บริการของห้องสมุดท่ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการมากข้ึน จากการศึกษาแนวคิดบริการสมัยใหม่ เช่น เวคิน นพนิตย์ (2545, น. 6) กล่าว
ว่าผู้รับบริการยุคใหม่จะมีความรู้ มีความทันสมัย มีความคาดหวัง มีความต้องการ และประสงค์จะได้รับบริการอย่าง
ดีเยี่ยม ท้ังความสะดวก รวดเร็ว สบายและมีคุณภาพ  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555, น. 121) กล่าวว่าหลักการ
บริการ ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของผู้รับบริการ เพราะผู้รับบริการเป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด หาก
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ท่ีดีย่อมนําผลดีสู่องค์กร และยังมีอํานาจของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการบอกปาก
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ต่อปาก ดังน้ันการเติมเต็มความต้องการของผู้รับบริการจึงถือเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร นอกจากน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551, น. 64) ยังให้แนวคิดว่าองค์กรจะต้องจัดบริการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  โดยคํานึงถึงคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการมากกว่าคํานึงถึงเกณฑ์การวัดความสําเร็จขององค์กร  
แนวคิดน้ีจึงสอดรับในการพัฒนางานบริการท่ีว่า บริการจะต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ  ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (2557) ให้คําแนะนําหลักในการออกแบบบริการโดยอันดับแรกผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการ และประสบการณ์ในงานบริการน้ันจะต้องถูกพิจารณาและออกแบบผ่านมุมมองของผู้รับบริการเสมอ 
ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับ “ชีวิตจริง” ของผู้รับบริการให้ดี หรือท่ีเรียกว่า “อ่านใจ” รู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริง หรือ
แนวโน้มท่ีจะคิดหรือจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างกัน ซ่ึงในการพยายามให้ได้มาซ่ึง “ความเข้าใจ” น้ี โดย
จะต้องใช้ “เครื่องมือ” และ “วิธีปฏิบัติ” หลายอย่างเข้าช่วย แต่สิ่งสําคัญคือ ต้องดึงผู้รับบริการให้มาทํางานร่วมกัน
ให้ได้ เพ่ือให้เกิดการจัดบริการหรือการออกแบบบริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด นอกจากน้ี 
สนอง โลหิตวิเศษ (2559, น. 31-40) ยังได้นําเสนอแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ท่ีกล่าว
ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มคนท่ีตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกัน มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ดําเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่  
  สํานักหอสมุด เห็นว่าการนําแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีสนับสนุนและ
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ช่องว่างในการให้บริการ และจะก่อให้เกิดการบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงจัดกิจกรรมเครือข่าย
รักการเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาบริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายรักการเรียนรู้ สาํนักหอสมดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้
  2. เพ่ือพัฒนาบริการห้องสมดุแบบผู้รับบริการมสี่วนร่วม 
  
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีน่าสนใจ เป็นการศึกษาข้อมูล เพ่ือกําหนดหัวข้อปัญหา 
ตั้งเป้าหมาย และนํามาสู่การวางแผนการดําเนินงาน โดยศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 สํารวจสภาพการบริการของห้องสมุด โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารการดําเนินงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ (1) เอกสารสรุปผลการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ (Focus Group) สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ 2561 (2) รายงานการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ 2561 และใช้วิธีการสังเกตการณ์จากการ
ให้บริการ  
       1.2 ศึกษาวรรณกรรมท่ีน่าสนใจ จากการศึกษาแนวคิดของ Zeisel (2006)  อ้างถึงใน     
พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล (2560, น. 127-142) ได้อธิบายว่า การออกแบบบริการเป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังน้ันควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน  โดยสามารถ
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เรียนรู้จากผู้รับบริการโดยตรงผ่านการพูดคุยเพ่ือให้เข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และปฏิกิริยาของ
ผู้รับบริการ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบท่ีตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ท้ังน้ีผู้ให้บริการควรใช้ 
กระบวนการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ  
  2.  วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์
ต่อการวางแนวทางรูปแบบการจัดทํากิจกรรม โดยได้นํามาสร้างแผนการดําเนินงาน ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1   แผนการดําเนินงาน 

 
 
 3. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงปฏิบัติตาม
แผนการดาํเนินงาน ดังน้ี  
   กิจกรรมด้านท่ี 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกมี
นิสัยรักการเรียนรู้ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการปฏิบัติร่วมกันผ่านกิจกรรม อันเป็นตัวเช่ือมเพ่ือให้
เกิดเครือข่ายรักการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการของห้องสมุดแบบผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ดังน้ี    
   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 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดสัมมนาท่ี
มีบุคลากรสํานักหอสมุดเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องทักษะท่ีจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านการเล่นเกมเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นอีกบทบาทของห้องสมุดท่ีจะต้องให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการ  

กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ ผลลัพธ ์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเครือข่ายรักการเรยีนรู ้    

- สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้   35 คน 40 

- ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   82 ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 

- กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด  82 ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 

- การเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด  82 ร้อยละความพึงพอใจ 100 

- การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม  10 บริการท่ีได้รับการเสนอ 19 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

82 ร้อยละความพึงพอใจ 90.20 
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 1.3 กิจกรรมนําชมและแนะนําบริการของห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ได้นําชมและแนะนํา
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ รู้ถึงบริการต่างๆ มีความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าท่ีของห้องสมุด อันจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างสูงสุด 
 1.4 กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเพ่ือการจัดซ้ือจัดหา โดยนําสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ 
ไปเสนอซ้ือหนังสือเพ่ือการจัดซ้ือจัดหาจากร้านหนังสือ ซ่ึงทําให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุดโดยตรง อีกท้ังยังได้ทราบถึงนโยบายในการจัดซ้ือ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศจนถึงการนําออกให้บริการ   
 1.5 การสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดบริการได้อย่างอิสระ ภายใต้หัวข้อ “บริการห้องสมุด
ท่ีไม่มีไม่ได้ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม จากการจัดทํากิจกรรมสรุปผลได้บริการ จํานวน 19 
บริการ ดังน้ี ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Co-Working Space & Learning Space Audio 
Library Event Show Case Show Idea พ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว 
24 ช่ัวโมง บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา มีหนังสือหลากหลาย (การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา) ร้านเครื่องเขียน 
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ร้านกาแฟท่ีทันสมัย ร้านอาหาร พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 
ช่ัวโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

 กิจกรรมด้านท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการนําผลสรุปการ
สร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม นําเสนอฝ่ายบริการสารสนเทศ เพ่ือนําผลสรุปมาพิจารณาต่อยอดใน
การจัดการและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากท่ีสุด โดยดําเนินการตรวจสอบและจัดแบ่งบริการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริการใหม่ท่ีห้องสมุดไม่เคยมี  และบริการท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรุปผล ดังตารางท่ี 2   

 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม 
 

บริการ/กิจกรรม บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

ห้องคาราโอเกะ  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

ห้องดูหนัง ปรับปรุงห้อง Mini Theater ช้ัน 3 
และเพ่ิมพ้ืนท่ี Movie Zone ช้ัน 2 

 

ห้องเล่นเกม  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 
 

บริการ/กิจกรรม                       บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

ห้องดนตร ี  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

Co-Working Space 
& Learning Space  

ขยายพ้ืนท่ีให้บริการพร้อมโตะ๊ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  

 

Audio Library  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น 
Action Plan 5 ปี 

Event Show Case 
Show Idea 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

พ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ ขยายพ้ืนท่ีให้บริการพร้อมโตะ๊ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
ท้ัง 3 ช้ัน 

 

พ้ืนท่ีสําหรับจัด
กิจกรรม Work Shop 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

มุมทานข้าว 24 ช่ัวโมง  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

ร้านกาแฟท่ีทันสมัย  แจ้งร้านกาแฟปรับพ้ืนท่ี โต๊ะ เก้าอ้ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

 

ร้านอาหาร  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น  จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะน่ัง หมอน ปู
พรม ตกแต่งบรรยากาศให้ดูสบาย 

 

บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 
ช่ัวโมง 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

ตู้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มอัตโนมัต ิ

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

บริการ Delivery 
สําหรับนักศึกษา 

 เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการสร้างบริการห้องสมดุแบบผู้รับบรกิารมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 
 

บริการ/กิจกรรม                       บริการท่ีได้นําเสนอจํานวน 19 บริการ 
การปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการใหม่ 

มีหนังสือหลากหลาย 
(การ์ตูน นิยาย 
นิตยสาร กีฬา) 

1. ประชาสัม พัน ธ์การ เสนอ ซ้ือ
หนังสือออนไลน์ และการเสนอซ้ือ
ในงาน Maejo Book Fair 
2. แยก Collection หนังสือใหม่ 

 

ร้านเครื่องเขียน  เสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
พิจารณากําหนดเป็น Action Plan 5 ปี 

เครือข่ายไรส้าย
ความเร็วสูง (WiFi) 

1. เพ่ิมจุดบริการ WiFi 
2. จัดปริมาณพ้ืนท่ีน่ังให้เหมาะสม 

 

รวม 7 บริการ 12 บริการ 
 
 

  จากตารางท่ี 2 อธิบายได้ว่าการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้นํามา
ตรวจสอบและจัดแบ่งบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) การปรับปรุงและพัฒนาบริการท่ีมีอยู่เดิม บริการท่ีห้องสมุดให้บริการอยู่แล้ว แต่ยังขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ แต่สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริการได้ทันที ประกอบด้วย  
  1) พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) ห้องสมุดมีห้องดูหนัง Mini Theater ขนาด20 ท่ีน่ัง ให้บริการ
บริเวณ ช้ัน 3 ได้มีการปรับพ้ืนท่ีและโซฟาใหม่เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีให้ห้องเอ้ือต่อการชมภาพยนตร์ และปัจจุบัน
ได้มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีดูหนัง Movie Zone ช้ัน 2 เพ่ือความสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์ในการชมภาพยนตร์  
  2) การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน ห้องสมุดได้ดําเนินการย้ายคอลเลคช่ันหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาลท่ีมีการ
ใช้งานน้อยนํามาให้บริการแบบช้ันปิด ทําให้มีพ้ืนท่ีน่ังอ่านมากข้ึน และนําโต๊ะ เก้าอ้ี แทรกบริเวณช้ันหนังสือด้วย 
  3) ร้านกาแฟท่ีทันสมัย ห้องสมุดดําเนินการแจ้งทางร้านกาแฟให้มีการปรับพ้ืนท่ี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีท่ีน่ังสบาย เพ่ิมเมนูเครื่องดื่ม และขนมในร้านให้มากข้ึน  
  4) พ้ืนท่ีน่ังเล่น นอนเล่น ห้องสมุดได้ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนสําหรับน่ังเล่น นอนเล่น และสามารถ
น่ังอ่านหนังสือ โดยได้มีการปูพรม จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น เบาะน่ัง พร้อมหมอน และตกแต่งสร้างบรรยากาศให้ดูสบาย ๆ  
  5) เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ห้องสมุดได้ดําเนินการขอเพ่ิมจุดสัญญาณเครือข่ายไร้
สายความเร็วสูงภายในอาคารห้องสมุด และปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่านให้เหมาะสมกับจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 
  6) หนังสือหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิยาย นิตยสาร กีฬา ห้องสมุดได้นําสมาชิกเครือข่ายรัก
การเรียนรู้ ไปเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านหนังสือด้วยตนเอง โดยเลือกซ้ือตามระเบียบการจัดซ้ือจัดหาของสํานักหอสมุด 
  7) Co-Working Space & Learning Space ห้องสมุดได้ดําเนินการรื้อพ้ืนท่ีห้องประชุม  
ช้ัน 1 ไปยังช้ัน 3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเอ้ือต่อการทํางานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความ
สะดวก 
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  2) บริการใหม่  บริการท่ีห้องสมุดไม่เคยมีให้บริการมาก่อน และยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที 
ด้วยเหตุปัจจัยภายนอก โดยได้นําบริการใหม่น้ีเสนอต่อกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาจํานวน 12 
บริการ (ตามตารางท่ี 2) และกรรมการบริหารฯ ได้กําหนดเป็น Action Plan 5 ปี ไว้เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

 สรุปผลจากการจัดกิจกรรม สามารถสรุปผลไดด้ังน้ี 
  กิจกรรมด้านท่ี 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายรักการเรียนรู้  

  1.1 สร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกจากทุกประเภทสมาชิก 
วางเป้าหมายไว้จํานวน 35 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกท้ังสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
114 

                1.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วางเป้าหมาย

กิจกรรม ร้อยละ 82 ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  
=4.64)  
 1.3 กิจกรรมนําชม และแนะนําบริการของห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 

ของความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.54) 
 1.4 กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด ได้วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 ของ

ความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 5.00)  
 1.5 กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม วางเป้าหมายกิจกรรม 

จํานวน 10 บริการ พบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอเพ่ือการพัฒนาบริการห้องสมุด จํานวน 19 บริการ 
  กิจกรรมด้านท่ี 2 การจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ หลังจากท่ีมีปรับปรุง

และพัฒนาบริการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินได้ดังน้ี วางเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ 82 

ของความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51) ดังตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  

บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ร้านกาแฟท่ีทันสมัย 4.68 ระดับมากท่ีสุด 

พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) 4.58 ระดับมากท่ีสุด 

การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 4.51 ระดับมากท่ีสุด 

เครือข่ายไรส้ายความเร็วสูง (WiFi) 4.50 ระดับมากท่ีสุด 

หนังสือควรมีความหลากหลาย 4.49 ระดับมาก 

พ้ืนท่ีน่ังเล่น 4.44 ระดับมาก 

Co-Working Space & Learning Space 4.39 ระดับมาก 

รวม  4.51 ระดับมากท่ีสุด 
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  อภิปรายผล 
  จากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบริการแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายรักการเรียนรู้ เป็น
กิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกท่ีเป็นผู้รับบริการ เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายรักการเรียนรู้ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดร่วมกันใน
การสร้างสรรค์บริการ ทําให้ห้องสมุดได้แนวคิดการพัฒนาบริการแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาบริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถอภิปรายผลเป็นกิจกรรม ได้ดังน้ี 

 กิจกรรมการสร้างสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้   ได้วางเป้าหมายจํานวนสมาชิกไว้ จํานวน 35 
คน พบว่ามีผู้เข้าร่วมเครือข่ายสูงกว่าเป้า จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 114 เน่ืองด้วยมีช่องทางหลากหลายในการ
รับสมัคร และมีการให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล 
(2560, น. 127-142) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้มีส่วนร่วม ประเภทของกิจกรรมใน
การมีส่วนร่วม  ท้ังน้ีในการจัดกิจกรรม เพ่ือเปิดให้สมาชิกได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง และทํา
กิจกรรมได้อย่างอิสระจึงได้กําหนดวันจัดกิจกรรมท่ีไม่มีการเรียนการสอน ซ่ึงจะไม่กระทบกับการเรียนใด ๆ ของ
สมาชิก ทําให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้สะดวกด้านเวลามากข้ึน จากการเปิดรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายรักการเรียนรู้ท่ีมีผู้สนใจในกิจกรรมเกินเป้าหมายน้ัน ห้องสมุดจึงเห็นความสําคัญและได้วางแผนการพัฒนา
เครือข่ายให้ขยายออกไปในวงกว้างและเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  กิจกรรมการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด สมาชิกในเครือข่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 5.00) เน่ืองจากสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ได้เป็นตัวแทนของเพ่ือนในสาขา 
และเป็นผู้ท่ีมีโอกาสในการเสนอซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง ทําให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ นอกจากน้ียังทําให้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเสนอซ้ือหนังสือท่ีร้านหนังสือโดยตรง 
จึงเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมน้ี    

 กิจกรรมการสร้างบริการห้องสมุดแบบผู้รับบริการมีส่วนร่วม ได้วางเป้าหมายกิจกรรม จํานวน 
10 บริการ แต่จากการจัดกิจกรรมพบว่าเกินเป้าหมาย โดยได้รับการเสนอบริการเพ่ือการพัฒนา จํานวน 19 บริการ 
คิดเป็นร้อยละ 190 โดยแบ่งออกตามลักษณะการนําไปจัดการได้ 2 ประเภท คือ (1) บริการท่ีต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เป็นบริการท่ีห้องสมุดสามารถนําไปจัดการเพ่ือการพัฒนาบริการได้ทันที จํานวน 7 บริการ 
ประกอบด้วย ร้านกาแฟท่ีทันสมัย พ้ืนท่ีดูหนัง (Movie Zone) การปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
(WiFi) หนังสือควรมีความหลากหลาย พ้ืนท่ีน่ังเล่น Co-Working Space & Learning Space สมาชิกในเครือข่ายมี

ความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.51) ระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นบริการท่ี
นําเสนอโดยผู้รับบริการ และได้นํามาจัดการพัฒนาบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงถึงความสนใจและ
ใส่ใจต่อผู้รับบริการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐโดยมี
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คือการให้บริการตามความต้องการและเง่ือนไขเฉพาะของกลุ่มผู้รับบริการ และส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท่ีน่าประทับใจ สามารถนําไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, น. 64) และ (2) บริการใหม่ท่ีห้องสมุดไม่เคยมี  เป็นบริการท่ียังไม่สามารถดําเนินการได้ทันที อัน
เน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก จํานวน 12 บริการ ได้แก่ ห้องคาราโอเกะ ห้องเล่นเกม ห้องดนตรี Audio Library 
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Event Show Case Show Idea พ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม Work Shop มุมทานข้าว 24 ช่ัวโมง ร้านอาหาร บริการ
พ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง ตู้บริการอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ บริการ Delivery สําหรับนักศึกษา ร้านเครื่องเขียน 
แต่ท้ังน้ีเน่ืองจากบริการต่าง ๆ เป็นบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงได้นําบริการดังกล่าวนําเสนอต่อ
กรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยกําหนดเป็น Action Plan 5 ปี   
  ข้อเสนอแนะ  
   1. ควรมีการขยายขอบเขตสมาชิกเครือข่ายรักการเรียนรู้ไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ให้กว้างขวางมากข้ึน 
เช่น ชุมชนกลุ่มนักวิจัย ชุมชนเครือข่ายห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้เกิดการพัฒนาท้ังตัวบุคคลและพัฒนาองค์กรต่อไป 

 2) ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนําไปพัฒนาบริการได้อย่างตรงประเด็น  
  3) ในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการควรมี
การประเมินก่อนและหลัง เพ่ือให้เห็นภาพถึงการพัฒนาการจัดบริการได้อย่างชัดเจน 
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  บริการท่ีนําเสนอข้างต้นเป็นบริการท่ีมาจากความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการท่ีมีความสนใจใน
ห้องสมุดและเป็นกลุ่มรักการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการจัดบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความสนใจ รักในห้องสมุด และรักการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
การขยายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการแจ้งผลการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ได้รับทราบอย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดหาหนังสือ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออก
ให้บริการ นอกจากน้ีระบบยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการส่งบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดหาในรูปแบบ
ของไฟล์ PDF ไปยังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ท่ีมีการใช้งานในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ห้องสมุดได้มีการใช้
งานระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงผลการใช้งานระบบ พบว่า อาจารย์ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 และในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน ลด
ระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้อาจารย์ได้รับเอกสารเร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็น
ภายใน 4 ช่ัวโมง และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษในการส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์ท้ังหมด 4 ครั้ง คือ 
ข้ันตอนการรอพิจารณาข้อมูล การดําเนินการสั่งซ้ือ เตรียมออกให้บริการ และพร้อมให้บริการ รวมถึงการทํารายงาน
สรุปผลภาพรวมประจําปีงบประมาณ  

 
คําสําคัญ: การจัดซ้ือหนังสือ, การแจ้งผลการซ้ือหนังสือ, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has developed “The Online Service System of Book 
Acquisition Notification and Status Checking” for lecturers and librarians. The system allows the 
lecturers to be notified and to check the status of book acquisition, requested by the lecturers, 
from the purchasing process to the service providing process. Consequently, the system reduces 
paper usage by sending the acquisition results, as in PDF format, to electronics document system 
(e-Doc) of Thaksin University. Thaksin University Library has delivered this system service since 
March 2019. As a result, the overall satisfaction score is at high level that the average score is 4.35 
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Moreover, the new processes operated by the librarians can reduce total service time from 2 - 3 
working days to within 4 hours. Hence, the librarians can receive the book acquisition results via e-
Doc faster. In addition, the system supports green library according to paper consumption reduction 
from sending paper-based documents to the lecturers through 4 main processes: requested book 
consideration, book acquisition, service delivery preparation and summary and annual expenditure 
report. 

 
Keyword: Book Acquisition, Acquisition Notification, Thaksin University Library 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
รวมท้ังให้บริการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย โดยเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงการดําเนินงาน
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานท่ีสําคัญงานหน่ึงของสํานักหอสมุด โดยมีหน้าท่ีหลักในการคัดเลือก 
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและนโยบายของสํานักหอสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือท่ีเป็นทรัพยากรหลักของสํานักหอสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดหาโดยการจัดซ้ือ 
ดังน้ัน ข้ันตอนก่อนได้มาซ่ึงหนังสือท่ีให้บริการจึงมีความสําคัญไม่น้อย เน่ืองจากบรรณารักษ์จะต้องติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด ดังน้ัน บรรณารักษ์
งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงควรตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับคําแนะนําและความร่วมมือ
จากอาจารย์ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด พร้อมท้ังการอํานวยความสะดวกในการแจ้งผลการดําเนินการจัดหาให้อาจารย์รับทราบเป็น
ระยะ เน่ืองด้วยความต้องการของอาจารย์ท่ีต้องการติดตามผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศว่าดําเนินการไปถึง
ข้ันตอนใดแล้ว ซ่ึงการดําเนินการท่ีผ่านมา บรรณารักษ์จะแจ้งผลการจัดหาผ่านบันทึกข้อความและอีเมล รวมถึง
อาจารย์แต่ละท่าน สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง  โดยการ
ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ยังพบว่าอาจารย์หลายท่านไม่สามารถจํารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ อีกท้ังยังไม่
สามารถดูรายการหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืนเสนอแนะได้    
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยจะต้องทํา
การรวบรวมรายช่ือหนังสือท่ีมีอาจารย์เสนอแนะไว้ท้ังหมดแบบออนไลน์ และเพ่ิมช่องทางของการให้บริการ
นอกเหนือจากการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และผ่านทางอีเมล โดยการพัฒนาระบบบริการแจ้งกลับ
และตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการจัดหา ตั้งแต่
กระบวนการพิจารณาจัดซ้ือจนถึงข้ันตอนการออกให้บริการ เปรียบลักษณะคล้ายกับการติดตามการส่งสินค้าของ
ภาคธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดตามได้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบติดตาม (Tracking System) เพ่ือใช้สําหรับ
ติดตามกระบวนการทํางาน ทําให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในข้ันต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการดําเนินไปถึงส่วนใด 
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รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลําดับในการดําเนินการ นอกจากน้ันข้อมูลท่ีได้ยังสามารถนําไปใช้ประเมินระยะเวลาท่ี
จะดําเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ท่ีจะเป็นไปได้ในข้ันต่อ ๆ ไปอีกด้วย (Longdo Dict, ม.ป.ป.)  
 นอกจากน้ี ในการแจ้งผลการจัดหาผ่านทางบันทึกข้อความ และการส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณให้อาจารย์ จากเดิมท่ีส่งในรูปแบบของกระดาษ จึงได้นําระบบน้ีเข้ามาเพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็น
รูปแบบไฟล์ PDF ท่ีสามารถส่งข้อมูลให้อาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการนําระบบลีน (Lean) มาช่วยในการ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านการกําจัดความสูญเปล่า และการลดช่วงเวลาต่าง ๆ ให้รวดเร็วโดยใช้เวลา
น้อยท่ีสุด (สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560, น. 18-19) เพ่ือให้อาจารย์ได้รับข้อมูลท่ีรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการได้รับ
เอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย  
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือหนังสือด้วยระบบ  
 ออนไลน์ 

2. เพ่ือลดปริมาณกระดาษ และประหยัดพลังงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 
 
 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินการของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) กลุ่มผู้ใช้ 

4.2) บรรณารักษ์

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.1) ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
      - แบบสัมภาษณ ์
      - แบบสอบถาม 
1.2 ศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
      - พฤติกรรมผู้ใช้ 

      - ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1. การศึกษาข้อมูล 
 

 

 

2.1) เปรียบเทียบข้ันตอน
เดิมและข้ันตอนใหม ่
2.2 ปรับปรุงกระบวนการ
ระบบใหม่ โดยวิธีการ KM 
 

2. การวิเคราะห์และพัฒนา 
 

 

 

3.1) ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 
 

4. วิเคราะห์และประเมินผล 
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 1) ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล  มีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 2 ด้าน คือ 1.1) ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนอาจารย์แต่ละคณะ และการสุ่มแจกแบบสอบถาม
อาจารย์ 1.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยด้านพฤติกรรมผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนแปลง และด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2) การวิเคราะห์และพัฒนา มี 2 ข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบข้ันตอนเดิมและข้ันตอนใหม่ของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 
             หนังสือออนไลน์ 
 

วิธีการแจ้งผล (เดิม) วิธีการแจ้งผล (ใหม่) 
1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางอีเมล   1. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือผ่านระบบ

ออนไลน์  

2.การแจ้งผลการ จัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความ (กระดาษ) 

2. การแจ้งผลการจัดหาหนังสือทางบันทึก
ข้อความในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือเช่ือมต่อกับ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของ
มหาวิทยาลัย 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดย
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ 
Excel และส่งให้อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ 

3. รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ โดยดึง
ข้อมูลจากระบบบริการแจ้งกลับฯ และส่งให้
อาจารย์ทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

   
  2.1) การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการเดิม โดยกระบวนการเดิมมีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือทางอีเมลและทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) รวมท้ังการแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ  โดยจะต้อง
รวบรวมรายช่ือของอาจารย์ท่ีเสนอแนะจากไฟล์ Excel ซ่ึงค่อนข้างใช้เวลานาน หลังจากน้ันดําเนินการจัดส่งให้
อาจารย์ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า และการสิ้นเปลืองกระดาษ  
   2.2) การปรับปรุงกระบวนการระบบใหม่ ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการเดิม ได้นํามาสู่
การปรึกษาหารือของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ KM สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ แสดงดังรูป 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  
 
 จากภาพท่ีแสดงกรอบแนวคิดของระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์  ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 2.2.1) บรรณารักษ์งานจัดหา ทําหน้าท่ีใส่ข้อมูลรายช่ือหนังสือท่ี
อาจารย์เสนอแนะลงในระบบ และเปลี่ยนสถานะเพ่ือแจ้งผลการจัดหาให้อาจารย์ทราบ 2.2.2) อาจารย์ คือ ผู้
เสนอแนะหนังสือและผู้ใช้งานในตัวระบบในการตรวจสอบสถานะ 2.2.3) ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบ
สถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ คือ ระบบท่ีบรรณารักษ์งานจัดหาและอาจารย์ใช้งานเก่ียวกับการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือ และ 2.2.4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Doc) คือ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใช้สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีในการแจ้งผลการจัดหาท่ีได้รับจากตัวระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือ
ออนไลน์ เพ่ือแจ้งผ่านระบบ e-Doc ให้กับอาจารย์   
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ได้รับการพัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP และ JQuery รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL หลังจากพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ได้มีการทดลองใช้
งานระบบ และปรับปรุงระบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานระบบจริงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 3) การนําระบบไปใช้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเก่ียวข้อง 4 ส่วน คือ บรรณารักษ์งานจัดหา อาจารย์ 
ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และระบบ e-Doc โดยมีระบบข้ันตอนหลัก
ของการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Doc) 

ระบบบริการแจ้งกลับ

และตรวจสอบสถานะการ

จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  

อาจารย ์ บรรณารักษ์ 

ฐานข้อมูลของการ
จัดหาหนังสือ 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการใช้งานระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มใช้ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการ
จัดซ้ือหนังสือออนไลน์  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีข้ันตอนการใช้งานระบบ แสดงดังแผนภาพท่ี 3 

 3.1)  บรรณารักษ์จัดเตรียมข้อมูลและคีย์ข้อมูลรายช่ืออาจารย์ รายการหนังสือท่ีอาจารย์ 
เสนอแนะลงในระบบ พร้อมท้ังเลือกสถานะของหนังสือแต่ละรายการ โดยเมื่อมีความคืบหน้าในการจัดซ้ือหนังสือ 
(จัดซ้ือหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) บรรณารักษ์ก็จะเปลี่ยนสถานะของหนังสือ ซ่ึงมี 5 สถานะ คือ รอ
พิจารณา ดําเนินการจัดซ้ือ เตรียมออกให้บริการ พร้อมให้บริการ และไม่จัดซ้ือ ซ่ึงบรรณารักษ์จะเลือกระบุเหตุผล 4 
ข้อ ในการท่ีไม่จัดซ้ือ คือ ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซ้ือในปีถัดไป ไม่มีจําหน่าย รายการเสนอซํ้า และมีให้บริการแล้ว 

อาจารย์ บรรณารักษ์งานจัดหา ระบบบริการแจ้งกลับฯ e-Doc 

1) ใส่ข้อมูล
อาจารย์และ 
รายข่ือหนังสือ
ท่ีเสนอแนะ 

3) ตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือ 5 สถานะ 

2) ส่งบันทึก
ข้อความ
แจ้งผลการ
จัดหา 
 

4) รับทราบผลการจัดซ้ือ  

5) เรียกดู
รายงาน
สรุปผล 
ประจําปี
งบประมาณ 

6) แจ้งรายงาน
สรุปผล
ประจําปี
งบประมาณ 
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ภาพท่ี 4 การใส่ข้อมูลลงในระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ และการแสดงผล 
           สถานะของการจัดหาหนังสือ 
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  3.2) จัดทําและส่งบันทึกข้อความแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือให้อาจารย์ทราบในแต่ละ 
ข้ันตอน โดยบรรณารักษ์เลือกรายช่ืออาจารย์แต่ละท่าน แล้วระบบก็จะแสดงรายช่ือหนังสือท้ังหมดท่ีอาจารย์
เสนอแนะ จากน้ันบันทึกไฟล์ “บันทึกข้อความ” ในรูปแบบ PDF (แสดงดังรูปท่ี 5) เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ดําเนินการส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์แต่ละท่านเปิดดูบันทึก
ข้อความดังกล่าวผ่านระบบ e-Doc ซ่ึงจะช่วยประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่ายด้วย 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 บันทึกข้อความ 
 
  3.3) เรียกดูสรุปรายงานการเสนอแนะหนังสือประจําปีงบประมาณเพ่ือส่งสรุปรายช่ือ 
หนังสือท่ีเสนอแนะท้ังหมดในแต่ละปีงบประมาณให้อาจารย์ทราบ โดยสามารถพิมพ์เป็นกระดาษแล้วส่งแนบพร้อม
กับบันทึกข้อความปะหน้า หรือสามารถส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลให้อาจารย์แต่ละท่านได้ 
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ภาพท่ี 6 รายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ 
 
 4) วิเคราะห์และประเมินผล บรรณารักษ์แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบให้อาจารย์ทราบ และ
ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งาน โดยสํานักหอสมุด ได้รับข้อมูลการเสนอแนะรายช่ือจากอาจารย์ 98 คน ใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ มีจํานวนท้ังสิ้น 531 รายการ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทดลองใช้งานระบบ และทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งาน ซ่ึงผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ใช้งาน จํานวน 52 คน พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือได้ในทุกเวลา สถานท่ี และทุกอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ (ทิพวรรณ สุขรวย และจิตราภรณ์ ชัยมณี, 2561, น. 166)   
 ในส่วนของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ในการนําระบบมาใช้เพ่ือแจ้งสถานะการจัดซ้ือในแต่ละ 
ข้ันตอนของการแจ้งผลการดําเนินงาน ท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการได้รับรายช่ือ  ข้ันตอนการดําเนินการสั่งซ้ือ 
ข้ันตอนการเตรียมออกให้บริการ และข้ันตอนพร้อมให้บริการ รวมท้ังการรายงานสรุปผลภาพรวมประจําปี
งบประมาณ สามารถลดข้ันตอนการดําเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม  ราคา 0.25 บาท/แผ่น เมื่อส่งบันทึกข้อความให้อาจารย์
ท้ังหมด 98 คน ๆ ละ 4 ครั้ง (4 ข้ันตอน) จะต้องใช้กระดาษ A4 392 แผ่น และเมื่อส่งรายงานสรุปผลภาพรวม
ประจําปีงบประมาณ 1 ครั้ง ท้ังหมด 98 คน จะต้องใช้กระดาษ A4 อีก 98 แผ่น รวมท่ีจะต้องใช้กระดาษ A4 ท้ังสิ้น 
จํานวน 490 แผ่น คิดเป็นเงิน 122.50 บาท 
  4.2) ลดระยะเวลาในการออกเอกสารบันทึกข้อความเพ่ือให้ผู้รับ (อาจารย์) ได้รับ 
เอกสารได้เร็วข้ึน โดยเฉลี่ยจาก 2-3 วันทําการ เป็นภายใน 4 ช่ัวโมง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 
 จากการท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาใช้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากข้ึน ได้รับความสะดวกมากข้ึน เพราะมีช่องทางใน
การรับทราบข้อมูลเพ่ิมข้ึน สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ท่ีต้องการใช้บริการท่ี
อํานวยความสะดวกมากข้ึน โดยใช้เวลาท่ีน้อยลง รวมไปถึงมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีได้มีการปรับปรุง
กระบวนการทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อภิปรายผล 
  ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงอํานวยความสะดวกผู้ใช้บริการ (อาจารย์) และผู้ปฏิบัติงาน ระบบบริการแจ้งกลับฯ 
สามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ ท้ังคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ทําให้มีการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้งกลับให้กับผู้ใช้ได้มากข้ึน นอกจากน้ี ยังสามารถนําระบบบริการแจ้งกลับฯ มาบูรณาการกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ซ่ึงอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการใช้งานอยู่แล้ว ทําให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จึงนับว่าเป็นการแจ้งผลการจัดหาหนังสือในช่องทางท่ีเป็นทางการ เมื่อพิจารณาในบริบทของผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติ ระบบบริการแจ้งกลับฯ ช่วยให้เกิดประโยชน์อ่ืน ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านผู้ใช้บริการ ระบบน้ีเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการประชาสัมพันธ์การแจ้งผลการจัดซ้ือ
หนังสือ นอกเหนือจากเดิมท่ีมีการแจ้งผลผ่านทางอีเมล และทางบันทึกข้อความ (กระดาษ) ระบบน้ีช่วยให้อาจารย์
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในกระบวนการข้ันตอนใด รวมท้ังอาจารย์แต่ละท่าน
สามารถทราบรายช่ือหนังสือท่ีอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ เสนอแนะด้วย ช่วยลดการเสนอแนะหนังสือซํ้าซ้อน 
 2. ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและเครื่องมือท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําบันทึกข้อความ
การแจ้งสถานะการจัดซ้ือหนังสือ และจัดทําสรุปรายงานผลการจัดซ้ือหนังสือประจําปีงบประมาณ ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วข้ึน และประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) มากข้ึน นอกจากน้ี มีการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของอาจารย์ เช่น อีเมลมหาวิทยาลัย อีเมลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ภายในและส่วนตัว ทําให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหา
ข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังยังใช้เป็นข้อมูลสําหรับดําเนินการอ่ืน ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะ  
 ในการดําเนินการข้ันต่อไป ควรปรับปรุงกระบวนการในส่วนของการแจ้งข้อมูล โดยเปิดสิทธ์ิให้
ร้านหนังสือท่ีอาจารย์ได้คัดเลือกจาก Book Fair และอาจารย์ท่ีต้องการเสนอแนะหนังสือ (นอกเหนือจาก Book 
Fair) สามารถใส่ข้อมูลรายการหนังสือท่ีต้องการสั่งซ้ือในระบบโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นอกจากน้ีในส่วนของการแจ้งผลกลับหาอาจารย์ อาจเพ่ิมให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล 
 การนําไปใช้ประโยชน์  
 ระบบบริการแจ้งกลับและตรวจสอบสถานะการจัดซ้ือหนังสือออนไลน์ ของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ถูกนํามาใช้งาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ ท้ังน้ีมีจํานวน
ผู้ใช้บริการ จํานวน 98 คน โดยมีรายการหนังสือท่ีอาจารย์เสนอแนะ จํานวน 531 รายการ มีการแจ้งผลการจัดหา
หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบบันทึกข้อความไฟล์ PDF จํานวน 392 ฉบับ 
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และแจ้งรายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณในรูปแบบไฟล์ PDF ให้อาจารย์ทางอีเมล จํานวน 98 คน ผลของการใช้
งานระบบบริการแจ้งกลับฯ ในส่วนของผู้ใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 87 
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   ออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(3), 156-167. สืบค้น 19 กันยายน  
              2562, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/343 
สิริพงศ์ จึงถาวรรณ.  (2560).  ลีน : ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุ่ง.  กรุงเทพฯ: ดีดี.  
Longdo Dict. (2562) Tracking system. สืบค้น 19 กันยายน 2562, จาก https://dict.longdo.com/search/     
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การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมดุตามแนวทางลีน 
 

Lean of Reducing User Member Card Process 
 

พนิตา แวดือรามัน 
 

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

panita.w@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
  การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีนน้ี ได้จัดทําข้ึนเพ่ือลดข้ันตอนและ 
ลดระยะเวลาการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการดําเนินงาน พบว่า สามารถลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอก จากเดิม 13 ข้ันตอน ลดเหลือ 7 ข้ันตอน และสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจากเดิม
ผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรสมาชิกห้องสมุด จากเดิม 5 วันทําการ ลดเหลือ 15 นาที การลดกระบวนการทํางานน้ีส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 และผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากร
สารสนเทศได้ทันที  

 
คําสําคัญ: การลดกระบวนการทํางาน, การทําบัตรสมาชิกห้องสมดุ, ลีน 
 
ABSTRACT 
  The objective of the project "Lean of reducing the user member card process" is 
to reduce the process and time of making member card for the outside user at John F. Kennedy 
Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The results 
found that the user member card process can be reduced from 13 steps to 7 steps. Furthermore, 
the time can be reduced from 5 weekdays to 15 minutes. The reduction in work process leads to 
in the comfortability for operators and user satisfaction at 4.72 and the users can borrow the 
information resources immediately. 

 
Keyword: Reducing the work process, Library member card, Lean 
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บทนํา 
การพิมพ์บัตรสมาชิก เป็นการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการท่ีสมัครเป็นสมาชิก

ห้องสมุด เพ่ือการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมื่อผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก ร้อง
ขอทําบัตรสมาชิกห้องสมุดท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการต้องยื่นหลักฐานการขอทําบัตรสมาชิก เช่น รูปถ่าย 
1 น้ิว 2 รูป บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรนักเรียน พร้อมค่าบํารุงสมาชิกตามประเภท ผู้ปฏิบัติงานจะให้ผู้ใช้กรอก
รายละเอียดลงในบัตรทะเบียน แล้วนัดวันรับบัตร 5 วันทําการ นําไปใส่ในตู้บัตรสมาชิกบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน 
ผู้รับผิดชอบนําบัตรสมาชิกท่ีผู้ใช้บริการร้องขอไปดําเนินการ โดยทําการตรวจสอบหลักฐานการร้องขอการทําบัตร
สมาชิกว่าครบถ้วนหรือไม่ หลังจากน้ันนําบัตรสมาชิกไปพิมพ์ช่ือ สกุล ท่ีอยู่ หรือคณะหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
และเตรียมบัตรทะเบียนตามสีท่ีกําหนด เช่น สีฟ้าสําหรับสมาชิกบุคคลภายนอกประเภทยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 
สีนํ้าตาลสําหรับสมาชิกบุคคลภายนอกท่ียืมทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้ เป็นต้น นําบัตรสมาชิกไปพิมพ์กับเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าตามประเภทสมาชิกท่ีตึกเก่า หลังจากน้ัน นําไปเคลือบบัตร ติดรูป ท่ีตึกใหม่ เมื่อเคลือบเสร็จส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบทําการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสมาชิก  
 ปัญหาท่ีพบในการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก คือ 1) พบว่าการกรอกข้อมูลรายละเอียดของ
ผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน ทําให้กระทบกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการบันทึกฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และต้องมาแก้ไขซํ้าอีก ทําให้เกิดความล่าช้าในข้ันตอนการรับบัตร 2) พบว่าผู้ใช้บริการท่ีทําบัตรสมาชิกประเภทยืม
ทรัพยากรได้ ต้องการท่ีจะรับบัตรสมาชิกได้เลย เพราะต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศทันที 3) พบว่าผู้ใช้บริการมี
หลักฐานไม่พร้อมในวันทําบัตรสมาชิก เช่น รูปถ่าย บัตรประชาชน หรือใบขับข่ี ทําให้ผู้ใช้บริการขาดสิทธ์ิท่ีจะทํา
บัตรในวันน้ัน ๆ 
 ดัง น้ันผู้รับผิดชอบจึงได้ ศึกษาปัญหาและทบทวนปรับปรุงกระบวนการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอกตามแนวทางลีน (Lean) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าของการบริการในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยการขจัด
หรือลดความสูญเปล่าในกระบวนการทํางาน  (มารวย ส่งธานินทร์, 2553, น. 9)  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก 
 2. เพ่ือลดระยะเวลาการทําบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีนมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี
 1. การวิเคราะห์ข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ดังภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนปฏิบัติงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

 
 
 
 

 

พิมพ์บัตรด้วยโปรแกรม PD Fill PDF Editor Free 
Barcode/ติดรูปถ่าย/เคลือบบัตร  

จัดเก็บสถิติ 

เก็บค่าบํารุงห้องสมุด/ 

ออกใบเสร็จ 

ตรวจสอบ

ถูกต้อง 

เร่ิมต้น 

ไม่ถูกต้อง 

ทําบัตรสมาชิกตามประเภทผู้ใชบ้ริการ 

กรอกข้อมลูในบัตรทะเบียนสมาชิก 

เรียงบัตรทะเบียนสมาชิกตามประเภท 

สิ้นสุด 

บันทึกระเบียนสมาชกิใหม่/ปรับปรุงระเบียนสมาชิกกรณีต่ออายุบัตร 

รับบัตรสมาชิก 
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  2. นําแนวคิดลีน (Lean) ท่ีมุ่งเน้นการกําจัดส่วนเกินท่ีไร้คุณค่า (ศิ-ต รอดเครือวัลย์, 2552,     
น. 3) มาวิเคราะห์เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก โดยใช้เครื่องมือ
สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping – VSM) ดังน้ี 
 2.1 จัดทํา Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน จํานวน 
13 ข้ันตอน ใช้เวลา 41 นาที ระยะทาง 10 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 39 (ดูภาพประกอบ Pre-Lean) 
 2.2 จัดทํา Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 10 ข้ันตอน ใช้เวลา 24 นาที ระยะทาง 10 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 41 (ดูภาพประกอบ
Post-Lean 1) 
 2.3 จัดทํา Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 8 ข้ันตอน ใช้เวลา 17 นาที ระยะทาง 5 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 76.47 (ดูภาพประกอบ 
Post-Lean 2) 
 2.4 จัดทํา Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก มีการดําเนินงาน 
จํานวน 7 ข้ันตอน ใช้เวลา 16 นาที ระยะทาง 5 เมตร มี % ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 81.25 (ดูภาพประกอบ 
Post-Lean 3) 
 ท้ังน้ี ในการจัดทําสายธารแห่งคุณค่าน้ัน ได้กําหนดสีให้แต่ละกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 
 สีเขียว  หมายถึง กิจกรรมท่ีมีคุณค่า (Value) 
 สีแดง  หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า (Non-Value) 
 สีเหลือง หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่า แต่จําเป็นจะต้องดําเนินการ  
    (Non-Value but Necessary) 
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Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Pre-Lean จํานวน....13...ขั้นตอน     ใช้เวลา....41....นาที     ระยะทาง   10  เมตร 

 

ภาพที่ 2 Pre-Lean กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

  

786



 

Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 1 จํานวน  10  ขั้นตอน     ใช้เวลา  24  นาที     ระยะทาง....10....เมตร 

 

ภาพที่ 3 Post-Lean 1 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

 

787



 

Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 2 จํานวน....8...ขั้นตอน     ใช้เวลา 17 นาที     ระยะทาง 5 เมตร 

 

ภาพที่ 4 Post-Lean 2 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 
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Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 

Post-Lean 3 จํานวน 7  ขั้นตอน     ใช้เวลา 16 นาที     ระยะทาง  5  เมตร 

 

ภาพที่ 5 Post-Lean 3 กระบวนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สรุปผล อภิปรายผล 

 ผลการดําเนินงานพบว่า สามารถลดข้ันตอนการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก จากเดิม 13 
ข้ันตอน ลดเหลือ 7 ข้ันตอน และสามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจากเดิมผู้ใช้บริการจะได้รับบัตรสมาชิก
ห้องสมุด ภายใน 5 วันทําการ ลดเหลือ 15 นาที การลดกระบวนการทํางานน้ีส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก 
ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที  
รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

 

ประเด็น 
Pre-

Lean 

Post-

Lean1 

Post-Lean 

2 
Post-Lean 3 

ข้ันตอน (จํานวน) 13 10 8 7 
ระยะเวลา (นาที) 41 24 17 16 
% ประสิทธิภาพ 39 41 76.47 81.25 
อ่ืนๆ ระยะทาง (เมตร) 10 10 5 5 
อ่ืน ๆ เช่น ความ
ปลอดภัย คุณภาพ 
ขวัญกําลังใจของ
บุคลากร ความพึง
พอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

   การประเมินผลการทําบัตรสมาชิก
บุคคลภายนอก  
หลังจากทํา Post-Lean 3 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 135 คน 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.72 (S.D. 0.513) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
ขั้นตอน
การทํา
บัตรฯ 

4.75 0.242 มากท่ีสุด 

ข้อมูล
บัตร
สมาชิก   
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4.76 0.221 มากท่ีสุด 

ระยะเวลา
การทํา
บัตร
สมาชิก 

4.61 0.311 มากท่ีสุด 

ความ
สะดวกใน
การทํา
บัตร
สมาชิก 

4.72 0.514 มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ประเด็น 
Pre-

Lean 

Post-

Lean1 

Post-Lean 

2 
Post-Lean 3 

1. ช่วยลดข้ันตอน และระยะเวลา ไม่ต้องใช้
รูปถ่าย  (9 ) 
2. บริการดี รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจ เป็น
มิตร  (8) 
3. สะดวกและรวดเร็ว แถมยังประหยัด
ทรัพยากรท่ีใช้ โดยรวมถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีดี (3) 
4. เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์บริการอย่างดี เป็น
กันเอง (5) 

 
ภาพถ่ายแสดงการดําเนินงาน 
 

ก่อนทํา Lean 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แบบฟอร์มบัตรทะเบียน

สมาชิกและใบนัดรับบัตร 

ภาพท่ี 7 เครื่องเคลือบบัตร ภาพท่ี 8 พลาสติกเคลือบบัตร

สมาชิก 

ภาพท่ี 9 ผู้ใช้กรอกรายละเอียดในบัตร

ทะเบียนสมาชิก และติดรูปถ่าย 

ภาพท่ี 10 บัตรสมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภทยืมทรัพยากรได้ (สีฟ้า) 

ภาพท่ี 11 บัตรสมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภทยืมทรัพยากรไม่ได้ (สีนํ้าตาล) 
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หลังการทํา Lean 

 
 

 

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะ 
  จากการปฏิบัติงานการทําบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นว่า การทํา
บัตรสมาชิกแบบใหม่น้ี ช่วยลดข้ันตอน และระยะเวลา ไม่ต้องใช้รูปถ่าย สะดวกและรวดเร็ว แถมยังประหยัด
ทรัพยากรท่ีใช้โดยรวมถือว่าเป็นการปฏิบัติงานท่ีดี เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจ เป็นมิตรและเป็น
กันเอง สําหรับผู้ปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การทําบัตรสมาชิกห้องสมุดผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น สื่อสังคม ออนไลน์ แจกคู่มือ หรือแผ่นพับให้กับผู้ใช้บริการไว้ศึกษากฎระเบียบ และสิทธิต่างๆ ของสมาชิก 

การนําไปใช้ประโยชน ์
ประโยชน์จากการทําลีน เรื่อง การลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกห้องสมุดตามแนวทางลีน 

ส่งผลให้มีจํานวนสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผู้ใช้บริการไม่ต้องใช้รูปถ่ายในการทํา
บัตร จะได้รับบัตรภายใน 15 นาที และสามารถใช้บัตรในการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 บุคคลภายนอกสมัครเป็นสมาชิก จํานวน 521 คน และในปีงบประมาณ 2562 บุคคลภายนอกสมัครเป็น
สมาชิก จํานวน 728 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.73 ห้องสมุดสามารถนําแนวทางการลดกระบวนการทําบัตรสมาชิกตาม
แนวทางลีน ไปใช้กับการทําบัตรสมาชิกประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 

ภาพท่ี 12 ทําบัตรสมาชิกบรเิวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ 
ภาพท่ี 13 แฟ้มทะเบียนสมาชิกและหมายเลขบารโ์ค้ด

สมาชิก 

ภาพท่ี 14 ป้อนข้อมูลสมาชิกในระบบ ALIST ภาพท่ี 15 ติดบาร์โค้ดท่ีบัตรประชาชนและมอบ

ให้ผู้ใช้บริการ 
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แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 

 
Practice Guideline and Catalog Electronic Thesis Documents of 

Phetchaburi Rajabhat University in the Matrix  
Automation Library System 

 
พีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง, สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ ์

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Peerawat.phe@mail.pbru.ac.th  
asunyath@gmail.com 

 

บทคัดย่อ  
  การปฏิบัติงานการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลง
รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การ
จัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจํานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจมี 3 ส่วน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพระบบ ด้านการออกแบบระบบ และการบริการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ซ่ึงมีกระบวนการใหม่ต้องมี
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี สามารถนําเอาไปให้กับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ข้อมูลอีก 
ตลอดจนสามารถลิงก์ข้อมูลในรูปแบบสากล หรือ USMarc ได้  แต่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของหน่วยงานบัณฑิตส่วนกลางและส่วนคณะ ให้นําไฟล์และเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีถูกต้องตาม
รูปแบบท่ีกําหนดในเอกสาร 

 
คําสําคัญ: การจัดทํา, การลงรายการ, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, วิทยานิพนธ์, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 

 
ABSTRACT 
 Performance, preparation and posting of electronic thesis documents of the 
Academic Resources Office Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library system, 
the objective is to study the process of creating and posting an electronic thesis document of 
Phetchaburi Rajabhat University and improving work processes. Preparation and posting of 
electronic thesis documents of Phetchaburi Rajabhat University In the Matrix automation library 
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system, the sample consisted of 30 personnel involved. The satisfaction assessment results 
consisted of 3 parts: system efficiency In terms of system design and service, it was found that it 
was in a very good level. Which has a new process, requires good practices Can be brought to 
other automated library programs without having to edit the data file again As well as able to link 
the data in the international format or USMarc, but must publicize and improve the work process 
of the central graduate departments and the faculty to bring the correct files and thesis books in 
the format specified in the document. 

 
Keyword: Preparation, cataloging, electronic documents, thesis, Matrix automation library  

                system 

 
บทนํา 
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับช้ันขององค์กร ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology)   
ซ่ึงช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่าง
ดี  รวมถึง “ห้องสมุด” หรือ “สํานักวิทยบริการฯ” เองก็ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าท่ีพัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ดังน้ันสิ่งสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ถึงผู้ใช้บริการในทุกระดับก็
เป็นส่วนหน่ึงของสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงในปัจจุบันระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้ในการบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ (วรรณา ศักดารัตน์, 2559, น. 31-32) สํานักวิทยบริการฯ ท่ีผ่านมาได้ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดการสารสนเทศเพ่ือบริการ งานบริการสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มเกิดข้ึน โดยในเวลาต่อมาเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และ
การใช้บริการสารสนเทศของผู้ใช้ ฝ่ายงานเทคนิคและการบริการซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้จึงได้จัดทํา “แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix”เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดทํา
เอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และอาจรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ สําหรับให้บริการผู้ใช้ต่อไป 
 ในการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมเอกสาร/ไฟล์ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการจัดทํา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมเอกสารท่ีเป็นกระดาษ/รูปเล่ม การจัดเตรียมต้องนํามาสแกนแล้วบันทึกเป็นไฟล์ 
.PDF ลําดับต่อมามีการพัฒนาจากการได้รับเอกสารตัวเล่มมาเป็นได้รับไฟล์เอกสาร Word และ PDF ซ่ึงก็ต้อง
ดําเนินการจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบ PDF นอกจากการจัดเตรียมให้ไฟล์เอกสารอยู่ในรูปแบบ PDF แล้ว การจัดเก็บ
ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้เรื่องการสร้างโฟลเดอร์ การตั้งช่ือไฟล์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
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การจัดเก็บข้อมูลท่ีได้กําหนดไว้ (จิรัชยา นครชัย, 2553, น. 2) เพราะการแสดงผลและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่อผู้ใช้บริการต้องมีความถูกต้องเป็นสําคัญ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน การจัดทําและลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
 

 
                  1. เริ่ม 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
       จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
                                     ไม่ถูก 
          3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
          4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
            5. CD ROM 
        จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
         6. ลงรายการ  Metadata 
         ในฐานข้อมูล Thailis1 
 
       7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ 
        ลงฐานข้อมูล Thailis 
 
   8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis 
     มาลงรายการในฐานข้อมลู VTLS 
 
                    9. จบ 

1.  เริ่ม 
2.  รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 
3.  ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4.  คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงานการ

วิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
- สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียงข้ึน 
  ช้ันให้บริการ 

5. CD ROM นํามาจัดการเตรียมไฟล์สําหรับ
จัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- แปลงไฟล์เอกสาร Word ให้เป็น PDF 
    - ตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนด 

(การตั้งช่ือโฟลเดอร์/ไฟล์ จํานวนไฟล์) 
6. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลThailis 

- เพ่ือลงรายการตัวเล่ม 
7. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ท่ีจัดเตรียมไว้ใน
รูปแบบ PDF เข้าสู่ระบบฐานข้อมลู Thailis เพ่ือ
เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
8. นํา URL จากฐานข้อมูล Thailis มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS 
   - ค้นหาช่ือเรื่องท่ีจัดทําวิทยานิพนธ์    
     อิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล Thailis 
   - คัดลอก URL ของช่ือเรื่องน้ัน ๆ มาลง
รายการในฐานข้อมลู VTLS ใน Tag 856 
9. จบ 

 
 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 
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ตารางท่ี 2 กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
 
  

                 1. เริ่ม 
 
 
       2. รับมอบสารสนเทศใหม ่
        จากฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 
 
                                      ไม่ถูก 
           3. ตรวจรับสารสนเทศ 
 
 
 
           4. คัดแยกสารสนเทศ/ 
                 CD ROM 
 
               5. CD ROM 
          จัดเตรียมไฟล์เอกสาร 
 
 
            6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียม 
               ให้ผู้ดูแลระบบ 
 
 
        7. ลงรายการวิทยานิพนธ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Matrix 
 
                    8. จบ 
 

1. เริ่ม 
2. รับมอบวิทยานิพนธ์จากฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ตรวจรับวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ 
4. คัดแยกประเภทวิทยานิพนธ์/รายงาน
การวิจัย/บทคัดย่อ/CD ROM 
   - สารสนเทศท่ีเป็นรายการตัวเล่มจัดเรียง 
     ข้ึนช้ันให้บริการ 
5 .  CD ROM นํามา จัดการ เตรี ยม ไฟล์
สําหรับจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

- ตัด/ต่อ ไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
  กําหนด (การตั้ ง ช่ือโฟลเดอร์ / ไฟล์

จํานวนไฟล์) 
6. ส่งไฟล์ท่ีจัดเตรียมให้ผู้ดูแลระบบ 

-  ผู้ดูแลระบบนําไฟล์จัดเก็บใน Sever 
7. ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบ Matrix 

- เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
- ลงรายการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ใน Tag 856  
- เช็คการแสดงผลในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์จากหน้าสืบค้น Opac 
สําหรับผู้ใช้บริการ 

8. จบ 
 

 

1(สุวันนา ทองสีสุกใส และเพ็ญแข ประจงใจ, 2554, น. 6-30) 
 
 
 

แจ้งฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร

เอกสารตัวเลม่ 

จัดข้ึนช้ัน 

ให้บริการ 

ถกู 

ผู้ดูแลระบบ

จัดเก็บใน 

Sever 
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ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรค 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่

1. ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 เป็นไฟล์เอกสาร Word ท่ีไม่ตรงกับตัวเล่ม 
1.2 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม การตั้ง

ช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน CD 
ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

2. การตั้งช่ือไฟล์ไม่ตรงตามรูปแบบท่ีนํามาจัดทํา
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ในแต่ละช่ือเรื่อง บัณฑิตผู้จัดทําส่งไฟล์ใน 

รูปแบบท่ีไมม่ีข้อกําหนด การตั้งช่ือไฟล์ไม่
เหมือนกัน จํานวนไฟล์ไมเ่ท่ากัน 

1.    ไฟล์เอกสารท่ีบันทึกลงใน CD ROM 
1.1 ไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่ตรงกับตัวเล่ม  
1.2 การตั้งช่ือไฟล์และจํานวนไฟล์ท่ีบันทึกลงใน 

CD ROM ของบัณฑิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 
ตัวอย่างไฟล์ CD ROM 
 

 
 

ภาพท่ี 1 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ Word 
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ภาพท่ี 2 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ท่ีมีจํานวนไฟล์ไม่เท่ากัน และการตั้งช่ือไฟล์ 
 

 
ภาพท่ี 3 CD ROM ท่ีได้รับไฟล์ถูกต้องท้ังจํานวนและการตั้งช่ือไฟล์ 
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สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ใช้งาน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี ส่วนท่ี  

1. ประเมินด้านประสิทธิภาพระบบ ส่วนท่ี 2. ประเมินด้านการออกแบบ ส่วนท่ี 3. ประเมินด้านการบริการผลการ

ประเมินโดยรวมสําหรับส่วนท่ี 3 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยค่าเฉลี่ยรวม = 4.33 (x� = 4.33) และมี
ประเด็นสรุป ดังน้ี 
 1. กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ มีข้ันตอนการปฏิบัติตั้งแต่เริ่ม
จนถึงการคัดแยกสารสนเทศมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมือนกัน  
  2. ในข้ันการการจัดเตรียมไฟล์เอกสารในกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่ จึงมีข้ันตอนท่ีแตกต่างกัน คือ กระบวนการปฏิบัติงานเดิม หากได้รับไฟล์เอกสาร Word ต้องทําการแปลงไฟล์
ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และมีข้ันตอนท่ีเหมือนกัน คือ การตัด/ต่อไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบท่ีกําหนดสําหรับการ
จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
  3. ข้ันตอนการลงรายการในฐานข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานเดิมและกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่มีข้อแตกต่าง คือ การลงรายการในกระบวนการปฏิบัติงานเดิม มีการลงรายการลงในฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล คือ 
ฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูล VTLS ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever ของ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่จะลงรายการในฐานข้อมูล Matrix ซ่ึงไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Sever 
ของสํานักฯ การจัดเก็บไฟล์ตามกระบวนการปฏิบัติงานเดิมน้ัน อาจทําให้เกิดปัญหาในการเปิดไฟล์จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ไม่สามารถเปิดเอกสารได้  ถ้าเกิดมีการเปลี่ยน Sever จัดเก็บไฟล์ของ สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ันการจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Sever ของสํานักฯ หากเกิด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที  

  4. ในส่วนน้ีเองอาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการในการสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์ คือ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเดิม หากเกิดปัญหาผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ การแก้ไขจะเกิดการล่าช้า
หรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้ สํานักฯ ต้องประสานงานสอบถามและแก้ไขปัญหากับทาง สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ส่วนในกระบวนการปฏิบัติงานใหม่น้ัน เมื่อผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการเปิดไฟล์เอกสาร
หรือการดาวน์โหลดไฟล์ ทางสํานักฯ สามารถตรวจเช็ดและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้ทันที 

 
ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม ่

 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 

ข้ันตอน 
รับมอบสารสนเทศใหม่จากฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร 
ตรวจรับสารสนเทศ 
คัดแยกสารสนเทศ 
 

ข้ันตอน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ัง 3 
ข้ันตอน มีการปฏิบัติงานเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน 
CD ROM การจัดเตรยีมไฟล์
เอกสาร 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ไฟล์เอกสารท่ีได้รับมา มีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ 
เอกสาร Word ซ่ึงทําให้เกิดปัญหา
การขยับของการจัดเอกสาร การ
ข้ามหน้าของเอกสาร เกิดปัญหาไม่
ตรงตามตัวเล่ม การบันทึกไฟล์ของ
บัณฑิตแต่ละท่านไม่เหมือนกัน และ
การจะจัดทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ต้องนําไฟล์เอกสาร Word มาผ่าน
กระบวนการแปลงไฟล์ให้มาอยู่ใน
รูปแบบ PDF 
เอกสาร PDF ไม่ตรงตามตัวเล่ม 
การบันทึกไฟล์ของบัณฑิตแต่ละ
ท่านไม่เหมือนกัน 
จากน้ันต้องนําเอกสารท่ีเป็น PDF 
มาทําการตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ใน
รูปแบบท่ีกําหนด 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่
ไฟล์ท่ีได้รับอยู่ในรูปแบบ PDF แต่ 
ก็ยังไม่ได้อยู่ ในรูปแบบท่ีกําหนด
สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องนํามาทําการ
ตัด/ต่อไฟล์  ใ ห้อยู่ ในรูปแบบท่ี
กําหนด 
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ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานเดิมและงานใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานเดิม กระบวนการปฏิบัติงานใหม ่ สรุปประเด็น 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 

ข้ันตอน 
การลงรายการในฐานข้อมลู 
กระบวนการปฏิบัติงานเดิม 
ต้องลงรายการ Metadata และ 
Upload ไ ฟ ล์ เ ข้ า ไ ป เ ก็ บ ใ น
ฐานข้อมูล Thailis แล้วนํา URL ช่ือ
เ รื่ อ งของ เอกสาร น้ัน  ๆ  มาล ง
รายการ (Catalog) ลงใน Tag 856 
ของฐานข้อมูล VTLS อีกครั้งหน่ึง 
เ พ่ือบริ การแ ก่ผู้ ใ ช้บริ การของ
ห้องสมุด การทํางานข้ันตอนน้ีอาจ
เ กิด ปัญหา กับผู้ ใ ช้บ ริ ก า รขอ ง
ห้องสมุดได้ เช่น เปิดเอกสารไม่ได้
เน่ืองจากลิงก์เสีย จาก สกอ. เปลี่ยน
ท่ีจัดเก็บไฟล์/Sever 
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ 
เมื่อกระบวนการจัดเตรียมไฟล์
เรียบร้อยแล้ว ส่งไฟล์ให้กับผู้ดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix 
ของสํานักฯ เพ่ือจัดเก็บใน Sever 
แ ล้ ว ล ง ร า ย ก า ร ( Catalog) ใ น
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix ของสํานักฯ เพียงฐานข้อมูล
เดียว ไฟล์เอกสารจะถูกเก็บโดย
สํานักฯ สะดวกในการแก้ไขปัญหา 

 
 อภิปรายผล 
 จากการท่ีได้นํากระบวนการใหม่เข้ามาทดลองปฏิบัติใช้งานภายในหน่วยงานโดยกลุ่มงานเทคนิค
และบริการท่ีใช้งานดังกล่าว ไม่พบประเด็นปัญหาในการดําเนินงาน แต่พบประเด็นปัญหากับหน่วยงานภายนอก 
กล่าวคือ กระบวนการทํางานไม่เหมือนกัน ดังน้ัน หน่วยงานควรมีการประสานงาน การสร้างความเข้าใจตรงกัน และ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือความสะดวกในการทํางานและเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
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 1. ให้หน่วยงานบัณฑิตของส่วนกลางและคณะท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีแบบฟอร์มส่ง
ไฟล์งานตามท่ีกําหนด 
 2. ให้มีตรวจสอบเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสารก่อนท่ีจะอนุมัติ เพ่ือความถูกต้องกับข้อมูล 
 3. เพ่ิมข้อมูลการอนุมัติเอกสารในการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์และไฟล์เอกสาร 
 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทุกสาขารับทราบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงเป็นผู้จัดทําวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอก จึงจําเป็นต้องได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐาน จึงขอ
เสนอแนะ ดังน้ี 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตคณะวิชา ควรมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับสําหรับการส่ง
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษาให้มีรูปแบบเดียวกัน 

 2. สําหรับสํานักวิทยบริการในการจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่มีรูปแบบ
ท่ีกําหนดสําคัญในการนําไปใช้ปฏิบัติงานทําเอกสารวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

  2.1 ภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือไฟล์ คือ ภาษาอังกฤษ 

  2.2 การตั้งช่ือไฟล์สําหรับนําไปใช้ปฏิบัติงานกําหนดไว้ 12 ไฟล์ ดังน้ี 

   2.2.1  cover ประกอบด้วย  หน้าปก  หน้าอนุมัติ (มีลายเซ็นกรรมการ) 
   2.2.2  abstract ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
   2.2.3  acknowledgement ประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ 
   2.2.4  content ประกอบด้วย สารบัญ (สารบัญภาพ สารบัญตาราง) 
   2.2.5  chapter 1 ประกอบด้วย บทท่ี 1 
   2.2.6  chapter 2 ประกอบด้วย บทท่ี 2 
   2.2.7  chapter 3 ประกอบด้วย บทท่ี 3 
   2.2.8  chapter 4 ประกอบด้วย บทท่ี 4 
   2.2.9  chapter 5 ประกอบด้วย บทท่ี 5 
   2.2.10  bibliography ประกอบด้วย บรรณานุกรม 
   2.2.11  appendix ประกอบด้วย ภาคผนวก 
   2.2.12  biodata ประกอบด้วย ประวัติผู้เขียน 

3. ไฟล์เอกสารท่ีบัณฑิตส่งต้องตรงกับตัวเล่ม 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถนําไฟล์ท่ีกําหนดไปใช้ในเว็บไซต์ Thailis หรือโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอ่ืน ๆ 
 2. เป็นรูปแบบกําหนดแบบสากล 
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บทคัดย่อ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้

ความรู้ทางด้านบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ให้มีการพัฒนาด้านสื่อส่งเสรมิการเรียนการสอน การจัดการห้องสมุดให้ทันสมยัและ

น่าเข้าใช้บริการ ท้ังในด้านการจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด โดย

มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมในการเรียนรู้ จํานวน 10 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตท่ี 1-5 สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน โดยมีการให้

ความรู้ด้าน (1) การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ (2) การให้ความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล (3) การจัดให้ความรู้เรื่อง

ห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  นอกจากน้ันยังได้มีการมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ให้กับ

ทางห้องสมุดโรงเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน จากการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านวิชาชีพ

บรรณารักษ์กับหน่วยงานภายนอกและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม 

 

คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดโรงเรียน,  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               จังหวัดอุบลราชธานี 
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ABSTRACT  
  The project “Ubon Ratchathani University and Development of Library in 

Fundamental School under Ubon Ratchathani Educational Service area” has been financially 

supported by Ubon Ratchathani University for community services. The objective of this project is 

to provide knowledge in academic services, exchange knowledge in development of library in 

fundamental school under the Ubon Ratchathani educational service area. We focus on many 

aspects, the development of educational media, rearrangement the library to be attractive and 

modern for both in the supplying and preparation of books for library and operation of library 

activities. There are 10 schools participating in the learning in the educational service area 1-5, in 

the educational area Ubon Ratchathani. We organize some activities to educate the faculty and 

students of all 10 schools as following; 1. Modern library management 2. Providing information 

search knowledge 3. Providing knowledge about green libraries and encouraging people to read a 

book. In addition, books and educational materials were also provided to all 10 school libraries 

from the exchange of knowledge, resulting in public relations in the profession of library and 

information science with external agencies. Importantly, we are able to present our Ubon 

Ratchathani University to public community and society in term of academic services. 

 
Keyword: Ubon Ratchathani University, Development of Library, Library in Fundamental  

              School, Ubon Ratchathani Educational Service area 

 

บทนํา 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าท่ีหลักสําคัญอีกประการหน่ึง นอกจากทําการสอนและวิจัยแล้ว 

ยังมีหน้าท่ีบริการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถ่ิน โดยตระหนักถึงเยาวชนท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษา และปัจจุบันน้ีได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย หากเด็กมีพ้ืนฐานทาง

การศึกษาท่ีดี มีการกระตุ้นและส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็กให้มีความรู้ได้อย่างกว้างไกล  ซ่ึง

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ ท้ังการให้บริการทางวิชาการแก่

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีภารกิจในการสนับสนุนทางด้านการเรียน 

การสอนของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมท้ังการให้บริการแก่ชุมชน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการให้บริการ

วิชาการในปี พ.ศ. 2562  แก่ห้องสมุดโรงเรียนในเครือข่ายพันธมิตรและโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เพ่ือช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับห้องสมุดโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี และส่วนหน่ึง

ท่ีควรให้การสนับสนุนด้วยการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ท้ังด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมความรู้

เก่ียวกับการรักการอ่านและการเข้าถึงความรู้ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒนา
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คุณภาพทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจํานวน 5 เขตพ้ืนท่ี ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออก

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 5 ของ

ประเทศ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, 2560)  ซ่ึงโรงเรียนท่ีสังกัดในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะมี

สภาพพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันไป โดยหลัก ๆ จะเน้นในเรื่องของความพร้อมในด้านการให้ความรู้ทางการศึกษาทางด้าน

ห้องสมุดท่ีเป็นส่วนสําคัญท่ีมีบทบาทในการให้บริการความรู้ ซ่ึงบางโรงเรียนยังมีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยในการท่ีจะพัฒนาความรู้ทางด้าน

การศึกษา จึงได้มีการจัดให้บริการความรู้ทางด้านห้องสมุด ท่ีจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษา ซ่ึงเป็นความรู้

พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีให้ความรู้เพ่ือท่ีจะสามารถเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ให้มีความ
ทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ 

             2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ สามารถศึกษา

ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง 

 3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธี 

การจัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. ติดต่อประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขตท่ี 1-5 เพ่ือคัดเลือกรายช่ือ
โรงเรียน เพ่ือท่ีคัดเลือกเข้าร่วมจัดพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดทําหนังสือประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 
ขอความอนุเคราะห์ ให้ส่งรายช่ือโรงเรียนท่ีจะให้สํานักวิทยบริการให้ความรู้ทางด้านห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน โดยทางสํานักวิทยบริการจะเป็นผู้คัดเลือกรายช่ือท่ีส่งมา 
  2. แต่งตั้งคณะทํางานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3. ลงพ้ืนท่ีออกสํารวจโรงเรียนตามท่ีเขตได้จัดส่งรายช่ือโรงเรียน โดยการคัดเลือกโรงเรียนเขต
ละ 2 โรงเรียน จาก 5 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน 

 4. บรรณารักษ์ลงพ้ืนท่ี ท่ีโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือก เพ่ือสอบถามเรื่องนโยบายการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน และความต้องการด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสํานักวิทยบริการให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการบริหารจัดการห้องสมุด 

 5. บรรณารักษ์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ เพ่ือเตรียมไปออกจัดกิจกรรม และให้คําแนะนํา 
และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน 

 6. จัดประชุมเตรียมการออกจัดกิจกรรมให้ความรู้กับทางโรงเรียน โดยการกําหนดวันท่ีเตรียมลง
พ้ืนท่ีโรงเรียน 
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 7. จัดทําหนังสือถึงทางโรงเรียนและพ้ืนท่ีเขตการศึกษาเขตท่ี 1- 5 เพ่ือกําหนดวันท่ีจะออกไปจัด
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียน 

 8. ดําเนินการออกจัดกิจกรรม โดยให้ความรู้ด้านห้องสมุดกับครูท่ีดูแลรับผิดชอบห้องสมุดและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 10 โรงเรียน  

 9. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียว ในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
 10. ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ 
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการ จัดกิจกรรมโครงการโดยถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
โครงการ ท้ังสิ้น 742 คน โดยมีข้ันตอนการดําเนินโครงการโดยได้ทําหนังสือหารือกับทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือคัดเลือกโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการจากการออกสํารวจ จํานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม จํานวน 60 คน และโรงเรียนดอนมด
แดงบ้านดงบัง จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 69 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือ  จํานวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม 88 คน และโรงเรียนบ้านตากแดด จํานวน 68 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 3 ได้แก่ โรงเรียนนางาม
(ผลแก้วอุปถัมภ์)  จํานวน 61 คน และโรงเรียนบ้านกุ่ม จํานวน 70 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก
นาคํา จํานวน 72 คน และโรงเรียนบ้านสําโรงคุรุประชาสามัคคี จํานวน 72 คน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 5 ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี จํานวน 89 คน และโรงเรียนบ้านกลาง จํานวน 93 คน รวมนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ
ท้ังสิ้น 742 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
ให้มีความทันสมัยและน่าเข้าใช้บริการ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ 
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านห้องสมุดแก่บุคลากรท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นครูบรรณารักษ์ให้เข้าใจถึงวิธีการ
จัดหาหนังสือ จัดเตรียมหนังสือ การจัดห้องสมุดและการดําเนินกิจกรรมห้องสมุด  
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  ภาพท่ี 1 การสํารวจโรงเรียน 

 

 
                                     
ภาพท่ี 2 คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน 
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ภาพท่ี 3 คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการมอบหนังสือท่ีโรงเรียน 
 

 
                                   
ภาพท่ี 4 การจัดกิจกรรมและมอบหนังสือท่ีโรงเรียน 
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ภาพท่ี 5 การให้ความรู้ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว 

 

 
              
ภาพท่ี 6 การให้ความรู้การสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้นักเรยีนสามารถสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 
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ภาพท่ี  7 หลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
  อภิปรายผล 

 จากการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 ผู้ดําเนินโครงการ ได้ประเมินผล จากการดําเนินการในมิติ

ของนักเรียนและมิติของครูโรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ดังน้ี  

 1. ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุดให้กับครูท่ีดูแล

ห้องสมุดโรงเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเตรียมหาสื่ออุปกรณ์ต่าง 

ๆ ท่ีช่วยในด้านการเรียนการสอน และรู้จักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เด็ก

อยากเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 

 2. จากการประเมินด้วยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องสมุด พบว่า ครูและ

นักเรียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกไปให้ความรู้ทางด้านการ

บริหารจัดการห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เน่ืองจากครูท่ีทําหน้าท่ีดูแลห้องสมุด มีภาระงานสอน

และภาระงานดูแลห้องสมุด ทําให้ไม่ได้ดําเนินงานด้านห้องสมุดได้อย่างเต็มท่ี และวุฒิท่ีได้มาดูแลห้องสมุดก็ไม่ตรง

ตามทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังน้ัน การท่ีบรรณารักษ์จากทางสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด และให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เด็กอยากเรียนรู ้มีนิสัยรักการอ่าน และยังได้ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ด้านทางสังคม  คุณครูมีความรู้ทางด้านห้องสมุดและสามารถนําความรู้ไปช่วย

พัฒนาห้องสมุดให้เกิดความรู้เพ่ือนําไปสู่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน 

จังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง 10 โรงเรียน ผู้จัดโครงการมีข้อคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการ ดังน้ี 

 1. เพ่ิมระยะเวลาในการออกจัดกิจกรรมและให้ความรู้ท่ีโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 2. ควรเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทําให้

นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 3. ควรจัดให้เป็นโครงการต่อเน่ือง เพ่ือให้โอกาสโรงเรียนอ่ืนได้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา

ห้องสมุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นโครงการท่ีตอบสนองพันธกิจของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านวิชาการ 

   2. การให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของและทักษะทางวิชาชีพใน

การนําความรู้เพ่ือช่วยพัฒนาห้องสมุดจากหน่วยงานภายนอก 

   3. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรดําเนินโครงการขยายผลกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักวิทยบริการกับโรงเรียนเพ่ือตอบสนองภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ 

 
รายการอ้างอิง 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. (2560). สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2562, จาก 
             http://www.web.moe.go.th/ubnpeo/index.php? 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหา ปริมาณ และความทันสมัยของ

หนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2559 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ ฐานข้อมูล
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบบันทึกเน้ือหารายวิชา       
แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา และแบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา สาขาวิชาและ      
ปีพิมพ์  

ผลการวิจัย พบว่า หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 
156,046 เล่ม เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 
97.45 ของหนังสือในห้องสมุด  

ด้านความทันสมัย พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)      
มีน้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.28 ของหนังสือท้ังหมด ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือท่ีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 
2003-2012) ร้อยละ 52.50 โดยสาขาวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชา
ท่ีมีหนังสือทันสมัยมากท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ
สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ ตามลําดับ   

 
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เน้ือหา, ทรัพยากรสารสนเทศ, หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  
The objectives of this research are: 1) to analyze the correspondence between 

the information resources and the curricular of Chiang Mai Rajabhat University revised in 2016 
academic year 2) to study the amount and frequency of books in the library. The research tools 
were the information resource databases of Chiang Mai Rajabhat University and the curriculum 
analysis form. 

The results shows that there were a total of 156,046 books related to the curricular 
offered. Consisting of 141,625 Thai books and 14,421 English language books, representing in total 
97.45% of all the books available in the Library.    

Among these, there were a small proportion of books published during the last 
five years (2013-2017), accounted for only 8.28 of the studied population. Most of the books were 
published during 2003-2012 for 52.50% of the studied population. The curriculum with the highest 
proportion of books corresponding to the curriculum are Product design, Information and 
communication technology and Public administration, the curriculum with the least proportion of 
books are Architecture technology, Japanese language and Chinese language, The curriculum with 
the most current and up-to-date books are Information and communication technology, 
Information science, and English language, while the least current and up-to-date books are 
Architecture technology, Animal science and Thai language respectively.   

 
Keyword: Content analysis, Information resources, Curriculum of Chiang Mai Rajabhat University    

 
บทนํา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน้าท่ี จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกสาขาวิชาให้ตรงตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการแก่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในห้องสมุดถือเป็น
ดัชนีบ่งช้ีด้านคุณภาพการศึกษา บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การ
พิจารณาถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงต้องพิจารณาจากสภาพของห้องสมุด ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
ห้องสมุด แต่ท้ังน้ี คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดไม่ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณเพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงความ
ทันสมัย ความหลากหลาย และความสอดคล้องตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนด้วย (นงนารถ ชัยรัตน์, 2542) และ
หัวใจหลักสําคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ก็คือ งบประมาณ ซ่ึงข้อมูลในการจัดทําคําของบประมาณสําหรับ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณน้ัน คํานวณจากจํานวนอาจารย์ นักศึกษา และหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ในขณะท่ีงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีแนวโน้มท่ีจะถูกปรับลดลงทุกปี แต่เปิดรับนักศึกษาท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน หรือมีการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่เพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบกับทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดท่ีควรต้องเพ่ิมจํานวนในสัดส่วนท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน ท่ีผ่านมาสํานักหอสมุดไม่เคยมีการศึกษาถึง
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ความคุ้มค่า และความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน จึงทําให้ไม่ทราบว่าหนังสือ
ท่ีจัดหามาน้ันมีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้ และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ Course and research analysis using a coded classification system (Lochstet, 
1997) Managing information resources in libraries: Collection management in theory and practice 
(Clayton, 2001). และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ (2542),         
สุรีวรรณ จันทร์สว่าง (2555), อรรพรรณ การคนซ่ือ (2557), Kohn (2013) และ Danielson (2012) พบว่า วิธีการศึกษา
ความสอดคล้องของเน้ือหากับหลักสูตรท่ีนิยมนํามาใช้และได้ผลเป็นอย่างดี คือ การนํารายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห์
เน้ือหา เพ่ือจัดหมวดหมู่ตามระบบแผนการจัดหมู่ และกําหนดหัวเรื่อง แล้วทําการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือหาปริมาณ และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ     

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของหนังสือท่ีให้บริการในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้าน
ปริมาณ ความทันสมัย และความสอดคล้องของเนื้อหากับหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่า
ด้านปริมาณกับงบประมาณท่ีได้รับ และการพิจารณาคัดออกอย่างสมเหตุสมผล และเพ่ือให้สํานักหอสมุด สามารถ
ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. ศึกษาปริมาณ และความทันสมัย ของหนังสือท่ีมีในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหนังสือท่ัวไป และหนังสืออ้างอิงท่ีจัดหาด้วยวิธีการจัดซ้ือ
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีมีรายการปรากฏในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS 
Virtua จํานวน 160,122 เล่ม (ภาษาไทย 141,851 เล่ม ภาษาอังกฤษ 18,271) ไม่รวมหนังสือประเภทข้อมูลล้านนา 
วิทยานิพนธ์ วิจัย นวนิยาย หนังสือเยาวชน หนังสือท่ีอยู่ระหว่างการซ่อม หนังสือท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ และหนังสือบริจาค
ทุกประเภท โดยศึกษาเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่รวมรายวิชาการวิจัย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา โดยมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2558 - 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันท่ีเริ่มดําเนินการศึกษา 10 มิถุนายน 2560 
จํานวน 9 หลักสูตร 41 สาขาวิชา โดยโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพบังคับ) และหมวดวิชาเลือกเสรี 
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2. วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือกับรายวิชา 
1. กําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ในแต่ละรายวิชา โดยใช้คู่มือตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ 

ได้แก่ หัวเรื่องออนไลน์สําหรับหนังสือภาษาไทย ของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
อุดมศึกษา คู่มือหัวเรื่องสําหรับภาษาอังกฤษ (Library of Congress Subject Heading) และคู่มือกําหนดเลขหมู่
ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification and Relative Index) 

2. นําหัวเรื่องและเลขหมู่ท่ีกําหนดไว้ ไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพื่อหาจํานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2558-2562        

2. พิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ จากปีพิมพ์  
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2. ศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2559 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)  
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับรายวิชา โดยการกําหนดหัวเรื่องและเลขหมู่

ในแต่ละรายวิชา และนําไปสืบค้นในฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua เพ่ือหาจํานวน
หนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ  

5. วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางแยกตามสาขาวิชา ภาษา และปีท่ีพิมพ์ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ แยกตามหลักสูตรและสาขา 
7. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําวิชาเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีพบ เพ่ือนําข้อมูลมา

ใช้ประกอบการสรุป และอภิปรายผล 
8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศระบบ VTLS Virtua  
2. แบบกําหนดเน้ือหารายวิชา ใช้บันทึกข้อมูลรายวิชา หัวเรื่อง และเลขหมู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สืบค้นหาหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา  
3. แบบบันทึกจํานวนหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชา เพ่ือหาปริมาณหนังสือของแต่ละสาขา  
4. แบบบันทึกจํานวนหนังสือแยกตามภาษา และปีพิมพ์ เพ่ือใช้พิจารณาความทันสมัยของหนังสือ  
5. แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาท่ีพบว่า ไม่มีหนังสือท่ี

สอดคล้องด้านเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอน หรือในรายวิชาท่ีมีจํานวนหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ น้อยกว่า ร้อยละ 10    
  

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
1. สรุปผล 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
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  1.1  จํานวนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 สํานักหอสมุด มีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร จํานวน 156,046 เล่ม (ร้อยละ 97.45 ของ

หนังสือท่ีมีในห้องสมุด) เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม (ร้อยละ 99.84 ของหนังสือภาษาไทยในห้องสมุด) และ
หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 14,421 เล่ม (ร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีในห้องสมุด) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 – 2562 
           

        1.2 ความสอดคล้องของหนังสือกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 หนังสือท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หนังสือในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ร้อยละ 40.84 และสอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.56  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามหลักสตูร 
    

97.45

2.55

หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร หนังสือไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

บธ.บ., 13.34%
บช.บ., 1.39%

นท.บ., 2.40%

ศ.บ., 2.12%

วท.บ., 40.84%

ศศ.บ., 30.69%

ศศ.ม., 0.56%

นต.บ., 3.40% รป.บ., 5.26%
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   เมื่อจําแนกหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมากท่ีสุด ร้อยละ 37.03 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.51 
ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 
3.81 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.04 เช่นกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงร้อยละของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา 
   
  เมื่อจําแนกความสอดคล้องตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีหนังสือ
สอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด ร้อยละ 8.69 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.84 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 5.26 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.32 รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 0.45 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 0.4
  จําแนกตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด   ร้อยละ 
8.40 รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 6.21 และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 
4.92 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.31 รองลงมา คือ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร้อยละ 0.42 เท่ากัน 
ตามลําดับ  
  ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด ร้อยละ 0.63 
รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.52 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 0.46 ส่วนสาขาวิชาท่ีมี
หนังสือภาษาอังกฤษน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ร้อยละ 0.04 และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.01  

1.3 ความทันสมัยของหนังสือในสํานักหอสมุดกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 การศึกษาความทันสมัยของหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 ช่วงปีพิมพ์ 

พบว่า หนังสือท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 รองลงมา 
คือ หนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 15 ปี (ก่อนปี 2546 หรือ ก่อน ค.ศ. 2003) ร้อยละ 39.22 และหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน  
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) น้อยท่ีสุด ร้อยละ 8.30 ตามลําดับ 

11.97

1.21 2.02 1.97

37.03

27.77

0.51 3.34 4.92
1.37 0.17 0.38 0.15

3.81 3.56
0.04 0.06 0.34

บธ.บ. บช.บ. นท.บ. ศ.บ. วท.บ. ศศ.บ. ศศ.ม. นต.บ. รป.บ.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
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ภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสตูร จําแนกตามปีพิมพ 
 
  เมื่อจําแนกความทันสมยัตามภาษา พบว่า หนังสือภาษาไทยท่ีมีปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-
2555) มากท่ีสดุ ร้อยละ 46.56 และปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (2556-2560) น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 6.53 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษ 
พบว่า หนังสือปีพิมพ์ช่วง 10 ปี (ค.ศ. 2003-2012) มากท่ีสดุ รอ้ยละ 5.93 และปีพิมพ์ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017)  น้อย
ท่ีสุด ร้อยละ 1.75 เช่นกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ร้อยละของจํานวนหนังสอืท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตร จําแนกตามภาษา และปีพิมพ์  
 
 จําแนกความทันสมัยตามหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) มากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.68 ของหนังสือ
ท้ังหมดในหลักสตูร และหลักสตูรท่ีมีหนังสือทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.30 

39.22%

52.5%

8.28%

ก่อนปี 2546 2546-2555 2556-2560

37.66

1.56

46.56

5.936.53
1.75

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ก่อนปี 2546

2546-2555

2556-2560
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 จําแนกตามภาษา พบว่า หลักสูตรท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสุด ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี 
(พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.00 ของหนังสือในหลักสูตร และหลกัสูตรท่ีมี
หนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 3.26 ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษท่ี
ทันสมัยมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรเศรฐศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 27.23 และหลักสตูรท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัย
น้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 0.04 เช่นกัน 
 จําแนกความทันสมัยตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสือทันสมยัมากท่ีสดุปีพิมพ์ ไมเ่กิน 5 
ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รอ้ยละ 23.55 รองลงมา 
คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ร้อยละ 14.78 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 14.13  ส่วนสาขาวิชาท่ีมหีนังสือทันสมัย
น้อยท่ีสดุ ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ร้อยละ 0.62 รองลงมา คือ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ร้อยละ 0.92 และ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ รอ้ยละ 1.52 ตามลาํดบั  
 จําแนกตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีมีหนังสอืภาษาไทยทันสมยัมากท่ีสดุ ปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 
2556-2560) ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 53.85 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ร้อยละ 49.21 และสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 28.96 และสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาไทยทันสมัยน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาสตัวศาสตร ์ร้อยละ 3.32 เท่ากัน  ส่วนสาขาวิชาท่ีมีหนังสือภาษาอังกฤษทันสมัยมากท่ีสุด ปีพิมพ์
ไมเ่กิน 5 ปี (ค.ศ. 2013-2017) ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 47.59 ของหนังสือท้ังหมดในสาขา รองลงมา คือ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ร้อยละ 46.01 และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร้อยละ 44.67 สว่นสาขาท่ีมหีนังสือ
ภาษาอังกฤษทันสมัยน้อยท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 0.39 และสาขาวิชาจิตวิทยา ร้อยละ 0.98 และ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษาไทย ไม่มหีนังสือภาษาอังกฤษท่ีทันสมยั 

2. อภิปรายผล 
2.1 หนังสือท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 
สํานักหอสมุดมีหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ร้อยละ 

97.45 ของหนังสือท้ังหมด พิจารณาตามภาษา พบว่า เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 141,625 เล่ม ร้อยละ 88.44 
ของหนังสือภาษาไทยท้ังหมด และร้อยละ 78.92 ของหนังสือภาษาอังกฤษท้ังหมด เมื่อพิจารณาแต่ละหลักสูตร 
พบว่า หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต รองลงมา คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส่วนหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตามลําดับ 

ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถอธิบายได้ว่าเน่ืองจากแต่ละหลักสูตรมีจํานวนสาขาวิชามากน้อย
ต่างกัน หลักสูตรท่ีมีสาขาวิชามาก จะมีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรมากตามจํานวนรายวิชาท่ีสอน จึงทําให้สัดส่วน
หนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแปรผันตามรายวิชา นอกจากน้ี งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีลดลง สวน
ทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้ความร่วมมือในการเสนอแนะและคัดเลือกเข้าห้องสมดุน้อย 
เพราะบางสาขาวิชามีห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ประจําสาขา เมื่อเปรียบเทียบในด้านของภาษา สํานักหอสมุดมนีโยบายใน
การจัดหาหนังสือภาษาไทย จํานวน 3 เล่ม/ช่ือเรื่อง หนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 1 เล่ม/ช่ือเรื่อง สัดส่วนของจํานวนหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

พิจารณาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีหนังสือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนังสือในสาขาวิชา พบว่า ทุก
สาขาวิชามีหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 10 พิจารณาตามภาษา พบว่า สาขาวิชาท่ีต้องจัดหาหนังสือให้
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สอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือภาษาไทยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหนังสือภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

2.2 ความทันสมัย  
 จากการพิจารณาความทันสมัยของหนังสือท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555 หรือ ค.ศ. 2003-2012)      
มากท่ีสุด ร้อยละ 52.50 ส่วนหนังสือท่ีมีปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017) ซ่ึงเป็น
หนังสือท่ีทันสมัยท่ีสุด พบว่า มีน้อยท่ีสุดร้อยละ 8.28 

 ผู้วิจัยกําหนดให้ความทันสมัยของหนังสือแต่ละสาขาวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หนังสือในหลักสูตร ซ่ึงพบว่า มีจํานวน 6 หลักสูตร ท่ีมีหนังสือปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560 หรือ ค.ศ. 2013-2017)  
ไม่ถึงร้อยละ 10 ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาท่ีควรจัดหาหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาจิตวิทยา       

จากผลการศึกษาความทันสมัยท่ีพบ สามารถอธิบายได้ว่า เน่ืองมาจากสํานักหอสมุดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีน้อยลง ซ่ึงสวนทางกับราคาสิ่งพิมพ์ท่ีสูงข้ึน หนังสือบางสาขาวิชาท่ีเป็น
วิชาเฉพาะทาง มีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศน้อย สํานักหอสมุดอาจจัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน ซ่ึงมีราคาแพง นอกจากน้ี สํานักหอสมุดยังต้องการความร่วมมือจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู ้และ
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือคัดเลือกและประเมินเน้ือหาของหนังสือ ซ่ึงในแต่ละปีสํานักหอสมุดได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์คณะต่าง ๆ ในการเสนอแนะและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดน้อย จึงอาจทําให้ห้องสมุด
จัดหาหนังสือท่ีทันสมัยได้ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร  

นอกจากน้ี ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีพบว่ามีหนังสือสอดคล้อง
กับหลักสูตรน้อย และล้าสมัย สรุปประเด็นสาระสําคัญได้ว่า ส่วนใหญ่อาจารย์แต่ละสาขาวิชาแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการสอนจากเอกสารประกอบการสอน แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ และค้นหาแหล่ง
สารสนเทศประกอบการสอนจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร ์และ
สาขาวิชาจิตวิทยา บางสาขาวิชาใช้วิธีการสอนจากประสบการณ์ผู้สอน เช่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้จากสถานท่ีหรือสถานการณ์จริง เช่น สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น    

3. ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
3.1 ข้อเสนอแนะ  

1) ควรมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการศึกษาวิจัย  

2) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือหาของหนังสือกับหลักสูตรทุกครั้งเมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
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3) ควรมีการศึกษาความสอดคล้องด้านเน้ือของของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืน 
เช่น สื่อโสตทัศน์ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น 

4) ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณาจารย์ประจําหลักสูตรในการคัดเลือกหนังสือท่ีมี
เน้ือหาความสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีตนสังกัด เพ่ือให้มีจํานวนหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากข้ึน 
3.2 การนําไปใช้ประโยชน์  

1) ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือให้เพียงพอ    
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และขยายขอบเขตไปยังทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าด้านปริมาณทรัพยากรสารสนเทศกับ
งบประมาณท่ีได้รับ  

3) ผลการศึกษาความทันสมัยของหนังสือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสํารวจการใช้และ
พิจารณาคัดออกหนังสือท่ีมีปีพิมพ์เกิน 10 ปีได้ 

4. ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร หรือจัดทําหลักสูตรใหม่   
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บทคัดย่อ  
 บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เป็นการบริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาติดต่อ
ขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ  ซ่ึงผู้ใช้บริการท่ีเข้ามาใช้บริการจะได้รับบริการท่ีรวดเร็ว และได้รับ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษกว่าการขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาไทย ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคย จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานในอนาคตต่อไป  ผลการศึกษาการให้บริการ พบว่า จากจํานวนนิสิตชาว
ไทยท้ังหมดท่ีมาใช้บริการท่ีสํานักวิทยบริการ มีนิสิตเพียง 20 คน มีความสนใจเข้าใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast 
Lane  และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การมาใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane  ทําให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนข้อท่ีนิสิตพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ นิสิตไม่สามารถ
ใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane ในสํานักวิทยบริการได้หลายจุดบริการ ซ่ึงสํานักวิทยบริการจะต้องดําเนินการ
พัฒนาจุดบริการให้มีความชัดเจน และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ รวมท้ังต้องพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย หากต้องการให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 

 
คําสําคัญ: บริการสารสนเทศ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

ABSTRACT  
  Fast Lane Information Service is an information service for users who use English 
during the service.  These users will receive more special assistance as well as quicker service than 
those requesting the service by communicating in Thai.  The service is aimed at encouraging the 
students to practice communication skills in English.  It can help build confidence and familiarity 
until the skills in using English for successful communication can be mastered in their daily life and 
future work. The results showed that, of all the native Thai students who came to use the service, 
only 20 people were interested.  The majority of these users was satisfied with the Fast Lane 
Service at a high level.  The students were highly satisfied with the idea that using the service 
definitely allows the students to practice their English language skills.  However, the students were 

825



 

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

 

 

unsatisfied with the fact that the service areas for Fast Lane information service in the Academic 
Resource Centre were very limited. The Academic Resource Center, therefore, must obviously 
develop the service points and make it more convenient for use.  As well, various forms of activities 
should be introduced, especially when aiming to promote continuous and sustainable service of 
this kind. 

 
Keyword: Information service, English communication, English conversation 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันน้ีเป็นท่ีทราบกันดีว่าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการทํางานน้ัน
มีความสําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต่างก็ต้องการ
บัณฑิต หรือคนทํางานท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือการดําเนินธุรกิจให้ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน  ดังน้ันการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้จ้างงานและเพ่ือให้
นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปได้งานทํา เป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องตระหนักและให้
ความสําคัญ ตลอดจนควรได้มีส่วนร่วมช่วยกันผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพด้วย ประกอบกับผลการวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่ียวกับการผลิตบัณฑิตไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยปัจจัยท่ี
นิสิตขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยในการน้ี  สํานักวิทยบริการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้เล็งเห็น
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane ข้ึน ซ่ึงเป็นการบริการสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ
ท่ีเข้ามาติดต่อขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีจะได้รับบริการท่ีรวดเร็ว และให้การ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษกว่าการขอใช้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาไทย ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคย จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิต สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานในอนาคตต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

   2. เพ่ือการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แก่นิสิตท่ีสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 
   3. เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
   การเตรียมการและการวางแผน (PLAN) ดําเนินการโดย 
    1. ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้บริการเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการจัดให้บริการ
    2. กลุ่มงานบริการสารสนเทศจัดทําคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast 
Lane  เพ่ือเป็นคู่มือการใช้บริการ และเป็นบัตรสะสมแต้มเพ่ือแลกของรางวัล และจัดเตรียมของรางวัลเพ่ือช่วยเป็น
แรงจูงใจสําหรับนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพท่ี 1  ตัวอย่าง คู่มือ (passport) การใช้บริการ 
 
     3. งานประชาสัมพันธ์ดําเนินการประชาสัมพันธ์บริการทุกช่องทาง 
    4. จัดเตรียมพ้ืนท่ีให้บริการให้เห็นเด่นชัด และสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ  โดยจัดทํา
เส้นทางด่วนบริเวณประตูสํานักวิทยบริการ และให้เข้าใช้บริการทางออก ตรงไปยังจุดบริการหลัก คือ เคาน์เตอร์
บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า นอกจากน้ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์บริการตามจุดต่าง ๆ  
ในสํานักวิทยบริการได้ 

 
ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีให้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane 

 
    5. จัดทํา Google Form สําหรับจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  
    6. ประชุมเพ่ือช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกระดับ  
    7. ผู้ให้บริการ คือ บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ ณ จุดบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane 
จะต้องให้บริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนิสิตท่ีมาขอใช้บริการ 
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    8. จัด CRM Corner  โดยในมุมจะจัดให้บริการหนังสืออ่านเล่น, หนังสือเตรียมสอบภาษา, 
เกมฝึกทักษะ และสื่อต่าง ๆ ท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต และเพ่ือการผ่อนคลายด้วยเครื่องดื่ม
ท่ีห้องสมุดจัดไว้ให้ในระหว่างรอรับบริการบางประการท่ีจําเป็นต้องรอ 
 

 
ภาพท่ี 3  CRM Corner 
 
   การดําเนินงานให้บริการ (Do)  มีข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 
    1. ผู้มีสิทธ์ิใช้บริการ สามารถเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ได้ท่ีช่องทางออก (ช่องทาง
พิเศษ) 
    2. ผู้ใช้บริการติดต่อขอใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
    3. การใช้บริการครั้งแรก ผู้ให้บริการต้องมอบคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane  เพ่ือใช้ในการสะสมแต้มแลกรับของรางวัล 
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ภาพท่ี 4 ป้ายช้ีนําทางและข้ันตอนการใช้บริการและนิสิตท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าใช้บริการ 
 
    4. ผู้ ใ ห้บริการสอบถามและกรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการผ่าน Google Form บริการ  
ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า โดยระบุเป็นการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เพ่ือเก็บ
สถิติ และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
    5. ผู้ให้บริการต้องแนะนําการใช้บริการน้ัน ๆ ก่อนการบริการและให้การช่วยเหลือเสมอ 
    6. ผู้ใช้บริการต้องได้รับบริการท่ีรวดเร็วกว่าการบริการท่ัวไป แต่ถ้าหากจําเป็นต้องรอรับ
ทรัพยากรหรือบริการต่าง ๆ ให้เชิญผู้ใช้บริการรอ ณ CRM Corner  
    7. หากต้องประสานการบริการไปยังผู้ปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ จะต้องดําเนินการทันที  
เพ่ือให้บริการอย่างรวดเร็ว เช่น หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือ ให้ใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบช้ันหนังสือ 
แต่ละหมวดในแฟ้มประสานงาน ซ่ึงจะมีข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ID LINE และเบอร์โทรศัพท์ ประสานงานขอหนังสือ
ได้เลย 
    8. ผู้ให้บริการต้องให้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะได้รับสารสนเทศท่ีต้องการ 
    9. ผู้ให้บริการต้องลงลายมือช่ือของตนเองในคู่มือ (passport) การใช้บริการสารสนเทศแบบ 
Fast Lane ให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง เพ่ือเก็บคะแนนแลกของรางวัล 
    10. หากผู้ใช้บริการแสดงคู่มือ (passport) ณ จุดบริการใด ผู้ให้บริการต้องสื่อสารกับผู้ใช้
เป็นภาษาอังกฤษ และลงช่ือผู้ให้บริการทุกครั้ง 
   การเก็บข้อมูลบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  (Check) 
    1. กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการผ่าน Google Form บริการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
โดยระบุเป็นการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  เพ่ือเก็บสถิติ และรายงานมหาวิทยาลัย 
    2. รายงานสถิติและรายช่ือผู้ใช้บริการ เสนอต่อผู้บริหารสํานักวิทยบริการ และรายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย ทุก 6, 9 และ 12 เดือน 
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 การประเมินผลการบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane (Action) 
    1. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท้ังแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมท้ังสร้าง
คิวอาร์โค้ดผู้ใช้บริการสามารถสแกนด้วยสมาร์ตโฟนเพ่ือประเมินการให้บริการ 

    2. ขอให้ผู้ใช้บริการประเมินผลการให้บริการทุกครั้งด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการ 

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
            สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane เปิดให้บริการเดือน พฤษภาคม-กันยายน 
2562 มีผู้ใช้บริการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและขอใช้บริการจํานวนท้ังสิ้น 20 คน โดยท้ังหมดเป็นนิสิตชาวไทย 
ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 นิสิตปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และนิสิตปริญญา 
เอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยจําแนกตามคณะ ได้ดังกราฟ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  กราฟแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการจําแนกตามคณะ 

 
 2. ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) 
เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ การมาใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  ทําให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.60) รองลงมา ได้แก่ วิธีการให้บริการมีรูปแบบท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย 
และมีหลายกิจกรรมบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และการเข้าใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการเข้าใช้บริการแบบ
ปกติ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ข้อท่ีนิสิตพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ สามารถใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane  ในสํานัก
วิทยบริการได้หลายจุดบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.33) และผู้ให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนิสิตได้
ดี (ค่าเฉลี่ย 3.73)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น นิสิตมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการสารสนเทศ
แบบ Fast Lane ทําให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ วิธีการให้บริการมีรูปแบบท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย และมี

6คน35%

5คน25%

4คน20%

2คน10%

1คน5%

1คน5%

ชื
อแผนภูมิ

คณะศกึษาศาสตร์

มนษุยศาสตร์และสคัมศาสตร์

เภสชัศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

แพทยศาสตร์
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หลายกิจกรรมบริการ และการเข้าใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการเข้าใช้บริการแบบปกติ ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การบริการสารสนเทศแบบ Fast Lane เป็นรูปแบบการบริการสารสนเทศแก่นิสิตรูปแบบใหม่ท่ีนิสิตท่ี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต้องการมีจุดบริการสําหรับฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปใช้ในการสอบ 
English Exit Exam และนําไปใช้ในการสอบเข้าทํางาน สอบเรียนต่อ ตลอดจนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง
เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกพิเศษกว่าการใช้บริการท่ัวไป เริ่มตั้งแต่การมาใช้บริการโดยไม่ต้องผ่านประตูสแกน
บัตร ได้รับบริการสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว และได้รับการช่วยเหลือในการใช้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีข้ันตอน
การบริการท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ และชัดเจน จนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ส่วนข้อท่ีนิสิตมีความพึงพอใจน้อย คือ สามารถใช้บริการสารสนเทศแบบ Fast Lane   
ในสํานักวิทยบริการได้หลายจุดบริการ  และผู้ให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนิสิตได้ดี ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบว่าสามารถแสดง passport ณ จุดบริการใดก็ได้เพียงแต่ผู้ให้บริการต้อง
สื่อสารกับผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ และลงช่ือผู้ให้บริการทุกครั้งเพ่ือเก็บสะสมแต้มแลกของรางวัล ส่วนผู้ให้บริการ 
ยังมีบางคนท่ียังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการ ซ่ึงสํานักวิทยบริการไม่ได้น่ิงนอนใจ  
มีการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการมาโดยตลอดโดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นประจํา 
ตลอดจนส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติได้ดียิ่งข้ึนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ ดีเยี่ยงอย่าง (2559, น. 94-95) ท่ีพบว่า ผู้ใช้บริการ
ยังไม่ทราบว่า ห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง ตลอดจนไม่ทราบวิธีการใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการ E-Book 
เน่ืองจากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดอบรมให้ท้ังกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  
   3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการ ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็นและปัญหาการ
ให้บริการของผู้ให้บริการท่ีให้บริการ ณ จุดให้บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า ซ่ึงเป็นจุดบริการหลักท่ีผู้ใช้บริการ
เข้ามาใช้บริการมากท่ีสุด จํานวน 7 คน สรุปได้ว่า บริการท่ีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการ ประกอบด้วย บริการแนะนํา
การสืบค้น WebOPAC จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา ได้แก่ บริการหนังสือห้องคลังหนังสือ 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15 บริการค้นหาหนังสือไม่พบ, บริการยืมหนังสือกรณีพิเศษ และบริการสมัครสมาชิกห้องสมุด  
อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลําดับ  
   ผู้ให้บริการมีความคิดเห็นว่า เป็นบริการท่ีดีท่ีควรจัดให้มีต่อเน่ือง แต่ควรพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการด้วยวิธีอ่ืน เช่น สนทนา ถามตอบ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมจับฉลากแลกของท่ีระลึก หรือสะสมคะแนน
เพ่ือให้สามารถยืมหนังสือได้จํานวนเพ่ิมข้ึน ควรจัดหาหนังสือบทสนทนาและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
ควรจัดให้มีการฝึกภาษาอังกฤษให้กับผู้ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตให้เข้ามา
ใช้บริการมากยิ่งข้ึน เพราะยังมีผู้ใช้บริการมาใช้บริการน้อยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ ดีเยี่ยงอย่าง 
(2559, น. 95) ท่ีพบว่า ควรมีการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษให้ท้ังกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และสอดคล้องกับ 
สุมลฑา สังใจสม (2559, น. 270-274) ท่ีจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรห้องสมุด  
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษท่ีเน้นการสื่อสารในการปฏิบัติงานและนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมท้ังฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
ตลอดจนทดสอบความรู้ ผลพบว่า มีผู้ผ่านการทดสอบถึงร้อยละ 90.90 และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะความรู้ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ และงานวิจัยของ วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 
(2560, น. 124-125) ท่ีสังเคราะห์รูปแบบการเรียนภาษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารโดย
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การชมภาพยนตร์ ข่าว สัมมนา เล่นเกมภาษาผ่าน Youtube เว็บไซต์ หรือ 
iTune เป็นต้น 
                ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นิสิตเสนอให้มีการกําหนดหัวข้อการสนทนาในแต่ละวันเพ่ือเพ่ิมขอบเขตของคําศัพท์ท่ีใช้ภายใน
ห้องสมุด เพ่ือความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการในห้องสมุด         
                 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. หลาย ๆ สถาบันอุดมศึกษา มีการสอบ English Exit Exam ห้องสมุดสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดการให้บริการเพ่ือให้เป็นส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานิสิตด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นแหล่งฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 2. เป็นการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการแนะนํา
ช่วยเหลือในการให้บริการได้อีกช่องทางหน่ึง 
 3. สํานักวิทยบริการสามารถนําไปพัฒนาการบริการ ณ จุดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และ
สะดวกต่อการเข้าใช้บริการต่อไป และยังเป็นการฝึกบุคลากรผู้ให้บริการให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปพร้อม 
ๆ กับผู้ใช้บริการได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ  

กิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น”  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และเพื่อให้นักเรียน
ได้รู้จักท้องถิ่นของตน ภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่  ผลการด าเนินงาน พบ 1) นักเรียน
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของภาคอีสาน เรื่องราวเกี่ยวกับ
โบราณสถาน สถานท่ีส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม และประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน 2) นักเรียนได้รู้จักท้องถิ่น
ของตน ภูมิใจในท้องถิ่นของตน โดยภาพส่วนใหญ่ที่นักเรียนวาดเป็นสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นของนักเรียนและได้
อธิบายถึงสิ่งที่วาด ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน เมื่อร่วมกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.92)  ผลการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นของตนเอง กิจกรรมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบ้านตัวเองได้ท าให้ทราบว่าชุมชน 
ท้องถิ่นตน มีสถานที่น่าสนใจ มีความภูมิใจในบ้านเกิดของตน และอยากจะรักษาไว้ให้ดี ตลอดจนอยากให้จัด
กิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ เพราะได้รับความรู้และความสนุกสนาน 

 
ค าส าคัญ : ประวัติศาสตร์ท้องถิน่, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, นักเรียนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น, บรกิารชุมชน,     

                ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
ABSTRACT  
 Learning about Oneself through Local History was a project held by Academic 
Resource Center of Mahasarakham University. It aimed at providing the students opportunities to 
learn about Mahasarakham’s local history and getting the students to know their local 
communities, to be proud of and willing to continue and preserve them. The results found are as 
follows: 1)  The students learned about Mahasarakham’s local history regarding traditions, the 
northeastern cultures, historic sites, main attractions of the province, and northeastern traditions, 
lifestyles, and cultures. 2) The students got to know their own communities. Most of the pictures 
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they painted were the main attractions in their local communities with the explanations of how 
they were related to them. The students indicated their satisfaction towards the activities. 

Overall, the satisfaction was at the highest level ( = 4.92) The interviews were also conducted 
and it showed that the students had learned about the important places in their local 
communities. They knew that there were interesting places in their community from painting 
activities. They had pride on their hometowns and wanted to preserve the places. Moreover, 
they wanted to participate in this type of activity in the future because it was knowledgeable and 
enjoyable.  

 
Keyword: Local history, Conservation of local cultural, Students and local cultural, Community  

                Services, Academic Resource Center Mahasarakham University 

                 
บทน า 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม (1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย 
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และ (3) กล่าวถึงแนวทางการจัด
การศึกษาว่าต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และในมาตรา 24 (3) กล่าว
ว่า จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 12-13) 

การเรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการบูรณาการทางความคิด
ของนักเรียน ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท่ีจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ได้เรียนรู้วิถี
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้รากเหง้าของตน จะท าให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจใน
ตนเอง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางความคิด ท าให้เป็นคนประพฤติดีประพฤติชอบ  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ และเป็นองค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอ
มา จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น” ในโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ในการออกให้บริการตามอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น 
รู้จักรากเหง้าของตน เกิดส านึกความเห็นคุณค่า ความภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมจะสืบสาน รักษาให้คงอยู่ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
2. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักท้องถิ่นของตน ภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานให้คง

อยู ่
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการ   
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ    

 3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมภายใต้หัวข้อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมหาสารคาม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น
ของตน และ/หรือจังหวัดมหาสารคาม ผู้ร่วมด าเนินงานท าความเข้าใจร่วมกันว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน
ท้องถิ่นของนักเรียน คือ เรื่องราวท่ีมีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่นของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ส าคัญ
ในชุมชนของนักเรียน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนของนักเรียน เป็นต้น 

4.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในกิจกรรม เช่น  
      - หนังสือ สื่อมัลติมเีดีย เกีย่วกับประเพณี วัฒนธรรม ประวัตศิาสตรจ์ังหวัดมหาสารคาม 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
      - อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติ กระดาษเทาขาว กระดาษ A4  ดินสอ สีไม้ ปากกาเมจิก  
5. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
 5.1 การจัดกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน

ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6  ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ 
  5.1.1 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการปกป้องเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) เป็นโครงการให้บริการ
ประชาชนของจังหวัดมหาสารคาม ออกให้บริการทุกวันพุธที่สามของทุกเดือน โดยมีส่วนราชการในจังหวัด
มหาสารคามร่วมออกให้บริการ และส านักวิทยบริการ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการ
วิชาการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามทุกเดือน สถานที่จัดกิจกรรม
ให้บริการ ก าหนดโดยฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน วัด หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล (รุ่งฤดี ภูชมศรี, 2562, น. 4)  ปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเจ้าของสถานที่ และนักเรียนในโรงเรียน
ใกล้เคียง โดยได้ออกให้บริการ จ านวน 11 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 132 คน ดังตาราง  
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ตารางที่ 1 แสดงสถานท่ีจดักิจกรรมและจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรูร้ากเหง้าจากเรื่องราวของ           
              ท้องถิ่น” 

 

คร้ังท่ี 
วัน เดือน ป ี
ที่ด าเนินการ 

สถานที ่
จัดกิจกรรม 

อ าเภอ 
นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม (คน) 

1 18 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวหม ู พยัคฆภูมิพสิัย 12 
2 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก โกสุมพสิัย 14 

3 19 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองกุง 

แกด า 10 

4 20 กุมภาพันธ์ 2562 วัดบ้านหัวนาค า เมืองฯ 16 

5 20 มีนาคม 2562 วัดบ้านนาค าน้อย ช่ืนชม 9 
6 24 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน 7 

7 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย ์ เชียงยืน 10 
8 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านยาง บรบือ 15 

9 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ ่ กันทรวิชัย 12 
10 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง กุดรัง 18 

11 25 กันยายน 2562 วัดบ้านหนองเลา นาเชือก 9 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   132 

 
                     5.1.2 โครงการรักการอ่าน ได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายรักการอ่านส าหรับ

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนร่วม
กิจกรรม 65 คน (รุ่งฤดี ภูชมศรี, 2559, น. 7) 

 5.2 การด าเนินกิจกรรม ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักเล่าเรื่อง หรือต านานของจังหวัดมหาสารคาม
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณสถานส าคัญของจังหวัดมหาสารคามให้นักเรียนฟัง พร้อมเปิดวีดิทัศน์  
สื่อมัลติมีเดียประกอบการเล่าเรื่อง และสรุปร่วมกันว่าแต่ละชุมชน ท้องถิ่นต่างมีเรื่องราว สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น
ของตน ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรมที่คนในชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา  
 5.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง โดยการวาด 
ภาพ พร้อมระบายสี ลงในกระดาษเทาขาวร่วมกัน 
 5.4 ผู้ด าเนินกิจกรรมคอยให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนว่าในชุมชนของนักเรียนมีอะไรที่
ส าคัญส าหรับชุมชน โดยแต่ละภาพให้มีแม่น้ า หรือถนนหลัก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดภาพอื่น ๆ ลงไปและมี
ความเชื่อมโยงถึงกัน  
 5.5 เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชุมชน ท้องถิ่นของตน ตามภาพที่วาด โดยน าเสนอทุกกลุ่ม 
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 5.6 ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักสรุปเรื่องราวท้องถิ่นของแต่ละกลุ่ม และเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับภาพท่ีนักเรียนวาดว่ามีความเกี่ยวข้อง สมัพันธ์กับวิถีชีวิตของนักเรียน ตลอดจนมี
ความส าคญักับคนในชุมชน ท้องถิ่นอย่างไร 
 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์   
 7. สรุปและรายงานผล  
  

 

 
 
ภาพที่ 1 นักเรียนร่วมกันระดมความคิด และเริม่ลงมือวาดภาพ 
 

  
 
ภาพที่ 2 นักเรียนร่วมกันวาดภาพ ระบายสี สถานท่ีส าคัญ เรื่องราวในท้องถิ่นของตน 
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ภาพที่ 3 นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวในท้องถิ่นของตนประกอบภาพวาด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
          สรุปผล 
 ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินกิจกรรม  “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราว
ของท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนตามโครงการรักการอ่าน และโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกอ าเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม   
  ผลการด าเนินงาน 
  1.  นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจากการได้ดูวีดิทัศน์ และจาก
การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของภาคอีสาน เรื่องราว
เกี่ยวกับโบราณสถาน สถานที่ส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม ที่ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้จากการร่วม
กิจกรรม นักเรียนมีความสนใจในสถานที่ส าคัญของท้องถิ่นและประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของจังหวัดมหาสารคาม เช่น พระธาตุนาดูน พระยืนกันทรวิชัย วนอุทยานโกสัมพี ปูทูลกระหม่อม ป่าดูนล าพัน 
ประเพณีอีสาน 12 เดือน (ฮีตสิบสอง) วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน เป็นต้น  
  2.  นักเรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตน  ภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมจะอนุรักษ์ สืบสานให้คง 
อยู่ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการดู ฟัง อ่าน จากสื่อที่น าเสนอแล้ว ผู้ด าเนินโครงการสรุปเรื่องราว และให้นักเรียน
ร่วมกันวาดภาพระบายสีบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งส าคัญ สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น ตลอดจนงานบุญประเพณีของตน 
นักเรียนได้ร่วมกันปรึกษา พูดคุย วางแผน การท างานและการวาดภาพ ซึ่งภาพส่วนใหญ่ที่นักเรียนวาดภาพจะเป็น
สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัด สิม (โบสถ์) โรงเรียน แม่น้ า หนองน้ า ป่าไม้ รวมทั้งงานบุญต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่นักเรียน
วาดอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนจริง และเมื่อวาดภาพเสร็จมีการน าเสนอ บอกเล่าอธิบายถึงสิ่งที่วาด และความ
เกี่ยวข้องกับนักเรียน  เมื่อร่วมกิจกรรม มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจาก

เรื่องราวของท้องถิ่น” โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.92)  นักเรียนพึงพอใจต่อการได้รับความรู้  

สนุกสนานจากการร่วมท ากิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.98) พึงพอใจกับการได้บอกเล่า

เรื่องราวผ่านการวาดภาพ ระบายสี อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93) และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.86) ตามล าดับ 
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     ผลการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ส าคัญในท้องถิ่นของตนเอง ชอบกิจกรรมวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบ้านตัวเอง อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ 
ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ได้รู้ว่าบ้านตัวเอง อ าเภอตัวเองมีสถานท่ีน่าสนใจ มีความภูมิใจในบ้านเกิดของตน  
          อภิปรายผล 
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินกิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราว
ของท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนตามโครงการรักการอ่าน และโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ในทุกอ าเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมได้ท าให้นักเรียนได้ความรู้ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนของตน ได้ทราบความ
เป็นมาของสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนจังหวัดมหาสารคาม จากหนังสือและสื่อวิดีทัศน์ที่น าออก
ให้บริการ การได้วาดภาพบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนของตน ผ่านการถ่ายทอดหรือน าเสนอความคิดผ่านภาพวาดที ่
ร่วมกันพูดคุย ปรึกษาหารือ วางแผนการวาดจนวาดภาพแล้วเสร็จออกมาเป็นผลงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งภาพส่วน
ใหญ่ที่นักเรียนวาดภาพเป็นสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัด  สิม (โบสถ์) โรงเรียน  แม่น้ า หนองน้ า ป่าไม้  รวมทั้ง
งานบุญต่าง ๆ ซึ่งสิ่งท่ีนักเรียนวาดอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนจริง และนักเรียนได้อธิบาย บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่น
ของตน และบอกเล่าถึงความเกี่ยวข้อง ความส าคัญกับตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และนักเรียนจะช่วยกันดูแลรักษา 
สถานที่ส าคัญนั้นไว้ต่อไป กิจกรรม “เรียนรู้รากเหง้าจากเรื่องราวของท้องถิ่น” จึงเป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน เกิดความหวงแหนอยากจะปกปักรักษาไว้ รัก เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
พร้อมกันนั้น ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ และต้องค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้เกิดนิสัยรักการอ่าน 
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปได้   
           ข้อเสนอแนะ 

1. ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควรมีความร่วมมือ
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริการวิชาการนั้นเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและเกิดความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้น 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ครอบคลุมในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 
ตลอดจนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามล าดับขั้น และความเหมาะสม
กับวัยและชั้นเรียนของผู้ร่วมกิจกรรม  
          การน าไปใช้ประโยชน ์

1. โรงเรียนสามารถน ากิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ 

2. ห้องสมุดสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นได้  

3. ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. ผู้ด าเนินงานห้องสมุดของชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ด าเนินงานห้องสมุดอื่น ๆ ได้ 
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5. ห้องสมุดโรงเรียนอาจท าฐานขอ้มูลสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปไดเ้รียนรู้ 
 
รายการอ้างอิง  
รุ่งฤดี ภูชมศรี. (2559).  รายงานโครงการรักการอ่าน.   ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
______ .  (2562).  รายงานโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้.  ส านักวิทยบริการ 
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 
          กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
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บริการ 24 ช่ัวโมง @ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 

24-Hour Service @ Kamphaeng Saen Library  
 

เรวัติ อํ่าทอง, นภัสมน แทนเพชร, สุมลฑา สังใจสม 
 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 eatrao@ku.ac.th 
libnpm@ku.ac.th 

libsts@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
           สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง จึง
ได้ดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทดลองนําร่องดังกล่าว พบว่า การขยายระยะเวลาเปิดบริการ ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ 
และได้รับการสนับสนุนจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิม
ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ โดยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 จนถึงปัจจุบันทางสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและ

ระหว่างสอบ ไปแล้วจํานวน 4 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.71)   

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด 24 ช่ัวโมง, พ้ืนท่ีบริการน่ังอ่านหนังสือ, ความผูกพันกับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

 
ABSTRACT  
 In response to students’ request for 24-hour services, Office of Kamphaeng Saen 
Library conducted a pilot trial project providing 24-hour services between 11 th -  15  th December 
2 0 1 8 .  At the end of the pilot trial project, it was found that the extension of service hours had 
received a great response from students and support from the Vice President of Kamphaeng Saen 
Campus for the Office of Kamphaeng Saen Library to extend more services before and during the 
exam allowing students to have time to study, research, and review, as well as preparing for the 
exam. Thus, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus is pleased to support the expenses for 
operating staff as well as the cost of the infrastructure during the extended period of service. Since 
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the academic year 2 0 1 8  until now, the Office of Kamphaeng Saen Library has provided 2 4 -hour 
services before and during the exam for 4 times and won the user satisfaction at the highest level 

(x�= 4.71).    

 
Keyword: 24 hour library service, Reading area, Library User Engagement 

 
บทนํา 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับข้อมูลการร้องขอจากนิสิต ให้มีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมง 
รวมถึงผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และจาก
การศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในปี
การศึกษา 2560 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยายระยะเวลา
ให้บริการ/ห้องสมุดเปิด 24 ช่ัวโมง ท้ังน้ีเน่ืองจากเวลาเดิมไม่สอดคล้องกับการมาใช้บริการ คือ สํานักหอสมุดปิด
บริการพร้อมกับเวลาเลิกเรียน ทําให้ไม่มีโอกาสมาใช้บริการ ด้วยเหตุผลน้ีจึงควรมีการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการทดลองนําร่อง
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ผู้ตอบแบบสํารวจมีระดับความพึงพอใจต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน มีความห่วงใยนิสิต เน่ืองจากนิสิตมีความประสงค์ขอให้
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ขอเพ่ิมขยายเวลาเปิดบริการมากข้ึน เพ่ือให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนเพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีช่วงก่อนสอบ
และช่วงสอบ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพราะภารกิจของสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน คือ การให้บริการสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการ
วิจัย  
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน  ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการ  
ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนภายนอก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทาง
การศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามปกติสํานักหอสมุด กําแพงแสน จะเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและ
ระหว่างสอบภาคปลาย วันจันทร์ ถึง วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 24.00 น.  และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.00 - 
22.00 น. ดังน้ันสํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงเปิดบริการเพ่ิมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบภาคปลาย และขยาย
ระยะเวลาตั้งแต่ 24.00 น. - 06.00 น. ของวันรุ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้มีสถานท่ีในการศึกษาค้นคว้า
ทบทวน เตรียมความพร้อมในการสอบของนิสิต และสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่าน
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หนังสือเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตาม
อัธยาศัยช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ 
 2. เพ่ือส่งเสริมในการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดให้มากยิ่งข้ึน 
 3 .  เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 4. เพ่ือปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ก่อนดําเนินการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการและทีมบริหารแจ้งนโยบาย แนวคิดการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงแก่บุคลากร และ
ประชุมบุคลากรผู้ ท่ีมีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ 24 ช่ัวโมงเพ่ือหาแนวทางตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 24 ช่ัวโมงและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะ
เสริมในการให้บริการช่วงเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 2. สํารวจพ้ืนท่ีในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ พ้ืนท่ีอาคาร 1 ช้ัน 1 และช้ัน 2  
 3. กําหนดเวลาเปิดให้บริการคือเวลา 24.00 น. - 06.00 น. และเว้นช่วงเวลา 06.00 - 08.30 น. 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดอาคาร สถานท่ี  
 4. มีบุคลากรผู้ให้บริการ จํานวน 2 คน ได้แก่ บุคลากรของสํานักหอสมุด ชาย 1 คน และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 คน เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ดูแลอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 
 5. สํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นบริการเสริมสําหรับนิสิต 
ได้แก่ กาแฟ โอวัลติน ขนม โดยอนุญาตให้รับประทานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ
กรรมการบริหารของสํานักหอสมุด   
 6. การกําหนดแบ่งโซนรับประทานอาหารว่าง ใช้พ้ืนท่ีโถงกลางของอาคาร 1 ช้ัน 1 หากไม่
เพียงพอสามารถใช้บริเวณรอบนอกได้  
 7. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลา  
 8. ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปเป็นรายงานผลการดําเนินงานโครงการทดลองนําร่องเปิด
บริการ 24 ช่ัวโมง เสนอต่อผู้อํานวยการ และผู้บริหารของวิทยาเขตกําแพงแสน ตามลําดับ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 ธันวาคม 2561 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้รับความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ และได้รับการสนับสนุนจากรอง
อธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน ให้สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ
เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนตลอดจนเตรียมความพร้อมช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ โดยท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค ในช่วงขยายเวลาเพ่ิมในการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน  
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 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง หลังสิ้นสุดการทดลองนําร่อง มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานจริง ดังน้ี 
 1. จัดทําโครงการและงบประมาณ เสนอมายังรองวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณจากเงินรายได้จากส่วนกลางของวิทยาเขตกําแพงแสน 
 2. แต่งตั้งคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้การดําเนินงานเปิดให้บริการเพ่ิมในช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 24 ช่ัวโมง ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดบริการ 24 ช่ัวโมงทุก
ภาคการศึกษา 
 4. จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 1 คน ป้องกันเหตุและดูแล
พ้ืนท่ีรอบนอกอาคาร และสํานักหอสมุด กําแพงแสน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน เข้าร่วมตรวจการ มีการส่งภาพข่าว ให้กับกลุ่มผู้รับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ออกเวร 
 5. ดําเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 2 คน เพ่ือสับเปลี่ยนปฏิบัติงานและดูแลความ
เรียบร้อยพ้ืนท่ีภายในอาคาร โดยมีคณะทํางานปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับ
อนุญาตให้หยุด 1 วันหลังเลิกงานเวลา 06.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา และทําหนังสือขออนุญาตการหยุดจาก
ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน หากเลิกงานเวลา 06.00 น.ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ซ่ึงเป็นวันหยุด 
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาช่ัวโมงละ 100 บาท 
 7. มอบหมายให้ประธานโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จัดเตรียมอาหาร
หรืออาหารว่างตามสมควร สําหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาช่วงเวลา 24.00 - 06.00 น. 
 8. เปิดพ้ืนท่ีให้บริการ 24 ช่ัวโมง ดังน้ี 
  8.1 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 9 - 16  มีนาคม 2562  พ้ืนท่ีในการ
เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.2 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 7 - 18 พฤษภาคม  2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.3 ช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม 2562 พ้ืนท่ีใน
การเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 อาคาร 2 ช้ัน 1 
  8.4 ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 4 - 20  พฤศจิกายน 2562  พ้ืนท่ี
ในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 1 - 2 และ อาคาร 2 ช้ัน 1 – 3 
 9. จุดบริการเครื่องดื่มรอบดึก จัดเพ่ิมเป็น 2 จุด เน่ืองจากท่ีผ่านมามีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ
จํานวนมาก 
 10. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีจัดเตรียมถุงใส่ขยะให้เพียงพอ 
 11. มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ีดําเนินการเรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง ภายนอกอาคารให้เพียงพอ 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างจากโซล่าเซล 
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 12. มอบหมายนักวิชาการพัสดุ ประสานงานหน่วยงานผลิตนํ้าดื่มให้ส่งและสํารองนํ้าดื่มให้
เพียงพอ 
 13. การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. ให้ผู้เข้าเวรเก็บสถิติจํานวนผู้
เข้าใช้บริการทุก 2 ช่ัวโมง โดยเก็บสถิติแยกอาคาร และแยกช้ัน 
 14. ประธานคณะทํางาน จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง นําเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมง และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการห้องสมุด
เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
 15. มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุด 24 ช่ัวโมงอย่างเป็นทางการในวันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
โดยเชิญรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะผู้บริหารมาเปิดงาน 
 16. แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ 24 ช่ัวโมง (คณะทํางานจัดการความรู้ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์, 2554, น. 25-26) 
  16.1 กรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานท่ีจําเป็นในการติดต่อ ติด
ประกาศไว้ท่ีทางเข้า - ออก แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเวรประจําวันรับทราบ มีการทําหนังสือถึงสถานีอนามัย หน่วยงานรักษา
ความปลอดภัย สถานีดับเพลิง หน่วยไฟฟ้า สถานีตํารวจ โรงพยาบาล แจ้งให้ทราบเรื่องการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเตรียมความพร้อมกรณีมีความจําเป็นฉุกเฉิน ดําเนินการจัดซ้ือยาสามัญมาไว้ให้บริการให้
เพียงพอ 
  16.2  แนวทางแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝนตก ขอให้เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจําวันประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงและปฏิบัติดังน้ี 
   - ประกาศให้ผู้ใช้บริการขยับรถบริเวณด้านหน้าอาคารเพ่ือกันก่ิงไม้หล่นใส่รถ และให้ไป
จอดรถท่ีด้านหลังอาคาร 1 และบริเวณโรงจอดรถยนต์เจ้าหน้าท่ี 
   - ขอให้เตรียมไฟฉายให้จุดบริการทางเข้า - ออก และจุดบริการยืม - คืน หนังสือ 
   - กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและประสานงานไฟฟ้า ได้รับแจ้งไฟดับนานเกิน 2 ช่ัวโมง 
ให้ประกาศปิดบริการ กรณีมีฝนตกและมีผู้ใช้บริการไม่สามารถกลับได้ขอให้คงเปิดบริการตามเดิม และเตรียมร่ม
สําหรับให้บริการ จํานวน 30 คัน 
  16.3 บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารได้นําแผงก้ันทางเข้า - ออก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
รถพยาบาลสามารถเข้า - ออก ได้สะดวก 
 17. ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการต่าง ๆ จากแบบประเมินบริการ 24 ช่ัวโมง ประธานคณะทํางาน 
สรุปปัญหาท่ีพบ นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะทํางานห้องสมุด 24 ช่ัวโมงเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้องช่วยพิจารณาข้อปรับปรุงแก้ไข 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
           สรุปผล 
 สรุปผลโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง สําหรับนิสิต สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังน้ี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักหอสมุด 
กําแพงแสนต่อการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง โดยใช้แบบประเมินออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเข้าใช้บริการ 24 
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ช่ัวโมง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 42-
43) วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล
โครงการได้ตามตาราง ดังต่อไปน้ี  
 
ตาราง แสดงรายละเอียดโครงการ/พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวัน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 
และระดับความพึงพอใจ  
 

รายละเอียดโครงการ / พ้ืนท่ีให้บริการ จํานวนผู้เข้าใช้
บริการ (คน) 

โดยเฉลี่ยต่อวัน 

จํานวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน (คน) 

ระดับความพึง
พอใจ 

แปลผล 

คร้ังท่ี 1 ดําเนินงานทดลองนําร่องเปิดบริการ 24 
ช่ัวโมง ช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 11 – 15 
ธันวาคม 2561 โดยบุคลากรจิตอาสา/พ้ืนท่ีอาคาร 1 
ช้ัน 1 และช้ัน 2 

565 283 
 

4.61 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 2 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ช่วงสอบกลางภาค
ระหว่างวันท่ี 9 – 16  มีนาคม 2562  โดยขอใช้เงิน
รายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 
1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1  

900 286 4.77 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 3 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 7 - 18 
พฤษภาคม 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2562  จาก
ส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,392 428 4.78 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 4 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
กลางภาค ระหว่างวันท่ี 26 - 31 สิงหาคม2562 โดย
ขอใช้เงินรายได้ปี 2562 จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย
/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 อาคาร 2 ช้ัน 1 

1,568 568 4.68 มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 5 เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ
และช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันท่ี 4 - 20  
พฤศจิกายน 2562  โดยขอใช้เงินรายได้ปี 2563  
จากส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่าย/อาคาร 1 ช้ัน 1-2 
อาคาร 2 ช้ัน 1-3 

1,327 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

684 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

4.49 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 

มาก 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562 
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 จากตารางข้างต้น การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  
 ครั้งท่ี 1 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 565 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 283 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.61  
 ครั้งท่ี 2 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 900 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 286 คน 
และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.77   
 ครั้งท่ี 3 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,392 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 428 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.78  
 ครั้งท่ี 4 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,568 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 568 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.68  
 ครั้งท่ี 5 มีผู้เข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันจํานวน 1,327 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 684 
คน และมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.49 (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562) 
 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ดําเนินการเปิดบริการ  24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่าง

สอบ ไปแล้วจํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด            

(x�= 4.67)   
 อภิปรายผล   
 การเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง  ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ ท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้

ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 5 ครั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับผลจากการศึกษาความต้องการ/ความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน (สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) และจากการศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และปัญหาการใช้บริการของ
ผู้รับบริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จาก
การบริการต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สํานักหอสมุด กําแพงแสนขยาย
ระยะเวลาให้บริการ ควรเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง (สํานักหอสมุด กําแพงแสน, 2560, บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (มะลิวัลย์ สินน้อย, 2561, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิด 
ช่วงก่อนสอบ ให้เปิดบริการ 24 ชม. 
 ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ  
  1. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการท่ีดี เพราะนิสิตได้มีสถานท่ีอ่านหนังสือท่ีปลอดภัย 
  2. บริการห้องสมุด 24 ชม. เป็นโครงการบริการท่ีดีสําหรับนิสิต เพราะจะได้มีท่ีอ่านหนังสือ
ช่วงสอบ อยากให้มีตลอดไป 
  ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีน่าจะเป็นแนวคิดสําหรับการจัดบริการสําหรับนิสิต เสนอแนะห้องสมุดท่ียังไม่มี
บริการ 24 ช่ัวโมง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  
 

847



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

 

 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากสํานักหอสมุด กําแพงแสน ซ่ึงเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีครบครัน เหมาะสําหรับนิสิตใช้เตรียมความพร้อมในการสอบแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนท่ีของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นท่ีอ่านหนังสือเพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจอีกท้ังมีห้องอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องอ่านหนังสือกลุ่ม และพ้ืนท่ีอ่านหนังสือตามอัธยาศัยช่วงก่อน
สอบและระหว่างสอบ 
 3. การจัดโครงการห้องสมุดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง เป็นการตอบสนองตรงตามความต้องการของ
นิสิตและตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
 4. นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีสถานท่ีสําหรับอ่านหนังสือทําให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต 
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การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
The Usage of Quick Response Code Technology to Support Audio 

Visual Equipment Utilization of Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 

วารุณี  คุ้มบัว, กอบแก้ว  บุญกลาง 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 warunee.k@nrru.ac.th,  

kobkaew@nrru.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดเพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน และ 3) เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการทดลองครั้งน้ี  ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนประจําอาคารเรียนรวมอาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติและอาคาร 31 
ยุพราชเบญจมงคล จํานวน 73 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินการใช้งานเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบและประเมินคุณภาพการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือ

สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x�= 3.93)  
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) ด้านการ

นําเสนออยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.72 ) ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.61 ) และด้านการ

ออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.60 ) 

 
คําสําคัญ: การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด, โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน  
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ABSTRACT  
The  research  has  the  objectives  1 )  to use QR code technology to support 

audio visual equipment 2) to study satisfaction of QR code technology customers to support audio 
visual equipment. 3) by use audio visual equipment cost effective as possible. The samples of this 
study are  the instructors of  Nakhon Ratchasima Rajabhat  University  who  teach  in building no.9 
and building 31. The tools for this experiment consisted QR code technology, QR code technology 
assessment form and satisfaction questionnaire for customers. 

The results of this  research were as  follows  1)  design and assessment QR code 

technology were high level (x�= 3 . 9 3 )  2) the overall satisfaction were high level (x�= 3 .6 4 )  the 

satisfaction in presentation (x�=3.72 ), content (x�=3.61 ) and design (x�= 3.60)  were high level  

 
Keyword: Using QR-Code technology, QR-Code technology, Visual equipment utilization 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนในทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ท้ังธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กรน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล   
และการประมวลผลข้อมูล การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ เป็นต้น การเลือกเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรน้ันมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานภายในองค์กร ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เทคโนโลยีน้ันก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย (จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา และคณะ, 2559, น. 1428 ) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   
เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการมี
ระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถ่ิน โดยมีพันธกิจ คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสังคมท้องถ่ิน นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีจัดหาสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหาร 
ตลอดจนเป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558, น. 11) 

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เป็นกลุ่มงานหน่ึงท่ีสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ให้
คําแนะนํา ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์ มีพันธกิจในการคัดเลือก จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
มัลติมีเดีย ส่งเสริมการใช้สื่อ ให้บริการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนแนะนําให้คําปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
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2559)  ในปัจจุบันมีอาคารเรียนท่ีรับผิดชอบให้บริการ จํานวน 2 อาคาร คือ อาคาร 9 และอาคาร 31 จํานวน
ห้องเรียนท่ีให้บริการ จํานวน 60 ห้องเรียน โดยภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศน์ท่ีให้บริการ คือ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD Projector  TV  เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Visualizer) ซ่ึงภายในห้องเรียน มี
การจัดทําผังการใช้งานเป็นลําดับข้ันตอนไว้ประจําห้องเรียน แต่การใช้งานอาจยังไม่ครอบคลุมความต้องการได้   
ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทต่อการทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดในการนํา
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีนําเทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สําหรับบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและบริการอ่ืน 
ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด รวมท้ัง
เพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยคิีวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้คิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณภ์ายในห้องเรียน 

 3. เพ่ือการสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยแบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็นข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี 

ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน 
2 คน 

ผู้เช่ียวชาญในด้านเน้ือหา ผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
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ภาพ ป้าย QR Code แสดงข้ันตอนการใช้อุปกรณ์โสตในห้องเรยีน 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จากบุคลากรสายสอน ท่ีใช้ห้องเรียนอาคาร 9 และอาคาร 31 ในภาคเรียนท่ี 2/2559 

ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ คิวอาร์ โ ค้ด เ พ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผล  
1. ผลการออกแบบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (x�= 3.93) ด้านเน้ือหาได้มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 2 ท่าน ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 

2. การศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
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มาก (x�= 3.60) ความพึงพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมาก (x�= 3.61) ด้านการนําเสนอความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (x�= 3.72)  และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x�= 3.64)   
อภิปรายผล   
การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินด้านการใช้งานท่ัวไปมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
ระบบท่ีพัฒนาง่ายต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้ถูกต้อง การเรียกใช้งานมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการ
ประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน ข้อความ 
รูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบ แสดงผลได้ถูกต้องชัดเจน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านการประมวลผลข้อมูลมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก มีการ
ลําดับข้ันตอนของสื่อได้ดี ภาพมีการสื่อความหมาย เสียงมีความชัดเจน-เข้าใจ สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก 
สามารถเป็นช่องทางท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน เป็นระบบท่ีอํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงคิวอาร์โค้ดมีการประเมินอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก อุปกรณ์ท่ีใช้ทําคิวอาร์โค้ด
เหมาะทนทาน เห็นชัดเจน เน้ือหาบนแผ่นป้ายคิวอาร์โค้ดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ และในด้านเน้ือหาผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ป้ายคิวอาร์โค้ดมีความ
ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการ สามารถนําไปใช้เพ่ือ
สนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจุฑา  คําบรรลือ 
(2558, น. 84-85) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ศูนย์รวบรวมสายพันธ์ุกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ศึกษาผลการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด แบบประเมินความรู้ของ
ผู้ใช้บริการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีความพึง
พอใจในด้านการออกแบบ ด้านเน้ือหา และด้านการนําเสนอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยน้ีผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีประโยชน์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของกล้วยไม้
ได้มากข้ึน สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x�= 3.64) โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านการนําเสนอ มีความพึง

พอใจมาก (x�= 3.72)  รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา (x�= 3.61) และด้านการออกแบบ (x�= 3.60) จากการท่ีผู้วิจัยได้ใช้
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เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพ่ือสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
น้ัน เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถเรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้
ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนํา
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนําการใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงกันทุกห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เยาวภา เข่ือนคํา (2558) ได้ศึกษาการใช้คิวอาร์โค้ดสําหรับวิทยานิพนธ์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน โดยได้ทําการศึกษาข้อมูล
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เลือกโปรแกรมการสร้างคิวอาร์โค้ดท่ีเหมาะสม ทําการติดคิวอาร์โค้ดท่ีตัวเล่มวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า การนําระบบคิวอาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก 
และสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
ท้ังน้ีปัญหาท่ีพบในการทํางานครั้งน้ี การสร้างคิวอาร์โค้ดในปริมาณมาก ๆ ทําให้เกิดการสับสน จึงต้องมีการ
ตรวจสอบก่อนนําไปติดท่ีตัวเล่มทุกเล่ม เพ่ือให้การแสดงผลวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับตัวเล่ม ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการติดคิวอาร์โค้ดกับตัวเล่ม ซ่ึงในการจัดทําใน collection อ่ืนจะต้องมีการแสดงบาร์โค้ด หรือสิ่งท่ี
แสดงว่าคิวอาร์โค้ด เป็นฉบับเดียวกับตัวเล่มเอกสาร ผลจากการนําระบบการใช้คิวอาร์โค้ด สําหรับวิทยานิพนธ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถต่อยอดเพ่ือทําใน collection งานวิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีดี 
 1.2 ผู้ใช้บริการต้องมีสมาร์ตโฟนท่ีสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ 

 1.3 ควรทําข้ันตอนในรูปแบบโปสเตอร์คู่กับคิวอาร์โค้ด เน่ืองจากผู้ใช้บริการบางท่านไม่
สะดวกในการใช้เทคโนโลยี 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  พัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคิีวอาร์โค้ด ร่วมกับระบบเสมือนจริง Augmented 

Reality เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบเสมือนจริง 
  การนําไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน  เพ่ือสนับสนุนการใช้

งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสายสอนสามารถ

เรียนรู้การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนได้ โดยการนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการเก็บสื่อวิดีโอสําหรับแนะนํา

การใช้งานและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

กันทุกห้องเรียน 
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บทคัดย่อ  
 Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น ผลการ
ดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสนใจและมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด, บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด 

 
ABSTRACT 
 Lucky Day is to promoting library services activities. The purpose is to promote 
and development of library services activities. The providing a game-based event to the Library, for 
those who use special privileges at the library such as eligible for additional loan or number of 
books increased.The results of the activity found that the moreinterested and satisfied with 
participating in activities at a high level 

 
Keyword: Promoting Library Services Activities, Library Services, Library Activities 
 
บทนํา 
  บทบาทการให้บริการของห้องสมุดในปัจจุบัน การท่ีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ให้บริการจากรูปแบบเดิม โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศและมีสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ดังน้ัน 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มี
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ความสําคัญและมีบทบาทเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง (สุริ
ทอง ศรีสะอาด, 2544) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ทําให้ผู้ใช้รู้ว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดให้บริการบ้าง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ และพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความต้องการท่ีจะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และได้ผลคุ้มค่ามากท่ีสุด (ประภาศรี เขียวคง, 2553) 
  จากความสําคัญดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงคิดค้นกิจกรรม
การให้บริการ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการ
อ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม Lucky Day โดยดําเนินรูปแบบกิจกรรมผ่านเกม 
Lucky wheel ท่ีได้พัฒนาข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมลุ้นโชครับสิทธิพิเศษ จากการทํากิจกรรมผ่านสมาร์ตโฟน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรม Lucky Day มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาและวางแผนรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
 2. กําหนดเง่ือนไขการร่วมกิจกรรม  
 3. พัฒนาเกม Lucky wheel และทดสอบเกมเพ่ือสํารวจความบกพร่องท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข 
 4. ดําเนินกิจกรรม  
 ผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Day 
ได้ทุกคน โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี  
  4.1 กิจกรรม Lucky Day สําหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
  4.2 Log in เข้าเกม Lucky wheel โดยผ่านสมาร์ตโฟน เพ่ือรับสิทธ์ิหมุนฟรีวันละ 1 ครั้ง/
บัญชี/วัน ไม่สามารถสะสมสิทธ์ิได้ (นับสิทธ์ิหลังเวลา 00.00 น. ของแต่ละวัน) และสามารถร่วมกิจกรรมเพ่ือรับสิทธิ
พิเศษได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 
  4.3 ผู้ร่วมกิจกรรมรับสิทธ์ิได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการก่อนยืมทรัพยากรสารสนเทศเท่าน้ัน ในช่วง
เวลาท่ีเปิดให้บริการ (08.00 น. – 20.30 น.) และสามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562  
  4.4 สิทธิพิเศษท่ีได้รับ คือ รับวันยืมเพ่ิม จํานวนหนังสือเพ่ิม และรับเหรียญ Lib coin เพ่ิม 
(สําหรับนิสิตเท่าน้ัน) โดยสิทธ์ิท่ีรับเป็นการรับสิทธ์ิเฉพาะการร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเท่าน้ัน และไม่สามารถนําสิทธ์ิ
ท่ีได้รับไปใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจะมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับสิทธ์ิทุกครั้ง 
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ภาพท่ี 1 หน้าจอ Login 

 
  4.5 ผู้ใช้บริการท่ีร่วมกิจกรรมหนุนวงล้อ Lucky wheel เพ่ือลุ้นโชครับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น 
สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าจอ Lucky wheel 
 
  4.6 เมื่อหมุนวงล้อ Lucky wheel แล้ว ผู้ใช้บริการยื่นรับสิทธ์ิ ต่อผู้ให้บริการท่ีเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน  
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแสดงสิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ผู้ใช้บริการร่วม กิจกรรม Lucky Day 
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  4.7 ประเมินกิจกรรม โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน และ
นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจความคิดเห็นมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม 
  4.8 ผลการดําเนินกิจกรรม มีผู้ใช้บริการท่ีได้รับสิทธิพิเศษ ในระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 29 
กันยายน 2562 ดังภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงสถิติการใช้สิทธ์ิ Lucky Day 
 
 จากภาพ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิพิเศษมากท่ีสุดคือ วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ 
Lib coin และไม่รับสิทธ์ิ ตามลําดับ 
  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรร Lucky Day โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 100 
คน ผลการดําเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.50) 2. สิทธ์ิพิเศษท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.34) 3. ประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการร่วมกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย ( x =4.31)  4.  เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย  ( x =4.20)    

5. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) และสิทธิพิเศษท่ีผู้ใช้บริการได้รับมากท่ีสุด คือ วันยืมเพ่ิม 
นอกจากน้ีต้องการให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก เพ่ือ
ส่งเสริมและดึงดูดความสนใจในบริการของห้องสมุด จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
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วันยืมเพ่ิม หนังสือเพ่ิม เหรียญ Lib coin ไม่รับสิทธ์ิ
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 ด้านบุคลากร 
 การดําเนินกิจกรรม Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรท่ีประจําอยู่เคาน์เตอร์ให้บริการมีภาระหน้าท่ีงาน
หลายอย่าง ทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เช่น การประทับตราวันกําหนดส่งผิด การเพ่ิมเหรียญ Lib coin 
ผิด  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม Lucky Day ท่ีมีการดําเนินการผ่านช่องทาง Facebook, Chatbot
น้องบันน่า และเคาน์เตอร์บริการน้ันมีความหลากหลาย แต่ยังขาดความต่อเน่ือง จึงทําให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่
ทราบและไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเท่าท่ีควร 
 อภิปรายผล 
  Lucky Day เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมลุ้นโชค เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
รับสิทธิพิเศษท่ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดให้ เช่น สิทธ์ิรับวันยืมเพ่ิม หรือจํานวนหนังสือเพ่ิม เป็นต้น ซ่ึงผู้
ให้บริการควรทําการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือป้องกันปัญหาการเพ่ิมสิทธิพิเศษให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่ีได้รับ
รางวัล ซ่ึงสอดคล้องกับประภาศรี เขียวคง (2553) ท่ีพบว่า ปัญหาในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาท่ี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากลักษณะงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายงานในห้องสมุด ซ่ึง
กระจายไปตามงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าท่ีและภาระงานประจําของตนเอง
อยู่แล้ว เมื่อต้องมารับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอีกหน้าท่ีหน่ึง จึงต้องมีการแบ่งเวลาสําหรับการ
ทํางานเพ่ือให้บรรลุตามหน้าท่ี นอกจากน้ันบุคลากรสําหรับดําเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ก็ควรจะมี
คุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสมด้วย เช่น มีความรู้ทางเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์การตลาด รวมท้ังต้อง
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี เน่ืองจากบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีในส่วนน้ีจําเป็นจะต้องมีความสามารถในการประสานงานกับ
ฝ่าย/แผนกอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องสมุดอีกด้วย ในส่วนการประชาสัมพันธ์ ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ประภาศรี 
เขียวคง (2553) ท่ีกล่าวไว้ว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมือนกัน คือ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเว็บไซต์ห้องสมุด/มหาวิทยาลัยเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ช่วยเผยแพร่ข่าวและกิจกรรม
ของห้องสมุดและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ีพบว่า สื่อท่ีควรใช้ประชาสัมพันธ์ท้ังภายนอกและ
ภายในคือเว็บไซต์ห้องสมุด 
  ในส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมท่ีไม่รับสิทธ์ิท่ีได้รับน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการให้เหตุผลว่า ไม่มี
เวลารอคอยในการเพ่ิมสิทธ์ิ เน่ืองจากรีบไปเรียน รีบไปข้ึนรถ เป็นต้น ท้ังน้ีศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้มีแนวทาง 
โดยการอธิบายให้ผู้ใช้บริการมาร่วมลุ้นโชคเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรกําหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้

บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
2. ควรกําหนดบุคลากรในการดําเนินการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพ่ือรับผิดชอบการ

กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้ชัดเจน 
 3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม การใช้

เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น 
การนําไปใช้ประโยชน ์

  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง รวมท้ังการวางแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของ 
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บทคัดย่อ  
 การแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เ ป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ            
ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และมี
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดของระยะเวลาในการดําเนินงาน ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ จึงประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือ
กระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว ผลการดําเนินงาน 
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: บริการห้องสมุด, กิจกรรมห้องสมุด, คาฮูท 

 
ABSTRACT 
  The introduction of service to the library and learning center is a project for 
promote and held to encourage new students have knowledge and have skills in accessing to the 
library services and have the skills to search information resources and able to access various 
information for educational to use correctly and meets the needs. However, due to the limitation 
of the duration of operations therefore the library applied Kahoot program for introduction library 
service for stimulate and attract students to participate in activities more than just listening to 
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suggestions. The results of the activity found that the more interested and satisfied with 
participating in activities at a high level. 

 
Keyword: Library services, Library activities, Kahoot 

 
บทนํา 
  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้ของบุคลากรและนิสิต เพ่ือให้มีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการ (วิชญนนท์ มณีชาติ, 2556)  
  โครงการแนะนําการใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เป็นโครงการท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตใหม่ มีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกต้อง และสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
  โปรแกรม Kahoot เป็นเกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ ช่วยให้นิสิตท่ีร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้
บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ โดยผ่านการตอบคําถาม Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วย คําถามปรนัย เช่น การตอบคําถาม การอภิปราย หรือการสํารวจ โดยคําถามจะแสดงท่ีจอหน้าโปรเจก
เตอร์และให้นิสิตร่วมตอบคําถามบนอุปกรณ์มือถือ หรือไอแพด (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.)  
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ    
การเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการน่ังฟังการแนะนําเพียงอย่างเดียว และ
เน่ืองจากข้อจํากัดของเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังน้ันจึงทําการประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนํา
การใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร                
และการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มีข้ันตอน ดังน้ี 
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  1.  การวางแผน 
 1.1 ศึ กษารู ปแบบ และลงทะ เ บียนการ ใ ช้ ง าน  โปรแกรม Kahoot ท่ี เ ว็บ ไ ซต์  
www.kahoot.com  
  1.2 กําหนดรูปแบบกิจกรรมและของรางวัลให้กับนิสิตท่ีตอบคําถามได้มากท่ีสุด จํานวน 5 
อันดับ 
  2.  การกําหนดคําถาม 
 2.1  กําหนดคําถามท่ีเก่ียวข้องการบริการของศูนย์บรรณสารฯ จํานวน 15 ข้อ 
 ตัวอย่างคําถาม เช่น 1. นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีเล่ม 2. นิสิตระดับ
ปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ก่ีวัน 3.หากส่งหนังสือคืนเกินกําหนดจะมีค่าปรับต่อเล่มต่อวันเท่าไหร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1 การตั้งค่าคําถามในระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างการตั้งคําถามในระบบ 
    

 2.2  ทดสอบการใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าท่ีทําการกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกม
จากโปรแกรม kahoot โดยเล่นเกมตอบคําถามท้ังหมด 15 ข้อ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างคําถาม 
 
  3. ดําเนินกิจกรรม 
 3.1 บรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพ่ือให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และร่วมกิจกรรมตอบคําถามกับโปรแกรม Kahoot 
15 นาที  
 3.2 ให้นิสิตร่วมกิจกรรมตอบคําถามเก่ียวกับบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ผ่าน
เว็บไซต์ www.Kahoot.it โดยใช้สมาร์ตโฟน หรือ ไอแพด (iPad) ท่ีมีการเช่ือต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 3.3 อธิบายข้ันตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับนิสิตท่ีร่วมกิจกรรม เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
การร่วมกิจกรรม  
 3.4 ให้นิสิตกรอกข้อมูลรหัส (PIN) สําหรับการเล่นเกมในแต่ละครั้ง ดังภาพตัวอย่าง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการกําหนด PIN 

PIN ท่ีระบบกําหนด 
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างหน้าจอใส่รหัส PIN 
 
 3.5 ดําเนินกิจกรรม โดยมีการกําหนดระยะเวลาของคําถามแต่ละข้อเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อ
ดําเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลผู้ตอบคําถามถูกต้องมากท่ีสุด และทําการมอบของรางวัลให้กับนิสิตท่ี
ตอบคําถามได้ถูกต้องมากท่ีสุด จํานวน 5 อันดับ ในการดําเนินกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 กิจกรรมการร่วมตอบคําถาม 

 
 
 
 

 

ระบบุหมายเลข 
PIN ท่ีระบบ

กําหนด 
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ภาพท่ี 7 การมอบรางวัลให้กับนิสติท่ีชนะเลิศกิจกรรมตอบคําถาม  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จากการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม kahoot โดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1. รูปแบบกิจกรรม มี

ค่าเฉลี่ย ( x =4.65) 2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.51) 4. ระยะเวลาในการร่วม

กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ( x =4.11) จากการดําเนินกิจกรรมพบปัญหา ดังน้ี 
 ด้านระยะเวลา  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน 
 ด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม  
 การดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ถูก
กําหนดให้จัดเป็นรอบและมีท้ังหมด 5 ห้องประชุม โดยทําการสลับกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือไปแนะนํานิสิตใหม่ ทําให้
ต้องสูญเสียเวลาในการเดินไปเตรียมกิจกรรมในแต่ละรอบ 
 อภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับบริการ
ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สําหรับนิสิตใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทําให้
เกิดการสร้างแรงดึงดูดความสนใจของนิสิต และเกิดกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ของนิสิตใหม่ ท่ีมีต่อการแนะนํา
บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมท้ังทําให้กิจกรรมไม่น่าเบ่ือหน่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนาน 
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มากกว่าการมาน่ังฟังการแนะนําการใช้บริการห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับ นัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ี
พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นความสนใจผู้ร่วมกิจกรรม สะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึง 
 จากปัญหาด้านระยะเวลาและสถานท่ีของการดําเนินกิจกรรมโครงการแนะนําการใช้บริการของ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ท่ีถูกกําหนดระยะเวลาเพียง 30 นาที ทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเร่งรีบ                   
และทําให้การนําเสนอข้อมูลการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงานควร
เสนอแนะระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้จัดกิจกรรม เพ่ือการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
และผู้จัดกิจกรรมควรหาสถานท่ีให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิต และเพ่ือไม่ให้สูญเสียเวลาในการเดินทางไปเตรียม
กิจกรรมในแต่ละรอบ 

ข้อเสนอแนะ  
  ควรใช้โปรแกรม Kahoot ไปประยุกต์ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
  นําไปประยุกต์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนิสิต ในกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 
 
รายการอ้างอิง 
นัสฤมล มาเจริญ.  (2550).  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต).  ชลบุร:ี มหาวิทยาลยับูรพา. 
มหาวิทยาลยับูรพา, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร.์  (ม.ป.ป.).  การใช้โปรแกรม  
 Kahoot สําหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน.  ชลบุร:ี ผู้แต่ง.  สืบค้น 9 สิงหาคม 2562, จาก 
 http://km.buu.ac.th/public/ backend/upload/article/file/ document 
 150155566125163400.pdf 
วิชญนนท์ มณีชาติ.  (2550).  ความต้องการและปัญหาการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
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 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 
 

The Study of user needs for Kasetsart University Library services  
using a focus group study and in-depth interview 

 
สมใจ ขุนเจริญ, กนก สขุมณี, ณัฐวุฒิ นันทปรีชา  

  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 libsjk@ku.ac.th 
libknsn@ku.ac.th 
libntw@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
           การเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนาบริการของ
ห้องสมุด การศึกษาน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) ซ่ึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะ สํานัก และสถาบันท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 76 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง         
(Semi-structured or guided interviews) มีการบันทึกเทปและถอดเทป วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปแบบแยก
ประเด็น  
           ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร  
ส่วนใหญ่มีความต้องการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ (1) บริการพ้ืนฐานของห้องสมุด 
ประกอบด้วย 7 ประเภทบริการหลัก ๆ ได้แก่ (1.1) บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (1.2) บริการห้องศึกษา
เดี่ยว/กลุ่ม (1.3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (1.4) บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการ
เรียนรู้ (1.5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความวารสารวิชาการ (1.6) บริการยืม
ต่อทรัพยากร (Renew) และ (1.7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ และ (2) บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ              
(2.3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน (2.4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานท่ี และ    
(2.6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากน้ีผู้วิจัยได้รับความความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ห้องสมุดในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงผลจากการศึกษาการสนทนากลุ่มดังกล่าวนับว่าเป็นข้อมูลสําคัญและจําเป็นต้องปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการของห้องสมุดให้ดีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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คําสําคัญ: ผู้ใช้ห้องสมุด, ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การศึกษาการใช้,  

                การสนทนากลุม่, การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

 
ABSTRACT  
   To understand the needs of library users is very important to help improve library 
services. The objective of this research was to study user needs for Kasetsart University Library 
services by using a focus group study and the in-depth interview method. The participants consisted 
of students, professors, researchers and supporting staff from the faculties and the institutions of 
Kasetsart University, Bangkhen, totaling 76 people. The tools used for this research were semi-
structural interview form (semi-structured or guided interviews), tape recording and transcription, 
data analysis, and summarizing by category. 
  The results of the study showed that most of undergraduate students, graduate 
students, professors, researchers, and staff need services and information resources in 2 major 
areas: (1) The basic library services which consisting of 7 major services as follows: (1.1) space and 
facilities service (1.2) individual/group study room service (1.3) database search through remote 
access service (1.4) circulation service for printed media and learning tools (1.5) interlibrary 
loan/delivery services (1.6 ) renewal service  (1.7) information literacy service and (2) Services in 
the future according to the library users’ expectations consisting of 6 major areas, including          
(2.1) information resources (2.2) services (2.3) resources to support teaching and learning                
(2.4) resources for learning (2.5) space and (2.6) facilities. In addition, participants in each group also 
provided their opinions, problems, and suggestion. The results of this study are considered 
important and will be used to further improve the quality and efficiency of library services. 

 
Keyword: Library users, Libraries and library services, Academic libraries -- Use studies,  

                 Focus group, In-depth interview, Kasetsart University Library 

 
บทนํา 
  เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีสําคัญของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ท้ังน้ีการบริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากจะจัดหาเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการนับเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ห้องสมุด 
ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการ และสามารถจัดบริการให้สอดคล้อง และตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดจึงจําเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ตามกลุ่มเป้าหมาย (Segment) เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละกลุ่มได้  
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  ในระยะเวลาท่ีผ่านมา สํานักหอสมุดยังไม่เคยมีการศึกษาความต้องการบริการของผู้ใช้ แต่มี
เพียงการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561  
พบว่ามีความต้องการและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการให้บริการของสํานักหอสมุดหลายเรื่อง เช่น ต้องการ 
พ้ืนท่ีน่ังอ่าน จํานวนโต๊ะและเก้าอ้ีในช่วงสอบ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจบริการดีและมีคุณภาพ ต้องการพ้ืนท่ี  
Co-working space เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ต้องการให้ห้องสมุดเปิดบริการในวันเสาร์ 
และอาทิตย์ ก่อนช่วงเวลา 11.00 น. และต้องการให้บริการยืม Laptop วันเสาร์และอาทิตย์ได้ เ ป็นต้น  
ซ่ึงความคิดเห็นดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นตัวแทนในการบ่งบอกถึงความต้องการผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ 
อย่างแท้จริง (เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ และคณะ, 2562)  
   ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) และได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และเวลาของแต่ละกลุ่มท่ีไม่ตรงกัน จึง
เลือกใช้วิธีการการสนทนากลุ่มกับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ท้ังน้ีเพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการบริการของ
ผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน และผลจากการศึกษาน้ีจะได้นํามา
พัฒนาปรับปรุงบริการของห้องสมุดให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในประเด็นเก่ียวกับบริการ
พ้ืนฐานของห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ 
ได้แก่ (2.1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2.2) ด้านบริการ (2.3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน        
(2.4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ (2.5) ด้านสถานท่ี และ (2.6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนในการดําเนินการ เริ่มตั้งแต่ (1) ประชุมปรึกษาหารือภายในกลุ่มทํางานวิจัย (2) ศึกษา
เอกสารและจัดเตรียมคําถาม (3) ติดต่อประสานงานจากคณะต่าง ๆ และขออนุญาตเก็บข้อมูล (4) ดําเนินการศึกษา
แบบวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) จํานวน 15 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 นิสิตปริญญาตรี 4 คน ครั้งท่ี 2 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 คน ครั้งท่ี 3 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน  ครั้งท่ี 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน ครั้งท่ี 5 นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 8 คน ครั้งท่ี 6 นักวิจัย 8 คน ครั้งท่ี 7 นิสิตปริญญาตรี 12 คน ครั้งท่ี 8 อาจารย์/นักวิจัย 4 คน และ
บุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 9 นิสิตปริญญาตรี 5 คน ครั้งท่ี 10 นักวิจัย 4 คน ครั้งท่ี 11 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน  
และบุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 12 อาจารย์/นักวิจัย 2 คน ครั้งท่ี 13 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน ครั้งท่ี 14 นิสิต
ปริญญาตรี 3 คน และครั้งท่ี 15 นักวิจัย 4 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จํานวน 
7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งท่ี 2 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน ครั้งท่ี 3 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน      
ครั้งท่ี 4 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน ครั้งท่ี 5 บุคลากร 1 คน ครั้งท่ี 6 อาจารย์/นักวิจัย 1 คน และครั้งท่ี 7 
อาจารย์/นักวิจัย 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 22 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 16-20 กันยายน 2562 และ 15 
ตุลาคม 2562 (5) รวบรวมผลท่ีได้จากการศึกษา และ (6) วิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา  
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  ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือระดมความคิดเห็นความต้องการ
บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วนําความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี จํานวน 24 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 คน 
อาจารย์/นักวิจัย จํานวน 13 คน นักวิจัย จํานวน 16 คน และบุคลากร จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 76 คน ตามคณะ 
สํานัก และสถาบันท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 17 แห่ง ประกอบด้วย (1) คณะเกษตร       
(2) คณะเศรษฐศาสตร์ (3) คณะบริหารธุรกิจ (4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5) คณะประมง (6) คณะสังคมศาสตร์   
(7) คณะมนุษยศาสตร์ (8) คณะวนศาสตร์ (9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (10) คณะวิทยาศาสตร์ (11) คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ (12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (13) คณะสิ่งแวดล้อม (14) คณะศึกษาศาสตร์ (15) สํานักงานอธิการบดี      
(16) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ (17) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
  ข้อจํากัดในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มตั้งแต่ตอนแรก แต่เน่ืองจากการ
นัดหมายเวลาในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีนัดหมายกัน ทําให้ต้องมีการ
เลื่อนนัดหมายหลายครั้ง ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงต้องเลือกใช้วิธีการสนทนากลุ่มผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือช่วยให้การสัมภาษณ์ได้ทุกกลุ่มท้ังนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้ครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
           สรุปผล  
 ผลการศึกษา พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความต้องการบริการพ้ืนฐานของห้องสมุดท้ัง 7 ประเภทบริการ ได้แก่ (1) บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก (2) บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม (3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด (4) บริการยืม-คืนสื่อ
สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ (5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความ
วารสารวิชาการ (6) บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) และ (7) บริการสอนการรู้สารสนเทศ สําหรับความต้องการ
บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด ประกอบด้วย 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ (2) ด้านบริการ (3) ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน (4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้       
(5) ด้านสถานท่ี และ (6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สรุปได้ ดังน้ี  
  1. บริการพ้ืนฐานของห้องสมุด ได้แก่  
  1.1 บริการพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามีความต้องการใช้บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือในช่วงสอบ  
  1.2 บริการห้องศึกษาเด่ียว/กลุ่ม พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
ความต้องการกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รับทราบ  
  1.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกห้องสมุด พบว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
และนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ฐานข้อมูล Mintel ฐานข้อมูล

873



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

 

 

ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ฐานข้อมูล JSTOR หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน Food, Food 
Science, Food Technology, Food Micro-biology, Bio-Technology วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเกษตร 
ได้แก่ Agricultural, Industrial Crops and Products วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวนศาสตร์ ได้แก่ Ecologist, 
Engineering, GIS, Forest และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  1.4 บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะท่ีไหนก็ได้ และต้องการยืมหนังสือได้นานถึง 6 
เดือน เพ่ือใช้เขียนตําราและงานวิจัย  
  1.5 บริการยืมระหว่างห้องสมุด/บริการนําส่งหนังสือและสําเนาบทความวารสารวิชาการ 
พบว่า อาจารย์มีความต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดและและนําส่งมาให้อาจารย์ท่ีห้องสมุดของคณะ และเพ่ิม
ระยะเวลาในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมากข้ึน และต้องการให้บริการนําส่งหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ให้อาจารย์ได้
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
  1.6 บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์  
  1.7 บริการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์มีความต้องการให้ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับทราบ     
           2. บริการต่าง ๆ ในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้ห้องสมุด  
            2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์
มีความต้องการเพ่ิมตําราเรียน (Text books) ใหม่ ๆ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ โดยเพ่ิมจํานวนหนังสือท่ีให้บริการแห่งละ 2-3 
เล่ม และควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานจัดซ้ือว่าสามารถทําได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
   2.2 ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
บริการแจ้งข่าวสาร บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และบริการสถิติการใช้ฐานข้อมูล
เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บริการของห้องสมุดให้ผู้ใช้รับทราบอย่างท่ัวถึง และเป็นช่องทางแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้เบ้ืองต้น 
   2.3 ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องสแกนเอกสาร ต้องการเครื่อง 3D Printing สําหรับ
ใช้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจําลองต่าง ๆ รวมท้ังนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีถูกลิขสิทธ์ิ โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
   2.4 ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน 
   2.5 ด้านสถานท่ี พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรมีความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม และท่ีจอดรถ นอกจากน้ี นิสิตปริญญาตรีมีความต้องการพ้ืนท่ี
สําหรับน่ังอ่านแบบ Co-working space เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
   2.6 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามกําแพง  
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ต้องการท่ีน่ังสบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอ้ีนวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารว่าง
ภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีและเชิญชวนให้น่า
เข้าใช้ห้องสมุด 
  อภิปรายผล 
           ผลการวิจัยในส่วนความต้องการบริการของห้องสมุดในอนาคตตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มี
ความต้องการเพ่ิมตําราเรียนต่าง ๆ ท้ังด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ท่ีศึกษา
การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความต้องการเพ่ิมจํานวนหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ นอกจากน้ียังควรประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานจัดซ้ือตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ได้ทันต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ สําหรับอาจารย์มีความต้องการฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ คือฐานข้อมูล JSTOR ส่วนนักวิจัยมีความต้องการฐานข้อมูลด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์อาหาร คือ
ฐานข้อมูล Mintel เป็นต้น อาจเป็นเพราะว่าฐานข้อมูลท่ีให้บริการของห้องสมุดมีหลากหลาย และผู้ใช้แต่ละกลุ่มมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้ตอบสนองกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ันห้องสมุดควรศึกษาความต้องการใช้
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ท่ีใช้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย การจัดสรร
งบประมาณท่ีได้รับอย่างเหมาะสม และความคุ้มค่าในการบอกรับฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sunthon (2005) ท่ีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ    
 2. ด้านบริการ พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มีความต้องการ
รับทราบบริการแจ้งข่าวสาร การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะบุคคล และข้อมูลสถิติการใช้ฐานข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และ
รายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของระเบียบ แสงจันทร์ (2552) ท่ีศึกษาการศึกษา
ผู้รับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการ 
ต่าง ๆ เชิงรุกของห้องสมุด โดยวิธีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างไกลและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ บริการข่าวสารผ่าน TV Chanel@CAR โทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
(Unetwork TV) รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 3. ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย พบว่านิสิตปริญญาตรี และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีความต้องการเครื่องถ่ายเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) ท่ีศึกษาการศึกษา
ความต้องการใช้บริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
มีความต้องการด้านสถานท่ีในประเด็นการเพ่ิมจุดให้บริการถ่ายเอกสาร และเพ่ิมจํานวนเครื่องถ่ายเอกสาร         
(พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ และคณะ, 2550) ส่วนความต้องการเครื่องสแกนเอกสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชศักดิ์ 
ศานติวิวิฒน์ และเยาวพร ศานติวิวิฒน์ (2548) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการบริการของห้องสมุด
สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผู้ใช้มีความต้องการให้ห้องสมุดเพ่ิมจํานวน
เครื่องสแกนเนอร์ของห้องสมุดเพ่ือใช้ในการสแกนภาพ รวมท้ัง ความต้องการเครื่อง 3D Printing เพ่ือใช้ในการ
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ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือแบบจําลองต่าง ๆ ของนักศึกษา ความต้องการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
อาจมีความจําเป็นท่ีนักศึกษาต้องการใช้ในการวิเคราะห์และแปลผล เพ่ือใช้ในการทําวิทยานิพนธ์และงานวิจัย และ
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกลิขสิทธ์ิท่ีใช้ตรวจสอบไวยากรณ์ท้ังบทคัดย่อและเน้ือหาในบทความ
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ท้ังน้ีห้องสมุดอาจมีการพิจารณาจัดให้บริการตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการสอนการเรียนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 4. ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ พบว่านิสิตปริญญาตรีมีความต้องการบริการบอร์ดเกม 
(Board Games) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างสติ การแก้ปัญหา และการวางแผน อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
บอร์ดเกมได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษามีจัดให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Puttarangsi (2017) ท่ีศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพ่ือ
พัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง พบว่าการเล่นบอร์ดเกมช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษา 10 ทักษะ ได้แก่                 
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาพูด (2) ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึก (3) ความพร้อมของประสาทสัมผัส 
(4) สมาธิ (5) ความสามารถในการสังเกต (6) ความจํา (7) ความเข้าใจ (8) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ      
(9) ความกล้าแสดงออก และ (10) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
 5. ด้านสถานท่ี พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมี
ความต้องการบริการให้เช่าห้องประชุม อาจเป็นเพราะสถานท่ีของห้องสมุดมีความพร้อมและเหมาะสมท้ังอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการเช่าห้อง
ประชุม อบรม สัมมนา มีบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน รวมท้ังมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษา
แนะนําและให้บริการด้านผลิตสื่อมีเดีย (Media Production) ท่ีทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล (Office of 
Academic Resources, Chulalongkorn University, 2019) ในขณะท่ีความต้องการพ้ืนท่ีสําหรับน่ังอ่านแบบ   
Co-working space เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันน้ัน สอดคล้องกับ Sukin & Leenara  
(2019) ท่ีให้แนวคิดการจัดบริการในอนาคตของห้องสมุดมหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศไทยว่าห้องสมุดได้จัดพ้ืนท่ี
บริการเด่น ๆ 6 รูปแบบ ได้แก่ บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน 24 ช่ัวโมง พ้ืนท่ีส่งเสริมการค้นคว้าด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย พ้ืนท่ีทํางานร่วมกัน พ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พ้ืนท่ีน่ังสบาย (Relax) และพ้ืนท่ีบริการสําหรับเด็ก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sinnoy (2009) พบว่าห้องสมุดควรเพ่ิมจํานวนท่ีน่ังอ่าน และมีการจัดอุปกรณ์ตกแต่งห้องสมุดให้
ทันสมัย อาจเป็นเพราะว่าจํานวนนักศึกษาท่ีมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสถานท่ีจอดรถของห้องสมุดก็ยัง
มีความจําเป็นต่อผู้ใช้ทุกกลุ่มท่ีมีผลต่อการเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภา สิมะจารึก 
และคณะ (2548) พบว่าท่ีจอดรถเหมาะสมแต่คับแคบ ไม่เพียงพอและควรเพ่ิมบริเวณท่ีจอดรถ (นิติพร สุนทรนนท์, 
2560) และห้องสมุดบางแห่ง อาทิเช่นห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้
ความสําคัญเก่ียวกับท่ีจอดรถสําหรับผู้พิการท่ีได้มาตรฐานและใกล้อาคารห้องสมุด (Phitthayayon, 2014) 
 6. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่านิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากรมีความต้องการปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ หรือตามกําแพง ต้องการท่ีน่ัง
สบาย และโซฟารูปแบบใหม่ ต้องการเก้าอ้ีนวด ต้องการมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ (Bilandzic and Foth, 2013) 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด ต้องการจอแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีและ
เชิญชวนให้น่าเข้าใช้ห้องสมุด สอดคล้องกับผลงานของ Aabseenak and Panyainkaew  (2018) และงานของ 
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Singapore Management University (2015) ท่ีพบว่ามีการประยุกต์ Library Heatmap โดยใช้ติดตั้งอุปกรณ์
ภายในห้องสมุด เพ่ือวัดระดับความหนาแน่นของจุดพ้ืนท่ีท่ีผู้ใช้ห้องสมุดมาใช้บริการ ณ พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในห้องสมุด
ผ่านการเช่ือมต่อเทคโนโลยีสื ่อสารแบบไร้สาย (Wireless-Fidelity) ในรูปแบบการประมวลผลแบบทันที       
(Real time processing) เช่น ห้อง study room เป็นต้น 
            ข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การให้สิทธ์ิอาจารย์มีส่วนร่วมในการคัดเลือก e-Book     
แต่ส่งบันทึกไปยังคณบดีโดยตรง ทําให้เรื่องเกิดความล่าช้า จึงควรส่งเรื่องไปท่ี e-mail ของอาจารย์แต่ละท่าน
โดยตรง อยากให้ห้องสมุดแจ้งให้อาจารย์ทราบว่าติดปัญหาอะไร และอยากให้ประเมินคุณภาพเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ว่า
สามารถจัดซ้ือหนังสือให้ได้ไม่เกิน 60 วันทําการ  
 2. ด้านบริการ ได้แก่ การเปิด-ปิดให้บริการห้องสมุดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การเพ่ิมช่องทางจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit) หรือจะสแกน QR Code เพ่ือจ่ายค่าปรับ Cashless ผ่านแอปพลิเคชันให้
ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และการแจ้งข่าวสารโปรแกรมฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศมาถึงอาจารย์
ล่าช้า กว่าจะได้รับเรื่องมาโครงการก็จัดอบรมไปแล้ว ควรแจ้งให้อาจารย์ทราบก่อนล่วงหน้า และส่งเมล์ให้อาจารย์
โดยตรงแต่ละคน  
 3. ด้านสถานท่ี ได้แก่ สถานท่ีบางจุดเป็นมุมอับอากาศไม่โปร่ง (ช้ัน 3 อาคารช่วงเกษตร      
ศิลปการ) ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอ โดยการจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถให้กับอาจารย์ท่ีมาใช้บริการห้องสมุดด้วย 
การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาการจองโต๊ะท่ีน่ังในช่วงสอบ เพราะห้องสมุดกลางเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ควรมีสิทธิท่ี 
เท่าเทียมกันในการได้ใช้บริการ  
 4. ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุด มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ควรมีความ
ร่วมมือในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมี 
MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ีเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เหมือนอย่างเช่นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
 5. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุดควรมีระบบ AI ช่วยในการบริหารจัดการ
ห้องสมุด เพราะห้องสมุดมีการจัดเก็บข้อมูลดีอยู่แล้ว และต้องมีการทําเมทาดาทา (Metadata) ข้อมูลกลางในการ
เป็นข้อมูลกลาง เพ่ือเช่ือมโยงบริการของห้องสมุดได้ทุกรายการ 
            การนําไปใช้ประโยชน์ 
  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทําให้สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทราบ
ความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นเก่ียวกับด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการ       
ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ด้านสถานท่ี และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท้ังน้ีสํานักหอสมุดสามารถนําข้อคิดเห็น ปัญหาด้านต่าง ๆ  
และข้อเสนอแนะ และความต้องการดังกล่าวมาปรับปรุงการบริการท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งข้ึน และจัดบริการรูปแบบ   
ใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่าน
หนังสือในช่วงสอบ การยืม-คืนหนังสือได้ทุกคณะ การขยายเวลาการยืมต่อ (Renew) หนังสือได้นานกว่า 1 สัปดาห์                 
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การประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง การจัดพ้ืนท่ีสําหรับน่ังอ่านแบบ Co-working space 
เพ่ิมมากข้ึน การจัดพ้ืนท่ีท่ีน่ังสบายและโซฟารูปแบบใหม่ การจัดบริการเก้าอ้ีนวด การจัดมุมบริการเครื่องดื่ม กาแฟ 
และอาหารว่างภายในห้องสมุด การแสดงพ้ืนท่ีใช้ฮีทแมป (Heat Map) บนหน้าจอโทรทัศน์ เป็นต้น และนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพประจําปี 2563 ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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บทคัดย่อ  
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบริการ TSU i-Classroom @Library ข้ึนมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
และการปรับกระบวนการและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และห้องเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและการศึกษาเน้ือหาด้วยตนเองนอกช้ันเรียน โดยห้องสมุดได้มีการจัด
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด 
รวมถึงการนํา TSU Google Apps for Education ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและไม่มีค่าจ่ายมาใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน TSU i-Classroom @Library ได้ถูกนํามาใช้ใน 5 
รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีผู้เรียนจํานวนท้ังหมด 516 คน โดยมีผลของการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาด้านผู้เรียนและผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) 
และ (X�=4.56) ตามลําดับ นอกจากน้ี บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์และห้องเรียนของห้องสมุดได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 

 
คําสําคัญ: บทบาทของห้องสมุด, TSU i-Classroom @Library, การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21, 

               ห้องสมุดกับการเรียนการสอน 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has provided TSU i-Classroom @Library service with the 
purpose of increasing the library role to support teaching and learning management conforming to 
the requirements and behavior of 21st Century student and teachers. The new service supports a 
type of blended learning or “Flipped Classroom” that focuses on “Active Learning” in classrooms 
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and provides or deliveries online instructional content for student self-learning outside of the 
classroom. TSU i-Classroom @Library leads to the arrangement and improvement of library services, 
learning environment, resources, facilities and librarians. Moreover, it adopts TSU Google Apps for 
Education to support 21st Century teach and learning management especially for “Active Learning” 
and “Flipped Classroom”. Hence, the assessment results from 516 users in 5 subjects showed that 
the overall satisfaction was at the highest level (X�=4.55). Considering in some specific aspects, it 
was found that 1) the satisfaction of the students and teachers was at the highest level, (X�=4.61) 
and (X�=4.56) respectively  2) the satisfaction of library services, resources, librarians and classrooms 
was at a high level, (X�=4.49). 

 
Keyword:  Role of Library, TSU i-Classroom @Library, 21st Century Learning and Teaching 

                 Library and Teaching 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงระบบและข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม
ท่ีก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างท่ัวถึง ใน 3 ด้าน
หลัก คือ 1) ด้านสังคมท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ จากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง จากสังคมเมือง
กลายเป็นสังคมประเทศหรือสังคมโลก ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันในสังคมและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 2) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสังคมยุคดิจิทัล (Digital Society) มีการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และ 3) ด้านเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นระบบทุนเสรีนิยมมากข้ึน โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอํานาจในการต่อรองและความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  เป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ เน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันมากข้ึน การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงแต่ต้นทุนการผลิตต่ําส่งผลให้ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว (สภาพร 
พฤฑฒิกร, 2560, น. 38)   
 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาถือเป็น
นัยยะสําคัญท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถอยู่รอด และเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
สังคมแห่งยุคดิจิทัล ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ทําให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่าง ๆ ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกท่ีและ
ตลอดเวลา (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560, น. 14) 
  ดังท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 61) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอน
แบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้

881



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

 

 

เทคโนโลยี  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555, น. 15-16) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือให้ได้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สอน
จะออกแบบการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) ในการให้คําแนะนํา ช้ีแนะและ
อํานวยความสะดวก (Facilitator) เน้นการเรียนรู้ แบบ PBL (Problem-Based Learning) ให้ผู้เรียนฝึกฝนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ มี 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) ความรู้ในวิชาหลัก (Core 
Subjects) คือความรู้สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และความรู้รอบตัวอ่ืน ๆ  2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
(Life and Career Skills) 3) ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) และ 4) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Prensky (2012, น. 17-20) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ในฐานะเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้โดยมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 1)  นักวิจัย โดยท่ีครูไม่จําเป็นต้องบอกความรู้ให้ผู้เรียนมากนัก แต่จะปล่อยให้ผู้เรียนหา
คําตอบด้วยตนเอง แล้วนําความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ และครู ซ่ึงมีการบอกความรู้หรือการบรรยาย
นอกจากจะไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ         
2) ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียน
จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอ เกมส์ บล็อก (Blog) และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน  3) นักคิดและนักสื่อความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดให้มีเหตุผล และคิดวิเคราะห์
ให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังการพูดและการเขียนผ่านบล็อก (Blog) หรือ สื่อสังคมออนไลน์  4) ผู้
เปลี่ยนโลก การท่ีผู้เรียนได้ใช้ความรู้ท่ีได้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือยิ่งใหญ่ ความรู้
น้ันก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ 5) ครูของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือ การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต การสอบถามข้อมูลหรือแนวทางจากเพ่ือนและการ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเป็นต้องปรับบทบาท
การดําเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ ด้วยการ
จัดบริการ TSU i- Classroom @Library ท่ีรองรับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  เพ่ือ
รองรับความต้องการของมหาวิทยาลัยและผู้เรียนยุคใหม่ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม และการเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและวิจัยท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และ
บรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  ซ่ึงสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปรับปรุงเละพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2) ด้านบริการ และ                         
3) ด้านบรรณารักษ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือเพ่ิมบทบาทและจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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             2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย             
TSU i-Classroom @Library  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

 
 
            
 
 
   

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานพัฒนา TSU i-Classroom @Library 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในการพัฒนาบริการ TSU i-Classroom 
@Library โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) การศึกษาข้อมูล โดยมีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.1) ข้อมูลผู้เรียน             
ยุคใหม่ ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียน  1.2) ข้อมูลด้าน    
การศึกษา 4.0 ประกอบด้วย 1.2.1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนและวิธีการเรียนการสอน  และ 
1.2.2) ข้อมูลมหาวิทยาลัย 4.0 1.3) ข้อมูลห้องสมุด 4.0 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ                     
ด้านบริการ และด้านบรรณารักษ์  1.4) ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และอนาคตท่ีรองรับการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และ 1.5) ข้อมูลการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาดําเนินงาน โดยเลือกใช้ Google Classroom เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้
งานง่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่   
                      2) การวิเคราะห์และพัฒนาบริการ TSU i-Classroom @Library โดยมีการวิเคราะห์จากการ
ดําเนินงานดังน้ี  
  2.1) การวิเคราะห์ด้วย SWOT 
   S = Strength (จุดแข็ง) บรรณารักษ์และบุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีใจรักงาน
บริการและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดรอบการทํางานอย่างต่อเน่ืองและมีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.1) ผู้เรียนยุคใหม่ 
- ทักษะการเรียนรู้ 
- ความต้องการและพฤติกรรม 
1.2)  การศึกษา 4.0       
- กระบวนการจัดการเรียนรู้  
- มหาวิทยาลัย 4.0 
1.3) ห้องสมุด 4.0  
1.4) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
1.5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การศึกษาข้อมูล 

2.1 SWOT Analysis 
2.2 KM 
 

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 

3.1 TSU i-Classroom @Library 

4.1) กระบวนการเรียนการสอน 
      4.1.1 ) ผู้เรียน  
      4.1.2)  ผู้สอน   
      4.1.3)  หอ้งสมุด      

4. วิเคราะห์และประเมินผล    

2. การวิเคราะห์และ
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  W = Weakness (จุดอ่อน) เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียน
การสอนของผู้ใช้บริการมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ 
  O = Opportunity (โอกาส) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการพัฒนา
บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการและไม่มีค่าใช้จ่าย 
  T = Threat (อุปสรรค) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมี
ความต้องการท่ีหลากหลาย และมีงบประมาณท่ีจํากัด                                                                                                  
  2.2) การวิเคราะห์จากผลการศึกษาบทความ เรื่องบทบาทของห้องสมุดต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ของ เสาวภา เพ็ชรรตัน์ (2560, น. 1-18)  
                         2.3)  กรอบแนวคิด ผลจากการวิเคราะห์ได้นํามาพัฒนากรอบแนวคิด TSU  i-Classroom 
@Library แสดงดังภาพท่ี 2   

 
                               เรียน                                                     จัดสอน 
  ทํากิจกรรม                          0y            0yf     จัดกิจกรรม 

 
 
 
  

 
 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของ TSU i-Classroom @Library 
 

TSU i-Classroom @Library ผู้สอน ผู้เรียน 

                  ห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ ห้องเรียน บริการ 
การสนับสนุนการเรียนการสอนของห้องสมุด 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped  Classroom 
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ภาพท่ี 3 องค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library 
 
                        จากภาพท่ี 3 แสดงองค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ  4 ส่วน คือ 
  3.1) ห้องสมุด (Library) แบ่งเป็น 2.3.1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
2.3.2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource) บริการ (Service)  เว็บไซต์ TSU i-Library 
และบรรณารักษ์ (Librarian) 
  3.2) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา (Educational Technology) ใช้ TSU 
Google Apps For Education เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Google Classroom, Google Drive, 
Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout 
  3.3) ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้สอน (Instructor) และ 
บรรณารักษ์ (Librarian) และ 2) ผู้เรียน (Student) 
  3.4) 21 st Century Learning  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการเรียนแบบกลับหัวกลับหาง 
(Flipped Classroom) 
 4) การนําไปใช้ประโยชน์ สํานักหอสมุดได้จัดบริการ TSU i-Classroom @Library พร้อมจัด
ห้องเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
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การสอนแบบ Active Learning และห้องเรียนแบบ Flipped Classroom โดยมีข้ันตอนดําเนินการให้บริการดัง
แสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ TSU i-Classroom @Library 
 
 จากภาพท่ี 4  แสดงข้ันตอนการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ TSU i-Classroom 
@Library ซ่ึงมีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอนหลัก คือ  
                   4.1) ขั้นตอนการเตรียมชั้นเรียน เก่ียวข้องกับ 
        4.1.1) ผู้สอน คือ อาจารย์ผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning และ Flipped Classroom ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ ตลอดจนผู้สอนเป็นผู้เตรียม
เน้ือหาและส่งคําร้องพร้อมเน้ือหาและกิจกรรม ให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด  
       4.1.2) ผู้ดูแลระบบ คือ บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ TSU i-Classroom @Library 
โดยรับคําร้องและเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้สอน และดําเนินการสร้างออกแบบใส่เน้ือหาและ
กิจกรรมของช้ันเรียนด้วยTSU i- Classroom @Library โดยใช้ TSU Google Classroom นอกจากน้ีบรรณารักษ์
สร้างเว็บไซต์ TSU i-Library โดยใช้ TSU Google Site เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน TSU  i-
Classroom @Library  ซ่ึ งประกอบด้ วย  3 เ ม นูหลั ก คื อ  1)  Search & Find   2)  Service ไ ด้ แ ก่  Borrow, 
Research/Seminar และ Group Study Room และ 3) ติดต่อสอบถาม ซ่ึงจะนําลิงก์ของเว็บไซต์แขวนในช้ันเรียน
รายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนตลอดจนเผยแพร่ให้บริการบนเมนูบริการอ่ืน ๆ ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
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ภาพท่ี 4 หน้าหลักของเว็บไซต์ TSU i-Library  แสดงผลบนจอภาพของ PC และ Smart Phone 
 
 นอกจากน้ีสํา นักหอสมุดได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการสร้าง ช้ันเรียนออนไลน์                        
TSU i-Classroom @Library ด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักหอสมุดท้ังหมด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ TSU Google Classroom และสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนผู้สอนได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างช้ันเรยีนด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom 

 
  4.2) ขั้นตอนการเรียนรู้ เก่ียวข้องกับ 
      ผู้เรียน คือ นิสิตผู้เข้าใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library ซ่ึง
ผู้เรียนสามารถเข้าช้ันเรียนได้ 2 วิธี คือ การใส่รหัสเข้าช้ันเรียนและผู้สอนเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) ซ่ึงผู้สอนจะสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน 
                         4.3) ขั้นตอนหลังจบการเรียนรู้ ผู้สอนตรวจช้ินงาน ให้คะแนนและตัดเกรดผู้เรียน ส่วน
ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูคะแนนในช้ันเรียนได้ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างหน้าจอช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library วิชา 0215324 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

 
5) การวิเคราะห์และประเมินผล โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

 5.1) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1    5 รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library 
 

 
 5.2 การสร้างชั้นเรียน  สําหรับ 5 รายวิชา กลุ่มเป้าหมายสร้างช้ันเรียนด้วยแอปพลิเคชัน 

TSU Google Classroom ซ่ึงเก่ียวข้องกับบรรณารักษ์และผู้สอน ดําเนินการใส่เน้ือหาท่ีสําคัญดังน้ี   
 5.2.1) บรรณารักษ์  
 1) ใส่ม.คอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
  2) ใส่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ คือ เว็บไซต์สํานักหอสมุด และเว็บไซต์ TSU i-

Library 
 5.2.2) ผู้สอน  
 1) แนบไฟล์เน้ือหาและใบงาน  โดยไฟล์เน้ือหาประกอบด้วย เอกสารประกอบการ

สอน และคลิปการบรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
      2) สร้างใบงานเดี่ยว หรือใบงานกลุ่มสําหรับผู้เรียน โดยระบุช่ืองานและคําอธิบาย

ของงาน ระบุคะแนน วันท่ีครบกําหนดส่ง และเพ่ิมไฟล์เน้ือหาในแต่ละบทลงในช้ันเรียนท่ีบรรณารักษ์สร้างไว้ให้  
  3) เพ่ิมผู้เรียนเข้าช้ันเรียน โดยเพ่ิมผู้เรียนด้วยการเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 
ที่ 

 
รายวิชา 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า/

ชั้น
ปี จํา
นว

น  
ผู้สอน 

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ป.ตรี/3 10 อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท 

2. การสืบค้นทางวิชาการและสรุปบทความ ป.ตรี/4 84 อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว 

3. ICT 3  การสืบค้นข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและสัมมนา ป.ตรี3-4 259 บรรณารักษ์ 

4. ICT 4 การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม ป.ตรี3-4 64 บรรณารักษ์ 

5. ICT Graduate การค้นคืนสารเทศสําหรบันิสิตปริญญาโท ป.โท  99 บรรณารักษ์ 
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  5.2.3) การจัดเตรียมห้องเรียน คอมพิวเตอร์สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพ
และปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สําหรับการเรียนการสอนผ่าน TSU i-
Classroom @Library 

 5.3 การเรียนการสอน ผู้สอนดําเนินการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library โดยให้
นิสิตเข้าช้ันเรียน 2 วิธี คือ 1) เพ่ิมผู้เรียนโดยการเชิญผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ 2) ผู้เรียนใส่
รหัสเข้าช้ันเรียนด้วยตนเอง หลังจากน้ันผู้สอนจะแนะนํา 1) รายละเอียดของรายวิชา ม.คอ.3  2) บริการและแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด และ 3 ) สอน และให้นิสิตทํากิจกรรมแบบฝึกหัด ทดสอบการเรียนรู้และให้
คะแนน จากน้ันนิสิตสามารถดูผลการเรียนผ่าน TSU Google Classroom ได้ 

 5.4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดการเรียนในช้ันเรียนผู้สอนจะให้ 
ผู้เรียนกรอกแบบประเมินออนไลน์จากในระบบ TSU i-Classroom @Library และกรอกแบบฟอร์มลงช่ือเข้าช้ัน
เรียน TSU i-Classroom @Library 
 

              
 
ภาพท่ี 6 บรรยากาศการเรยีนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library  
 
 5.5 การประชาสัมพันธ์บริการ TSU i- Classroom @Library ผ่านทางเว็บไซต์และ 
เฟซบุ๊กของสํานักหอสมดุ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

 สรุปผล 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินงานเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยได้เพ่ิมบทบาทของ

ห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ผ่านระบบTSU i-Classroom @Library ซ่ึงผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library ประจําปีการศึกษา 
2562 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ 516 คน ผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วย TSU i-Classroom อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) รองลงมา คือ ด้านผู้สอนความพึงพอใจต่อ
รูปการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.56) และด้านห้องสมุดความพึงพอใจต่อบริการ ทรัพยากรสารเทศ 
บรรณารักษ์ และห้องเรียนความพึงอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 
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  อภิปรายผล 
 การเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และผู้สอนท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพราะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Flipped 
Classroom ซ่ึงมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน คือ 1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์สําหรับ
สอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์                         
2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource)  บริการ (Service)  เว็บไซต์ i-Library และ 
บรรณารักษ์ (Librarian)  และ 3) Educational Technology ได้แก่ Google Classroom, Google Drive, Google 
Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout เพ่ือรองรับกระบวนการการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์  TSU i-Classroom @Library  เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายต่ํามาก เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและน่าสนใจ 
ตลอดจนสํานักหอสมุดเอง ได้จัดห้องท่ีรองรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ และมีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและมี
บรรณารักษ์ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของช้ันเรียนได้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2557, น. 61) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอนแบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 
มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความเสถียร 
 2. ควรจัดคอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพ่ือรองรับการทํากิจกรรม

ในรูปแบบ Active Learning  
 3. บรรณารักษ์และผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 และมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ในระยะต่อไปอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบ

ห้องเรียนปกติกับห้องเรียน TSU i-Classroom @Library  
 5. หากต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ ช่วยกันผลิตราย วิชาสําหรับการเรียนแบบ TSU                      

i-Classroom @Library อาจมีการกําหนดค่าตอบแทน เช่น รายวิชาละ 5,000  บาท เป็นต้น 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

             1. สําหรับผู้สอน พัฒนาทักษะผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ                     
Flipped Classroom และช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาและมีเวลาในการสอนมากข้ึน เพราะสามารถตั้งโจทย์ 
มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทํา และสามารถแนบไฟล์และกําหนดวันท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจการบ้านของ
ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมท้ังให้คะแนนและคําแนะนําตลอดจนสามารถเชิญผู้สอนท่านอ่ืน ๆ เข้าร่วมในช้ันเรียนเพ่ือ
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้ 
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   2. สําหรับผู้เรียน พัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Classroom 
และเกิดทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองจากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และ Flipped Classroom 

 3. สําหรับบรรณารักษ์ พัฒนาทักษะบรรณารักษ์ในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบริการเชิงรุกส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  

 4. สําหรับห้องสมุด มีนวัตกรรมและเป็นต้นแบบของห้องสมุดของวิทยาเขตและเป็นต้นแบบให้
ทางคณะวิชาท่ีสนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนช่วยให้ห้องสมุดประหยัด
ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องซ้ือซอฟต์แวร์และสร้างห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีราคาสูงมากได้  
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ช่วงเวลาความสุขที่สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 

Happy Time @ Lib KPS. 
 

อภินันท์  จรัสรวีวงศ์, พูนพัชรี  ประสพเนตร, วิไล  สีดาจันทร์ 
 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 libanj@ku.ac.th 
 libppr@ku.ac.th  
libwls@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ   
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ให้ความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 

แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการ บุคลากรสํานักฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรด้านการบริการ ดังน้ัน สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน จึงกําหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดําเนินการภายใต้ แนวคิด 
“การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความ
ผาสุก (Happiness University)  1 ใน 6 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2559, น.1) โดยกําหนดไว้ 2 โครงการ คือ 1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 2. โครงการ Happy Time : Happy Birth 
Day จากการดําเนินงานของท้ัง 2 โครงการ พบว่า 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอ่ิมสุขด้วย

รัก ในระดับดีมาก (  = 4.65) 2. ผู้บริหารส่วนงาน ได้กําหนดเป็นนโยบายให้ทุกส่วนงานภายใน จัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 3. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

Happy Time : Happy Birth Day ในระดับดีมาก (  = 4.37)   

 
คําสําคัญ:  การบริหารความสัมพันธ์, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ความสุข 

 
ABSTRACT  
  The Office of Kamphaeng Saen Library (OKPSL), has  realized the importance of 
managing relationship with OKPSL’s stakeholders including 3 groups of: 1) service recipients, 2) 
OKPSL’s staff and 3) internal administrators under Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 
(KU.KPS). As the stakeholders are important players in the operations and success of an organization 
especially the service organization, so the OKPSL has established guidelines for managing 
relationships with OKPSL's stakeholder groups. In doing so at the beginning, the operations have 
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been based on the concept of "creating happiness at the OKPSL " to support the goal of becoming 
the Happiness University, one of the 6 goals of Kasetsart University in order to create good 
relationships among stakeholder groups based on happiness. Hence, there were 2 projects 
implemented under the above concept including: The Happiness Filled with Love Project (HFLP) 
and The Happy Time: Happy Birthday Project (HTHBP). These lead to 3 key results as follows: 1)   

The  group of service recipients was satisfied with the HFLP at the very good level (  = 4.65)  2) 
The group of internal administrators recommended that all KU.KPS’s faculties and offices should 
have the policy to financially subsidize the HFLP by the OKPSL. 3) The  group  of the OKPSL’s staff 

was satisfied with the HTHBP at the very good level (  = 4.37)      

 
Keyword: Relationship Management, Stakeholder, Happiness  

 
บทนํา 
   สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีภารกิจหลักในการให้บริการท้ังในส่วนของบริการทรัพยากร
สารสนเทศ และบริการสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ด้วยภารกิจของการเป็นหน่วยงานให้บริการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน จึงจําเป็นต้องมีการ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความสุข ความพึงพอใจ ความ
ประทับใจในการรับบริการ รวมไปถึงเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสํานักหอสมุด  
   ซ่ึงสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
  1. กลุ่มผู้รับบริการ แบ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์-นักวิจัย 
และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
3. กลุ่มผู้บรหิารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

และได้ดําเนินการกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาร่วม  
กิจกรรมด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. และอาหารว่างช่วงดึก เวลา 22.00 น. 
เป็นต้นไป ในช่วงสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา ให้กับนิสิตท่ีมาใช้บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยมี
แนวคิดให้ส่วนงานภายในได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมในการแจกอาหารเย็นให้กับนิสิต 
และมีบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็นผู้ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรม โดยมุ่งหวังเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารจากทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะ และให้กําลังใจกับนิสิตท่ีมาใช้
บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสนในการเตรียมตัวสําหรับการสอบ รวมไปถึงบุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้
มีโอกาสและทําความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพ่ือ
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สร้างโอกาสในอนาคตท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากน้ัน
สิ่งท่ีสําคัญ คือ ได้สร้างให้เกิดความสุขกับทุก ๆ คนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มผู้บริหาร ตัวแทนจากส่วนงาน และ
บุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ นิสิตซ่ึงเป็นผู้รับบริการมีความสุขจากการเป็นผู้รับ 
นอกจากน้ันกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนิสิตท่ีเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใน
เรื่องของการเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นด้านนอก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตขุณะ
เดินทางอีกด้วย 

2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day เป็นการดําเนินการในส่วนของกลุ่มบุคลากร 
สํานักหอสมุดกําแพงแสน ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดเลี้ยงวันเกิดในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ให้กับบุคลากร
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ท่ีเกิดในแต่ละเดือน โดยจะดําเนินการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 
ภายใต้แนวคิดการสร้างความผาสุกให้เกิดข้ึนในท่ีทํางาน เน่ืองจากบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและส่งผล
ต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยงาน และในหน่วยงานน้ันประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความหลากหลายใน
ทุกเรื่อง ดังน้ันการทําให้กลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกันน้ันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างดีและมีความสุข เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมน้ัน จําเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ดังน้ันการดําเนินการจึง
จําเป็นต้องหาจุดร่วมในความต่างเหล่าน้ัน ซ่ึงพบว่า“วันคล้ายวันเกิด” เป็นอีก 1 วันสําคัญของแต่ละบุคคล และเป็น
สิ่งท่ีเราทุกคนมีเหมือนกันและมีความเสมอภาคกัน เพราะคนเรามีวันเกิดได้เพียง 1 วันเท่าน้ันใน 1 ปี ดังน้ันจึงได้
เลือกจัดกิจกรรมส่งผ่านความสุขในวันเกิดข้ึน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันแสดงความยินดี ส่งผ่านความ
ปรารถนาดีให้แก่กันและกัน ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเราทุกคน นับเป็นการส่งมอบความสุข ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักหอสมุด กําแพงแสน สุขท่ีได้จากการเป็นผู้ให้ และสุขท่ีได้จากการเป็นผู้รับ ทําให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ได้มีโอการพบปะ พูดคุย สื่อสารเรื่องราวสําคัญกันเพ่ิมข้ึน อันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพ่ือสร้าง
โอกาสในอนาคตท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป และท่ีสําคัญกิจกรรมน้ีดําเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. สร้างเวลาแห่งความสุขให้เกิดท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน  

3. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
   ในเบ้ืองต้น สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้กําหนดแนวคิดในการบริหารความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในการน้ี คือ “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน” หลังจากน้ันกําหนดรูปแบบกิจกรรมภายใต้เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
กิจกรรมในช่วงแรก กําหนดกิจกรรมเป็น 2 โครงการ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 1. กลุ่มผู้รับบริการ โดยเน้นท่ีกลุ่มนิสิตระดับปริญญา
ตรี  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
3. กลุ่มผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day กลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

   ขั้นตอนและวิธีการการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
    โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน แบ่งการ 

ดําเนินงานออกเป็น  
   1. ก่อนเริ่มกิจกรรม  
   นําเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
และจัดทําบันทึกข้อความเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จากน้ันกําหนด
ปฏิทินในการจัดเลี้ยงอาหาร และประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตได้รับทราบ พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ท่ี
เก่ียวข้อง 
   2. ระหว่างดําเนินกิจกรรม 

  2.1 จัดเตรียมอาหารและสถานท่ี โดยบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  2.2 ทีมงานบุคลากรทําการสื่อสารข่าวสารสําคัญให้กับนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  2.3 ผู้บริหาร/ผู้แทน จากส่วนงานท่ีให้การสนับสนุนกล่าวทักทายและให้โอวาทในการเตรียม
ตัวสอบ  
  2.4 เริ่มกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็น 

  2.5 ทําการประเมินผลโครงการ 
   3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

  3.1 จัดทําแบบสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
  3.2 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
  3.3 จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือแสดงความขอบคุณกับทุกส่วนงานท่ีให้การสนับสนุน 

  3.4 นําเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ช่วงสอบปลายภาค ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

 

คร้ัง
ท่ี 

วันท่ี ผู้สนับสนุน รายการอาหาร จํานวน
งบประมาณ 

1 30 เม.ย. 61 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เก๊ียวนํ้า 3,500.00 

2 3 พ.ค. 61 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จํากัด ข้าวไข่เจียว 3,060.00 

3 7 พ.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ราดหน้า 5,000.00 

4 9 พ.ค. 61 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ข้าวต้ม 2,000.00 

บริษัท แลคตาซอย จํากัด นํ้านมถ่ัวเหลือง 3,600.00 

5 10 พ.ค. 61 รองคณบดฝี่ายการศึกษาและประกัน
คุณภาพ คณะเกษตร กพส. 

ผัดซีอ๋ิว 2,000.00 

6 15 พ.ค. 61 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน 

ก๋วยเตี๋ยว 
และขนมหวาน 

 
 

10,000.00 

7 16 พ.ค. 61 นายพีระพล แจ้งศรี และ  
นางบุญสม แจ้งศร ี

ข้าวเหนียวไก่ทอดและ
หมูทอด 

4,000.00 

สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กําแพงแสน ไอศครีม 3,000.00 

8 17 พ.ค. 61 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน 

มาม่าตม้  
และ มาม่าผดั 

2,000.00 

9 16-17 พ.ค. 
61 

ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ขนมคุกก้ี กับ 
เครื่องดื่ม  

ช่วงเวลา 22.00 น. 

2,500.00 

1- 17 พ.ค. 
61 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร ์

กาแฟ โอวัลติน 
ช่วงเวลา 22.00 น. 

3,500.00 

1-17 พ.ค. 61 ผู้บริหารและบุคลากร สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 

กาแฟ โอวัลติน 
ช่วงเวลา 22.00 น. 

5,000.00 

รวม 49,160.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายนามผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ช่วงสอบปลายภาค ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

  

คร้ัง
ท่ี 

วันท่ี ผู้สนับสนุน รายการอาหาร จํานวน
งบประมาณ 

1 7 พ.ค.62 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ก๋วยเตี๋ยวหมู , ไก่ 
4,000.00 

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน 2,400.00 
2 10 พ.ค.62 นายก อบต.กําแพงแสน ก๋วยจ๊ับ 5,000.00 

3 13 พ.ค.62 
นายก อบต.กําแพงแสน ก๋วยจ๊ับ , ผัดซีอ๊ิว 8,000.00 

คุณนุสรณ์ ปานนพภาและครอบครัว ข้าวหมกไก่ 
 (200 จาน) 

6,000.00 

4 14 พ.ค.62 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ผัดไท ผัดซีอ๊ิว 3,000.00 

5 15 พ.ค.62 
คณะเกษตร กําแพงแสน ข้าวกระเพราไก่ , 

 ไข่ต้ม 
5,000.00 

6 16 พ.ค.62 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ข้าวมันไก่ 4,000.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 

คลายง่วง ช่วงสอบ รอบดึก  
เวลา 21.00 น. 

นมเกษตร , 
นํ้าเต้าหู้ , ขนมปัง 

5,000.00 

7 17 พ.ค.62 

คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
 

ข้าวต้ม 
จํานวน 2 หม้อ 

ประมาณการ 
3,000.00 

คณะประมง 
 
 

ข้าวต้มมัด 
จํานวน 200 มัด 

ประมาณการ 
2,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 

ไอศกรีมตัก 3,000.00 

8 
7 – 18  พ.ค. 

62 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
(งบสนับสนุนสอบกลางภาค) 

เครื่องดื่มร้อน 
(โอวัลติน , ไมโล , 

กาแฟ) 

2,000.00 

สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กพส. 3,000.00 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กพส. 2,000.00 

ผช.ผอ.ด้านบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

1,200.00 

ผช.ผอ.ด้านการคลังและพัสด ุ 1,500.00 
หัวหน้าฝ่ายบริการ 1,000.00 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 1,000.00 
รักษาการหัวหน้าสํานักงานเลขาฯ 1,000.00 

รวม (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 63,100.00 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพกิจกรรมโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก 
 
   โครงการ Happy Time : Happy Birth Day เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง

ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการกําหนดผู้รับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน หลังจากน้ัน

ผู้รับผิดชอบกําหนดรูปแบบการจัดงาน กําหนดวันในการจัดงาน และจัดเตรียมสถานท่ี อาหาร และดําเนินการตาม

รูปแบบท่ีกําหนดในแต่ละเดือน ซ่ึงผู้รับผิดชอบในการจัดมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงปี ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ รูปแบบการดําเนินการ งบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2560 บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการนําร่อง
เป็นเจ้าภาพ เดือนละ 1 คน 

ผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนท้ังหมด 

ปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายงานภายในรับผิดชอบหมุนเวียนใน
แต่ละเดือน 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนครึ่งหน่ึง 
2. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ร่วม
สมทบทุน 

 

ปี พ.ศ. 2562 จับสลากแบ่งกลุ่มสีในการรับผิดชอบ
หมุนเวียนในแต่ละเดือน 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
สนับสนุนครึ่งหน่ึง 
2. บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ร่วม
สมทบทุน 
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ภาพท่ี 2  แสดงภาพกิจกรรม โครงการ Happy Time : Happy Birth Day 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
   สรุปผล 
   จากการดําเนินกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชองหน่วยงาน ภายใต้
แนวคิด “การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนท่ีสํานักหอสมุด กําแพงแสน” น้ัน พบว่า  
   1. โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ดําเนินการท้ังสิ้น 17 ครั้ง แบ่งเป็น  
 
ตารางท่ี 5 จํานวนการจัดกิจกรรมโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก และจํานวนผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

 

ระยะเวลา จํานวนคร้ังในการจัด จํานวนผู้สนับสนุน 
ปีการศึกษาพ.ศ. 2560 9 ครั้ง 13 

ปีการศึกษาพ.ศ. 2561 8 ครั้ง 13 

 
   2. โครงการ Happy Time : Happy Birth Day ดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ดําเนินการ
แล้วท้ังสิ้น 34 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 6 จํานวนการจัดกิจกรรมโครงการ Happy Time : Happy Birth Day 
 

ระยะเวลา จํานวนคร้ังในการจัด 

ปี พ.ศ.2560 12 ครั้ง 

ปีพ.ศ. 2561 12 ครั้ง 

ปีพ.ศ. 2562  12 ครั้ง 
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   อภิปรายผล 
   โครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ได้รับการตอบรับจากส่วนงานท้ังภายในและภายนอกเป็นอย่างดี มี
หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเป็นประจําทุกปี อีกท้ังยังสามารถรักษาส่วนงานเดิมท่ีร่วมให้การ
สนับสนุนไว้ได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยรองอธิการบดี วิทยาเขต
กําแพงแสน ได้มอบนโยบายให้กับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดเตรียม
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ิมสุขด้วยรัก ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน นอกจากน้ันกิจกรรมดังกล่าวยังช่วย
ลดระยะห่างระหว่างผู้บริหารจากส่วนงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน กับบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
ทําให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการดําเนินงานของสํานักฯ จากหน่วยงานภายนอก นับเป็น
ก้าวแรกของกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
กันแล้ว ยังเกิดเป็นความร่วมมือในการดําเนินงานส่วนอ่ืนเพ่ิมเติมอีกด้วย  
   ในส่วนของกลุ่มผู้รับบริการน้ันพบว่านิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.65) ผู้รับบริการมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะน้ีต่อไป (คณะทํางาน
บริการ 24 ช่ัวโมง, 2562, น.3) 
    ในส่วนของโครงการ Happy Time : Happy Birth Day ดําเนินการท้ังสิน 36 ครั้ง พบว่า จาก
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปี โดยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดโครงการ ในปี พ.ศ. 

2561 พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.37) และบุคลากรของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.87 ของบุคลากรท้ังหมด  
   ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรศึกษาและวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือ
จัดรูปแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม ตรงประเด็น และเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
   2. ควรทําการศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับกลุ่มนิสิตเป้าหมาย เพ่ือให้การจัดเลี้ยง
อาหารไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของนิสิต 
   การนําไปใช้ประโยชน์ 
   1. เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ให้ 
และเป็นผู้รับเกิดความสุขและอ่ิมเอมใจในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรม 
   2. เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสนในแต่ละ
ช่วงเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4. เป็นกิจกรรมท่ีทําให้ผู้รับบริการประทับใจ พัฒนาเป็นความผูกพัน และการบอกต่อเพ่ือให้มีผู้
เข้าใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
   5. สร้างการมีส่วนร่วมระดับหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานด้านอ่ืนต่อไป 
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ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้
สูงวัย  และเพ่ือแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย  ดําเนินการโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ถึง วันท่ี 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. รวม 30 
ช่ัวโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร
สําหรับผู้สูงอายุ การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญในจังหวัดภูเก็ต การใช้สมาร์ตโฟนท่ี
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ การใช้แอปพลิเคชันท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ  และสารสนเทศภูเก็ตกับการเป็นเมือง
เครือข่ายสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหารของยูเนสโก ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้าน
เน้ือหา อยู่ในระดับดีมาก และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
คําสําคัญ: การรู้สารสนเทศ, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ,  

               โรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
ABSTRACT  
 Learning activity arrangement of information and information technology for 
elderly students of Patong municipality school aimed to educate the necessity information and 
information resources and to advise the appropriate information technology for elderly. The 
learning activity were held on 11 th July to 4 th September 2 0 1 9 , average 3 0  hours. Learning 
Activities  consisted of information learning, information resources, mainly learning information 
resources in Phuket,  essential smart phone and application for elderly, tourism for elderly, 
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information in food technology for elderly and UNESSCO Creative City of Gastronomy. The learning 
activity findings the level of contents satisfaction for respondents was very high and the level of 
the transfer of acquired knowledge satisfaction for respondents was high. 

 
Keyword: Information literacy, Promoting active learning, Information technology for ageing,  

                Elderly school 

 
บทนํา 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศ บริการความรู้ในลักษณะต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ชุมชน สังคม  ซ่ึงกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสาขาดําเนินการมุ่งจัดให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน และความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ คือ การกําหนดประเด็นความรู้ให้ทันยุคสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้สูงอายุเป็นอีกหน่ึงกลุ่มเป้าหมายของสาขาวิชาท่ีมุ่งจะจัดบริการความรู้ สารสนเทศท่ีทันสมัย
และเหมาะสมกับวัย ในช่วงกลางปีท่ีผ่านมานับเป็นโอกาสดีของผู้เขียนท่ีได้เป็นคณะทํางานและผู้สอนของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็น
นักเรียนของโรงเรียนจํานวน 45 คนท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองป่าตองท่ี
ดําเนินการและขับเคลื่อนโดยผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต      
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุในรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของพลเมืองภูเก็ตซ่ึงอยู่ในเมืองอัจฉริยะ (smart city) และเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของ
ยูเนสโก (Phuket :  city of gastronomy) ซ่ึงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2561) และสมาน 
ลอยฟ้า (2554, น. 54) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ผู้สูงอายุควรมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและควร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ และสมาน ลอยฟ้า (2554, น. 62) ยังเน้นย้ําว่า การให้ความรู้
ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นความท้าทาย
เร่งด่วน ควรมีการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงวัย   
 2. เพ่ือแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงวัย 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองป่าตอง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้การดูแลของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองป่าตองและ
คณะทํางานและท่ีปรึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นําโดย
อาจารย์ ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาชีพ คณะครุศาสตร์  ซ่ึงคณะทํางานได้ดําเนินการออกแบบเพ่ือ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองป่าตอง ประกอบด้วยข้ันเตรียม ข้ันดําเนินการ และข้ันสรุป ดังน้ี 
 ข้ันเตรียม 
             1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท และความจําเป็นของผู้สูงอายุในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 2. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของนักเรียน จํานวน 39 คน เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จํานวน 4 กลุ่ม แล้วนําความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาสรุป
เป็นมติร่วม  
              3. นําประเด็นท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลบริบทสถานการณ์และข้อมูลท่ีจําเป็น
สําหรับผู้สูงอายุมาสังเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังภาคเรียน   
              4. นําเสนอแผนกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้ประสานงานของโรงเรียนเพ่ือนําเสนอและขออนุมัติ   
              5. เตรียมสื่อความรู้ และสื่ออ่ืน ๆ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ข้ันดําเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 39 คน ตลอดภาคเรียน ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00-16.00 น. ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2562 รวม 30 ช่ัวโมง ประกอบด้วย
กิจกรรมดังน้ี  

กิจกรรมท่ี 1  เรียนรู้การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ในตัวผู้สูงวัยแต่ละคน พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษา  ได้แก่ เพจตายายสอนหลาน ยูทูบการทําแป้งข้าวหมาก  

 

     
 

ภาพท่ี 1- 2 การให้ความรู้เรื่องความรู้และองค์ความรู้ในตัวผูสู้งอายุ  
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 กิจกรรมท่ี 2  เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยอาหาร ประกอบด้วยกิจกรรม
การให้ความรู้เก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร พร้อมตัวอย่าง
และสื่อประกอบ ได้แก่ แอปพลิเคชัน food panda delivery  เว็บไซต์เก่ียวกับอาหาร  
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 การเรียนรู้แหล่งสารสนเทศอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด  
 

    
 
ภาพท่ี 4-5   การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร  
 
 กิจกรรมท่ี 3  เรียนรู้สารสนเทศอาหารภูเก็ตและความเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาการอาหารของยูเนสโก (Phuket city of gastronomy) ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ต  ภูเก็ต : เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก พร้อมของตัวอย่างและสื่อ
ประกอบ ได้แก่ เพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย  ตัวอย่างขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต  เว็บไซต์ว่าด้วยภูเก็ต : เมืองเครือข่าย
สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก  และการสาธิตและทําขนมอังกู๊  
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ภาพท่ี 6 การเรียนรู้เรื่องการทําขนมอังกู๊ ขนมมงคลภูเก็ต  
 

 
 

ภาพท่ี 7 เรียนรู้อาหารภูเก็ตจากเพลง 
 
 กิจกรรมท่ี 4  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศว่าด้วยอาหารภูเก็ตในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม
การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านบางเหนียว  ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง  
 

 
 

ภาพท่ี 8 การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว  
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ภาพท่ี 9-10  การศึกษาดูงานพิธีกรรมในประเพณีพ้อต่อภูเก็ต ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก๋ง  
 

 กิจกรรมท่ี 5 เรียนรู้สารสนเทศอาหารสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับ
สารสนเทศอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์เก่ียวกับอาหารผู้สูงอายุ คลิปวีดิทัศน์
เก่ียวกับการรับประทานอาหาร 5 หมู่ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ  
 

 
 

ภาพท่ี 11  การเรียนรู้เก่ียวกับอาหารสําหรับผู้สูงอายุจากสื่อ  
 
 กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับการประดิษฐ์
ของท่ีระลึกในการท่องเท่ียวภูเก็ต พร้อมตัวอย่างสื่อ ได้แก่ เว็บไซต์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  สารสนเทศการ
เตรียมตัวก่อนเท่ียวของผู้สูงอายุ แนะนําการใช้แอปพลิเคชันจองท่ีพัก และจองตั๋วเครื่องบิน   
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ภาพท่ี 12 การให้ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและแนะนําแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสาํหรับผู้สูงอายุ   
 

 
 

ภาพท่ี 13 การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้แอปพลิเคชันในการจองตั๋วเครื่องบินและท่ีพัก  
 

 
 

ภาพท่ี 14 ผู้สูงอายุกับการทําของท่ีระลึกเพ่ือการท่องเท่ียว  
 
 กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้การใช้สมาร์ตโฟนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้การใช้ Line บนสมาร์ตโฟน การถ่ายภาพด้วยสมาร์ตโฟน และการตกแต่งภาพการ์ตูนบนสมาร์ตโฟน  
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ภาพท่ี 15-16  การเรียนรูเ้ก่ียวกับการใช้สมารต์โฟนเพ่ืองานต่าง ๆ    
 
 กิจกรรมท่ี 8  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วยกิจกรรม
การศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้แก่ การศึกษาดูงานบริการของหอสมุด  การฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  
 

 
 
ภาพท่ี 17 การศึกษาดูงานหอสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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ภาพท่ี 18  ผู้สูงอายุกับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
 

 ข้ันสรุป  
                1. ผู้เขียน ผู้ประสานงานของโรงเรียน และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการนําเสนอผลการเรียนรู้
ของนักเรียนท่ีผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมบูรณาการสารสนเทศอาหารภูเก็ตกับการสันทนาการ ช่ือชุดการแสดง
รีวิวประกอบเพลงของกินภูเก็ตหรอยหรอย การประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีผ่าน และการพูด
แสดงความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนผู้สูงอายุ    
                2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าช้ันเรียน จํานวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ี
ผู้สอนสร้างข้ึนโดยครอบคลุมประเด็นการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความ
ต้องการ มีความทันสมัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ และการนําความรู้ไปใช้และเผยแพร่/
ถ่ายทอดต่อได้    
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
           สรุปผล 
 สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศเก่ียวกับความรู้และองค์ความรู้ในตัวผู้สูงอายุ อาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ แหล่งสารสนเทศ
เก่ียวกับอาหาร สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการทําของท่ีระลึก  สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศความเป็น
เมืองอาหารโลกของภูเก็ต แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต   
              การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหาร  การจองตั๋วเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ การใช้ไลน์ท่ีถูกต้อง  การใช้สมาร์ตโฟน
ในการถ่ายภาพ แต่งภาพ และการบันเทิง  
              การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุให้ความสนใจ และตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นได้จาก
การเข้าช้ันเรียน การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง และสามารถทําผลงานจากกิจกรรมการ
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เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม และเมื่อพิจารณาเรื่องความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความ
พึงพอใจด้านเน้ือหา ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า  เน้ือหาสอดคล้องกับความสนใจและ
ความต้องการ มีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) เน้ือหาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีความ
พึงพอใจระดับดีมาก (4.54) เน้ือหามีความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมและโลกปัจจุบัน มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
(4.54)  ส่วนความพึงพอใจด้านการนําความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.59) มีความมั่นใจ
และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.08) และสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอด
ได้ มีความพึงพอใจระดับดี (4.33)   
           อภิปรายผล  
             การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้สูงอายุเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ด้านเน้ือหา มีความพึงพอใจ
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33)  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เขียนได้สอบถามความคิดเห็น  ศึกษาสถานการณ์และบริบทความจําเป็น 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ แล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ของผู้สูงอายุ    
          ข้อเสนอแนะ  
              1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ จําเป็นต้องศึกษาความ
ต้องการและบริบท สิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีประกอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
              2. กิจกรรมท่ีจัดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด   
          การนําไปใช้ประโยชน์  
              เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ําหรับผูส้งูอายุของผู้สนใจและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
รายการอ้างอิง  
จารุวรรณ พิมพิค้อ, และสมาน ลอยฟ้า.  (2552).  การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น.  สืบค้น 10 ตุลาคม 2562, จาก  
                    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6683   
สมาน ลอยฟ้า.  (2554).  ผู้สูงอายุกับเทคโนโลยสีารสนเทศ.  สืบค้น 10 ตุลาคม 2562, จาก 
                    https://www.tci- thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6101    
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ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ ์
กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

Expectations of Librarians for Building a Collaborative Network Between 
Secondary School Libraries in Phitsanulok, Sukhothai and Uttaradit 
Province with the Office of Academic Resources and Information 

Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 
 

อัจฉราพร แย้มเหม็น, อมรรัตน์ ศรีละออ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                     adcharaporn@psru.ac.th 

            tieawsree@psru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะได้มาซ่ึงแนวทางรูปแบบการให้บริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเหมาะสมแก่ห้องสมุด  
  ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีตําแหน่ง
เป็นครูซึ่งมีภาระการสอน จํานวน 11-20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานด้านห้องสมุด 0-5 ปี นอกจากน้ียังพบว่า
ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านห้องสมุดเลย 
   2. ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก (1-2 ห้องเรียน) มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจําห้องสมุด จํานวน 1 คน ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาไทย จํานวน 1-5,000 รายการ และ
ยังขาดหนังสือภาษาอังกฤษ งบประมาณท่ีได้รับไม่เกิน  20,000 บาท และไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการบริหาร
จัดการห้องสมุด   
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   3. ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านห้องสมุดโรงเรียนมีความคาดหวังในการรับบริการ

วิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับมาก (x�= 3.76) โดยมีความคาดหวังในการรับบริการวิชาการใน

หัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�= 4.33) และการสร้างเครือข่ายการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�= 3.94) สําหรับปัญหาท่ีทางห้องสมุดสมุดโรงเรียนพบมากท่ีสุด

คือ งบประมาณไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (x�= 4.29) 

 

คําสําคัญ: ครูบรรณารักษ์, เครือข่ายความร่วมมือ, บริการวิชาการ, ห้องสมุดโรงเรียน 

 
ABSTRACT 
  The purpose of this research was to study the academic service expectations of 
librarians and the cooperation network for school libraries in secondary education areas in 
Phitsanulok, Sukhothai and Uttaradit provinces. The study will provide guidelines, academic 
services, and the creation of a network of appropriate partnerships for libraries.  
  The study found that 
  1. Most of the librarians or library staff in the school are aged between 51-60 years 
and have a bachelor's degree which does not have any other educational qualifications related to 
the library. Most of them are teachers with a teaching load of 11-20 hours per week and operating 
0-5 years of library work. In addition, most librarians or library staff have never participated in training 
/ seminar activities to develop themself in the library program. 
  2. Most school have a small library size (1-2 classrooms), there are 1 library staff. 
The information resources are in Thai language books of 1-5,000 items and still lack English books. 
The budget received is not over 20,000 baht and still don’t have automatic library system. 
  3. The librarians or library staff in the schools have the expectation of the academic 

services and cooperation network at the high level (x�= 3.76). The expectation of academic services 

on topics related to reading promotion activities the most with the high level (x�= 4.33), and the 

networking of reading promotion activities was at the high level (x�= 3.94). The problems found by 

the school library were insufficient budget at the high level (x�= 4.29) 

 
Keyword: Librarian, Collaborative network, Academic services, School library 
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บทนํา 
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาคุณภาพคน พบว่ายังมีปัญหาในแต่
ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกัน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยัง
เป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559, น. 65)     
  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท้ังระบบท่ีมีการจัดประมวลประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนตามหลักสูตรใหม่ คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพ่ือนําไปสู่การคิด
เป็นและแก้ปัญหาเป็น ดังน้ันผู้เก่ียวข้องในทุกส่วนท้ังผู้บริหาร ครูและบรรณารักษ์ จึงต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้
ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ และได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ท่ีผ่านมาห้องสมุดโรงเรียนมักประสบปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลน
บุคลากรประจําห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาความต้องการของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นหน้าท่ีสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ในฐานะท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีภารกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์บริการ
ทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความคาดหวังการบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสําหรับห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัด พิษณุโลก 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณากําหนดกิจกรรม และวางแผนการดําเนินการให้บริการทางวิชาการ
แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุดท่ีจัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดโรงเรียนกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมีต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
  1) ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 84 โรงเรียน 
  2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จํานวน 52 โรงเรียน ซ่ึงได้จากการส่งแบบสอบถามไปยัง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากร จํานวน 84 โรงเรียน และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 52 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 จากแบบสอบถามท้ังหมด 

 3) เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในเก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา ซ่ึงเป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 8 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหน่ง ภาระงานอ่ืน 
ๆ ในโรงเรียนนอกเหนือจากงานห้องสมุด จํานวนช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ (โดยเฉลี่ย) ประสบการณ์ในการทํางานใน
ตําแหน่งครูบรรณารักษ์/หัวหน้าห้องสมุด ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด เป็น
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน เป็นคําถามเก่ียวกับขนาด บุคลากร 
จํานวนทรัพยากร แหล่งงบประมาณของห้องสมุด โปรแกรมหรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กิจกรรมด้านต่าง ๆ มี
จํานวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบและเติมคํา เป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความ
คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 47 ข้อ โดยคําถามจะถามถึงระดับความคาดหวัง เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ จํานวน 14 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่ละด้าน จํานวน 5 ข้อ เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
  4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้ันตอนโดยเริ่ม
จากการจัดทําหนังสือนําส่งจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการเก็บข้อมูล จากน้ันดําเนินการ
แจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ใน
โรงเรียน พร้อมส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้ นํามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากน้ันนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 
ตอน ตามรายละเอียดในแบบสอบถาม   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้นํามาดําเนินการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากน้ันจึงสรุปผล 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผลการวิจัย 

   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย, 8, 
15.38%

หญิง, 44, 
84.62%

เพศ
ช่วงอายุ 25-

30 ปี, 8, 
15.38%

ช่วงอายุ 31-
40 ปี, 17, 
32.70%

ช่วงอายุ 41-
50 ปี, 7, 
13.46%

ช่วงอายุ 51-
60 ปี, 20, 
38.46%

อายุ

ต่ํากว่า
ปริญญาตรี, 
1, 1.92%

ปริญญา
ตรี, 32, 
61.54%

ปริญญาโท, 
19, 

36.54%

ระดับการศึกษา

บรรณารักษ 
ศาสตร์, 6, 
11.54% บรรณารักษ  

ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์, 13, 
25.00%

สารสนเทศ
ศาสตร์, 1, 
1.92%

ภาษาไทย, 
10, 19.23%

ภาษาอังกฤษ
, 4, 87.69%

สาขาอื่น ๆ, 
18, 34.62%

วุฒิการศึกษา

ครู, 27, 
51.91%

ครูชํานาญ
การ, 11, 
21.15%

ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ี

เก่ียวกับ
ห้องสมุด, … 

อื่น ๆ, 5, 
9.62%

ตําแหน่ง

0-5 ปี, 23, 
44.23%

6-10 ปี, 9, 
17.31%

11-15 ปี, 4, 
7.69%

16-20 ปี, 
3, 5.77%

20 ปี ข้ึนไป, 
13, 25.00%

ประสบการณ์ทํางาน
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 แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน 
 

 แผนภูมิท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับห้องสมุดโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุดและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในแต่ละด้านพบว่า  
 
 
 
 

ไม่มีช่ัวโมง
สอน/, 3, 
5.77%

ช่ัวโมงสอน 
1-10 ช่ัวโมง 
, 4, 7.69%

ช่ัวโมงสอน 
11-20 

ช่ัวโมง, 27, 
51.92%

ช่ัวโมงสอน 
21-30 

ช่ัวโมง, 16, 
30.77%

ช่ัวโมงสอน
มากกว่า 30 
ช่ัวโมง, 2, 
3.85%

ภาระงาน
ไม่มีการเข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา, 28, 

53.85%เข้าร่วม
การอบรม/
สัมมนา, 

18, 
34.61%

กิจกรรมอื่น 
ๆ, 6, 

11.54%

การเข้าร่วมกิจกรรม
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ตารางท่ี 1 แสดงความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด 
 

กิจกรรมบริการวิชาการทางด้านห้องสมุด x�       S.D. แปลความ 
การเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมดุ   3.71 0.97 มาก 
การฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 3.65 0.88 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 3.67 0.92 มาก 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (1-2 สัปดาห์) 2.92 0.92 ปานกลาง 
การเข้ารับการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ 3.40 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.92 ปานกลาง 
  
   จากตาราง พบว่ากิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในการเข้าชม

นิทรรศการด้านห้องสมุดมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.71) รองลงมาคือ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) 

อยู่ในระดับมาก (x�=3.67) และการฟังบรรยาย/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (x�=3.65) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด 
 

 หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

1. งานเทคนิคห้องสมุด    
 1.1  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3.90 1.05 มาก 
 1.2  การวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการทรัพยากร 

      สารสนเทศ 
3.79 0.89 มาก 

 1.3  การซ่อม/การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ 
      บริการ 

3.67 0.86 มาก 

 รวม 3.79 0.93 มาก 
2. กิจกรรมห้องสมุด    
 2.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4.33 0.65 มาก 
 2.2  การจัดนิทรรศการ 4.08 0.81 มาก 
 2.3  การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 3.85 0.87 มาก 
 รวม 4.09 0.78 มาก 
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 ตารางท่ี 2   แสดงความคาดหวังในหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด (ต่อ) 
 

หัวข้อของกจิกรรมทางด้านห้องสมุด x� S.D. แปลความ 
3. งานบริการห้องสมุด    
    3.1   บริการยมื-คืน 3.96 0.97 มาก 
    3.2   บริการสอนวิธีการใช้ห้องสมุด 3.87 0.93 มาก 
    3.3   บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 3.87 0.93 มาก 
    3.4   บริการข่าวสารทันสมัย 3.94 0.96 มาก 
    3.5   บริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส/์ 
           อินเทอร์เน็ต 

3.92 0.90 มาก 

    3.6   บริการลักษณะพิเศษ/ เชิงรุก เช่น ห้องสมุด 
           เคลื่อนท่ีห้องสมุดในช้ันเรียน ห้องสมุดในสนามเด็ก 
           เล่น 

3.73 0.99 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
4. งานเทคโนโลยีห้องสมุด    
    4.1   การพัฒนาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ  3.90 0.93 มาก 
    4.2   การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด  3.77 0.96 มาก 
    4.3   การพัฒนาห้องสมดุดิจิทัล  3.81 0.95 มาก 
    4.4   ระบบอินเทอรเ์น็ต  3.96 0.93 มาก 
    4.5   Line 3.63 0.99 มาก 
    4.6   Facebook 3.85 0.89 มาก 

รวม 3.82 0.94 มาก 
5. งานบริหารจัดการห้องสมดุ    
   5.1   การวางแผนกลยุทธ์และการกําหนดนโยบายในการ 
          บริหารจัดการ  

3.75 0.86 มาก 

   5.2   การออกแบบอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ์ ห้องสมุด  3.83 0.99 มาก 
   5.3   การประชาสัมพันธ์ 3.90 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.91 มาก 
รวมท้ังสิ้น 3.88 0.90 มาก 

 

   จากตารางพบว่าหัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การเข้าร่วมมากท่ีสุดคือ หัวข้อด้านกิจกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=4.09) รองลงมาคือ ด้านงานบริการ

ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก  (x�=3.88) และด้านการบริหารจัดการห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.83) ตามลําดับ ส่วน

หัวข้อกิจกรรมท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ ด้านงานเทคนิคห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (x�= 
3.79) 
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ตารางท่ี 3   แสดงความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือตา่ง ๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด 
 

 วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ในการดําเนินงานห้องสมุด x� S.D. แปลความ 

 1.  คู่มือการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 3.67 0.92 มาก 
 2.  คู่มือการลงรายการหนังสือ 3.65 0.95 มาก 
 3.  คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 3.77 0.92 มาก 
 4.  คู่มือการกําหนดเลขผู้แต่ง 3.67 0.92 มาก 
 5.  วัสดุอุปกรณด์้านการซ่อมหนังสือ 3.71 0.93 มาก 
 6.  คู่มือการจัดนิทรรศการห้องสมดุ 3.75 0.92 มาก 
 7.  คู่มือการจัดสื่อและกิจกรรมสําหรับห้องสมดุ 3.79 0.99 มาก 
 8.  คู่มือการจัดรูปแบบบริการของห้องสมุดโรงเรียน 3.88 0.94 มาก 
 9.  ระบบห้องสมุดอัตโนมตั ิ 3.96 0.97 มาก 
 10.  คอมพิวเตอร ์ 4.10 0.99 มาก 
 11.  เครื่องปริ้นเตอร ์ 4.02 0.80 มาก 

 รวม 3.82 0.93 มาก 

  
   จากตารางพบว่าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=4.10) รองลงมาคือเครื่องปริ้นเตอร์ (x�=4.02) และระบบห้องสมุด

อัตโนมัติอยู่ในระดับมาก (x�=3.96) ตามลําดับ ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดคือ 

คู่มือการลงรายการหนังสืออยู่ในระดับมาก  (x�= 3.65) 
 
ตารางท่ี 4   แสดงความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
 
 สถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการห้องสมุด      x� S.D. แปลความ 

 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3.89 0.83 มาก 
 2.  ศูนย์ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด  3.79 0.98 มาก 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตน้สังกัด  3.69 0.92 มาก 

 รวม 3.79 0.91 มาก 
  
   จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัดกิจกรรมบริการวิชาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�=3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในสถานท่ีจัด

กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (x�=3.89) รองลงมาคือ ศูนย์

ฝึกอบรม/โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก (x�=3.79) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5   แสดงความคาดหวังในการสร้างเครือข่าย 
 

 เครือข่าย x� S.D. แปลความ 
 1.  เครือข่ายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  3.79 0.98 มาก 

 2.  เครือข่ายการยมืระหว่างห้องสมุด  3.77 0.94 มาก 

 3.  เครือข่ายการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ  3.83 0.96 มาก 

 4.  เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดจิิทัล  3.88 0.94 มาก 

 5.  เครือข่ายการพัฒนาเว็บไซต์หอ้งสมุด  3.83 0.96 มาก 

 6.  เครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3.94 0.99 มาก 

 7.  เครือข่ายการจัดนิทรรศการ 3.85 0.89 มาก 

 รวม 3.84 0.95 มาก 

  

   จากตาราง พบว่า ความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายน้ันผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (x�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังใน

การสร้างเครือข่ายเครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (x�=3.94) รองลงมาคือ 

เครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลอยู่ในระดับมาก (x�= 3.88) และเครือข่ายการจัดนิทรรศการอยู่ในระดับมาก 

(x�=3.85) ตามลําดับ ส่วนความคาดหวังในการสร้างเครือข่ายท่ีน้อยท่ีสุด คือเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุดอยู่ใน

ระดับมาก (x�= 3.77)    
    4. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนท่ีทําการศึกษา

ส่วนใหญ่มีปัญหาในภาพรวมระดบัมาก (x�=3.82)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าห้องสมุดโรงเรยีนมีปัญหาด้าน

งบประมาณไม่เพียงพอมากท่ีสดุอยู่ในระดับมาก (x�=4.29) รองลงมาคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีไมเ่พียงพอและอุปกรณ์

เทคโนโลยีไม่ทันสมยั อยู่ในระดับมาก (x�= 4.12) และบุคลากรไม่เพียงพออยู่ในระดับมาก (x�= 4.10) ตามลําดับ 
ส่วนปัญหาท่ีห้องสมุดโรงเรยีนมีน้อยท่ีสุด คือครไูมส่นับสนุนให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อยู่ในระดับมาก 

(x�= 3.13)  
  5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ด้านการบริการวิชาการต้องการพัฒนาตนเองในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอบรม สัมมนา การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. หัวข้อกิจกรรมเป็นหัวข้อทางดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้ห้องสมุด       
 3. การดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนควรเน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน 
 4. เน้ือหาหลักสูตรของกิจกรรมมีความต้องการหลักสูตรเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การอ่านท่ีมีเน้ือหาหลักสูตรท่ีทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 5. สถานท่ีจัดอบรม สัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการต้องการให้จัดท่ีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เน่ืองจากมีความพร้อมทุกด้าน       
 6. ด้านเครือข่ายมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายในลักษณะออนไลน์เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วอันจะเอ้ือต่อการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันมากยิ่งข้ึน            
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 7. ด้านปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เสนอแนะว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังมีการเข้าใช้
บริการน้อยและยังขาดแรงจูงใจในการอ่าน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์และมีภาระ
งานอ่ืน ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีในด้านงบประมาณยังมีผลต่อการบริหารจัดการ

ห้องสมุดท่ีถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่ง 

  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ท่ีมตี่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมดุโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กับสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสามารถอภิปรายในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี 
   ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
มีขนาดห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน และมีความคาดหวังในการเข้าชมนิทรรศการด้านห้องสมุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพภา ปลีหะจินดา (2554, น. 47-59) ท่ีว่าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกส่วนใหญ่
เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการใน
ภาพรวมในระดับปานกลางโดยสนับสนุนด้านเวลา ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามลําดับ ด้านกิจกรรมครู
บรรณารักษ์มีความต้องการอันดับหน่ึงด้านศึกษาดูงานในห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาคือการจัดหลักสูตรระยะ
สั้น 1-2 วัน และการเข้าชมนิทรรศการ นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังรับบริการวิชาการเก่ียวกับ
หัวข้อของกิจกรรมทางด้านห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายซ่ึงต้องการรับบริการเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา ไชยแสง และคณะ (2560, น. 35) ดาราวรรณ 
สุวรรณทา (2556, น. 90) ท่ีพบว่า ครูบรรณารักษ์มีความต้องการศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนท่ีได้มาตรฐานใน
ประเทศและใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการจัดกิจกรรมของห้องสมุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ครู
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการไม่แตกต่างกัน รวมท้ัง
มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีต้องการคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่หนังสือและรูปแบบการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตสิําหรับห้องสมดุโรงเรียน 
   2.  ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน 
  3.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบเครอืข่ายออนไลน์ของห้องสมุดโรงเรยีน 
  การนําไปใช้ประโยชน ์
  1. การฝึกอบรมในหลักสตูรระยะสั้น 1-2 วัน ในหัวข้อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยจัดท่ีสํานักวิทยบริการฯ  
  2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเน้นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  
  3. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการห้องสมุดซ่ึงเป็นสิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ  
   โครงการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการของห้องสมุดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟ
กราฟิกของห้องสมุด การพัฒนาอินโฟกราฟิกมีจํานวน 10 ผลงาน ตามกรอบการดําเนินงาน 3 ด้าน คือ 1) การ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด 2) การนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด และ  3) 
การให้ความรู้เรื่องการรู้สารสนเทศ สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 42 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลแบบพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้านรูปภาพ ด้านเน้ือหา ด้านการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับห้องสมุด พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: อินโฟกราฟิก, การส่งเสรมิการใช้บริการ, การประชาสมัพันธ์ห้องสมุด, การแนะนําผู้ใช้บรกิาร 

 
ABSTRACT 
   The project aims to develop infographics to promote library resources and 
library services through the library marketing channels and to assess the satisfaction of the 
library’s infographic media audience. The infographic project consists of 10 works based on the 
framework of 3 aspects which are 1)  Public relations and marketing communications for the 
library 2) Presentation of interesting resources of the Library and 3) Information literacy. The data 
of the satisfaction survey of the infographics viewer derived from 42 samples by online 
questionnaire using Google Forms. The data was presented as descriptive analysis, using mean 
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and percentage. The survey results in each area consist of design, images, content and the use of 
infographic to publicize the library. It was found that all aspects of their satisfaction were at the  
highest level.  
 

Keyword: Infographics, Library service promoting, Library public relations, User instruction 

 
บทนํา 
  ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีระบบ
สืบค้นสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังจัดบริการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนต่อการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัย รวมท้ังการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีห้องสมุดจัดหามาให้บริการน้ัน หากไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์ก็นับว่าเป็นความสูญเปล่าเป็นอย่างยิ่ง 
การสื่อสารเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือบริการท่ีห้องสมุดจัดให้ รวมท้ังเทคนิควิธีการในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความสลับซับซ้อน โดยนําการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดมาช่วยให้
ผู้ใช้บริการรับรู้และรับทราบสิ่งท่ีห้องสมุดให้บริการ (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 170)  
Mi และ Nesta (2006, p. 415) ระบุว่าเหตุผลของการไม่ใช้บริการห้องสมุดเกิดจากห้องสมุดขาดการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่สร้างความดึงดูดใจต่อผู้ใช้รุ่นใหม่ ‘ภาพ’ นับเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูล (Information)   ท่ีเติมเต็ม
การสื่อสารท่ีคําพูดอธิบายได้ไม่หมด รูปแบบการสื่อสารด้วยภาพท่ีว่าน้ันคือ “อินโฟกราฟิก” (Infographic) (ซากุรา
ดะ, 2558, น. 8) อินโฟกราฟิก (Infographics) มาจากการผสมระหว่างคําว่า Information ท่ีแปลว่า ข้อมูล กับ 
คําว่า Graphic ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างภาพให้ปรากฏข้ึน Infographic เป็นการนําข้อมูลมาสรุปและจัดทําเป็นสื่อ
กราฟิก (จุติพงศ์ ภูสุมาศ, 2560, น. 2) โดยการอธิบายข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ผ่าน
การออกแบบและจัดวางองค์ประกอบเป็นอย่างดี (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 164)  
จุติพงศ์ ภูสุมาส (2560, น. 10–13) แบ่งประเภทอินโฟกราฟิก เป็น 3 ประเภท คือ  1) อินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิง 
(Statistic infographic) ท่ีสรุปเน้ือหาลงในหน่ึงหน้าโดยการใช้ไอคอนรูปภาพและข้อความ 2) อินเตอร์แอ็คทีฟ
อินโฟกราฟิก (Interactive infographic) เป็นอินโฟกราฟิกท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เปลี่ยนการแสดงได้ตามท่ีผู้ชม
เลือก  3) โมชันอินโฟกราฟิก (Motion infographic) เป็นอินโฟกราฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหว อาจอยู่ในรูปแบบไฟล์
วิดีโอหรือไฟล์เคลื่อนไหวอ่ืน ๆ มักถูกใช้ในการเล่าเรื่องหรืออธิบายกลไกตา่ง ๆ  
 เครื่องมือสําหรับสร้างอินโฟกราฟิกท่ีเป็นภาพน่ิง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  (รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ  
และปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2558, น. 183–184) ประเภทท่ีหน่ึง ซอฟต์แวร์ท่ีต้องติดตั้งลงบนเครื่อง ได้แก่ Microsoft 
Word, Microsoft Powerpoint, Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ประเภทท่ีสอง คือ บริการบนเว็บ 
หมายถึงผู้ให้บริการเครื่องมือช่วยสรา้งอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ มีท้ังบริการท่ีเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
Piktochart, Canva, Easelly, Infogram, Venngage เป็นต้น  สําหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาครั้งน้ี  คือ
โปรแกรม Adobe Illustrator และ โปรแกรม Adobe Photoshop คุณภาพของอินโฟกราฟิกจําเป็นต้องคํานึงถึง
รากฐานของอินโฟกราฟิกซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน (Siricharoen & Siricharoen, 2015) ประกอบด้วย  
1) องค์ประกอบภาพ ได้แก่ สี กราฟิก สัญลักษณ์ ไอคอน แผนท่ี เป็นต้น 2) องค์ประกอบเน้ือหา ได้แก่ ข้อมูลสถิติ 
ข้อความ การอ้างอิง กรอบเวลา เป็นต้น 3) ความรู้  เป็นการสรุปเพ่ือแสดงเรื่องราวหรือข้อความ ซ่ึงสามารถนํามา
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จัดแบ่งประเด็นการประเมินคุณภาพสื่อได้ 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ด้านการออกแบบ พิจารณาถึงความน่าสนใจของ
การออกแบบ การใช้สี ตัวอักษร การจัดวางตําแหน่งของภาพและข้อความ 2) ด้านรูปภาพ พิจารณาถึงความ
น่าสนใจ ความเหมาะสม รวมถึงภาษาและข้อความท่ีใช้สื่อความหมายของภาพ 3) ด้านเน้ือหา พิจารณาถึงความ
น่าสนใจ ความเหมาะสมของเน้ือหา รวมถึงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  การพัฒนาอินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด ใน
ด้านเน้ือหาท่ีจะนําเสนอและเผยแพร่ ได้ทําการวิเคราะห์จากเอกสารของ รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และปรีดี ปลื้มสําราญ
กิจ (2558) เรื่อง อินโฟกราฟิกส์กับการประยุกต์ใช้ในห้องสมุด (Infographics, Applications in Libraries) พบว่า 
การใช้อินโฟกราฟิกท่ีเก่ียวข้องกับการบริการห้องสมุด  มีใช้ 3 ด้าน คือ 1) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
ห้องสมุด 2) นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 3) การให้ความรู้ เรื่องการรู้สารสนเทศ 
  ในยุคของการสื่อสารปัจจุบันท่ีอินเทอร์เน็ตมีการเติบโต มีเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูล และโดย 
เฉพาะความแพร่หลายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ท่ีเข้าถึงได้ทุกคน การท่ีอินโฟกราฟิกสามารถ
นํามาใช้เผยแพร่ทางเว็บไซต์และสือ่สังคมออนไลน์ได้น้ัน อินโฟกราฟิกจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดท่ีจะเป็น
ท่ีดึงดูดใจและพร้อม ๆ กับการเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้พัฒนาเรื่อง 
“การใช้อินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ 
ห้องสมุดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  การพัฒนาครั้งน้ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างบรรณารักษ์และนักวิชาการอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทีมงานท่ีจัดทํามี 2 คน บรรณารักษ์ทําหน้าท่ีกําหนดหัวข้อในการจัดทํา รวบรวม
ข้อมูล และเรียบเรียงเน้ือหา ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทําหน้าท่ีออกแบบและจัดทําอินโฟกราฟิก และ
สุดท้ายบรรณารักษ์นําอินโฟกราฟิกเผยแพร่ ข้ันตอนการจัดทําอินโฟกราฟิก มี 5 ข้ันตอน ตามภาพประกอบ 1  
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 ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการจัดทําอินโฟกราฟิก 
 
 1. กําหนดหัวข้อในการจัดทํา 
  กําหนดหัวข้อโดยการนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของผู้ใช้บริการมาเป็นหัวข้อในการจัดทําอินโฟ
กราฟิก เพ่ือสร้างความรู้และเข้าใจในการรับบริการ รวมท้ังประชาสมัพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ 
  2. รวบรวมข้อมูล 
  รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือง่ายต่อการดําเนินการออกแบบ ซ่ึงข้อมูล
ต้องมีความทันสมยัและรอบด้าน โดยการสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซตต์่าง  ๆ  ในด้านเน้ือหา ตลอดจนข้อมลูเชิงสถิติท่ี
เก่ียวข้อง จากน้ันจึงคัดข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุดออกมาใช้ในการออกแบบ 
  3. เรียบเรยีงเน้ือหา 
   นําข้อมูลท่ีไดม้าจัดตามลําดับ มีการเลือกเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นสําคัญ จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจ จัดวางเน้ือหา พิจารณาตัดคําให้มีความกระชับโดยเน้นการใช้คําสําคัญเพ่ือให้อ่านเข้าใจง่าย  
   4. ออกแบบและจัดทํา 
   ออกแบบร่างของ Infographic จากน้ันนํา Draft มาเปลี่ยนให้เป็น Infographic  ด้วยโปรแกรม 
Adobe Illustrator จัดวาง Lay out จัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ มีการเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม การใช้ภาพหรือ
สัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมาย การใช้ข้อความท่ีมีความกระชับ การเลือกรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูล   
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ภาพท่ี 2 แสดงการจัดทําอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Illustrator 
 
  5. เผยแพร ่
              นําอินโฟกราฟิกท่ีจัดทําเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ทางสื่อ Social media ทางเพจ Facebook ของ
ห้องสมุด เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัย มีการแสดงคําโปรยท่ีภาพเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ กระตุ้นการเข้าชม 
นอกจากน้ียังได้นําอินโฟกราฟิกเผยแพร่ตามจุดบริการในห้องสมุด ตัวอย่างคําโปรย เช่น “ยืมต่อหนังสือง่าย ๆ อ่าน
ต่อยาว ๆ สบายกระเป๋าไม่ต้องจ่ายค่าปรับ เข้ายืมต่อจากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.trang.psu.ac.th”  

 
                                  
 

 

 

 

 

 

                                  
 
ภาพท่ี 3 เพจเฟซบุ๊กห้องสมุดท่ีเผยแพร่อินโฟกราฟิก                            
   
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
 สรุปผล 

 ผลการดําเนินการจัดทําอินโฟกราฟิกสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
  1. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของ 

ห้องสมุด  
  ผลงานอินโฟกราฟิกท่ีจดัทําข้ึนมีท้ังหมด 10 เรื่อง จัดแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  
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   1. การประชาสมัพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด จํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี  
1) Counter Service จุดบริการยมืคืนหนังสือของห้องสมุด มีบริการอะไรบ้าง 2) สิทธิการยืมทรัพยากร ห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  3) เทคนิคการอ่านของผู้ประสบความสําเร็จ Bill Gates  4) ทําไม 
นักศึกษา ม.อ.ตรัง ต้องอ่านหนังสือมากข้ึน  5) กิจกรรมนักอ่าน 5 ดาว 6) PSU Trang Library Sound Zones 
 2. นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 1) 7 ข้ันตอน
การยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ Catalog Sharing ของ PULINET และ 2) 3 ข้ันตอนง่าย ๆ อ่านบทความ
วารสารไทยกับฐาน THAIJO 
 3. การให้ความรู้เรื่องการรู้สารสนเทศ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 1) 4 Step to Renew Book  
Online และ 2) การอ่านของนักศึกษายุคใหม่ในยุคดิจิทัล 
 
1. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด  
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ภาพท่ี 4 แสดงอินโฟกราฟิกด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดห้องสมุด 
 
2. นําเสนอทรัพยากรสารสนเทศท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 
 

  

 
ภาพท่ี 5 แสดงอินโฟกราฟิกนําเสนอทรัพยากรท่ีน่าสนใจของห้องสมุด 
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 3. การให้ความรู้เร่ืองการรู้สารสนเทศ 
 

  

                           
ภาพท่ี 6 แสดงอินโฟกราฟิกการให้ความรู้เรื่องการรูส้ารสนเทศ 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  
ใช้ระยะเวลาดําเนินงานเป็นเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
2. การประเมินผลโดยการวัดจากความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิก 
เป้าหมายของระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 4 โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสดุ 
    การสํารวจความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตามความสะดวก (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554, น. 18-19) มีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 42 คน ซ่ึง Gosset (1908 as cited in Zabell, 2008) ได้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมว่าต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ  
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.1 การออกแบบสื่อมี
ความน่าสนใจ 

28 11 3 0 0 4.60 มากท่ีสุด 92 

1.2 การใช้สีและตัวอักษร
มีความเหมาะสม 

25 15 2 0 0 4.55 มากท่ีสุด 91 

1.3 การจัดวางตําแหน่ง
ของรูปภาพและข้อความ
ง่ายต่อความเข้าใจ 

25 13 3 0 0 4.50 มาก 90 

รวม 4.55 มากท่ีสุด 91 
 
  จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
รวม 4.55 หรือร้อยละ 91 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจด้านรูปภาพ 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

2.1 ความน่าสนใจของ
ภาพทีใช้ประกอบ 

26 12 4 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

2.2 ความเหมาะสมของ
ภาพท่ีใช้ประกอบ 

25 14 3 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

2.3 ภาษาและข้อความท่ี
ใช้สื่อความหมาย 

27 11 3 0 0 4.60 มากท่ีสุด 92 

รวม 4.55 มากท่ีสุด 91 

 
  จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านรูปภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
4.55 หรือร้อยละ 91 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านเน้ือหา 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 
ร้อยละ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

3.1 เน้ือหามีความ
น่าสนใจ 

25 13 4 0 0 4.50 มาก 90 

3.2 การจัดเรยีงลําดับ
เน้ือหา 

23 17 2 0 0 4.50 มาก 90 

3.3 ความเหมาะสมของ
ภาพกับเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

26 13 3 0 0 4.55 มากท่ีสุด 91 

3.4 การนําความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ 

26 12 4 0 0 4.52 มากท่ีสุด 91 

รวม 4.52 มากท่ีสุด 91 

 
  จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความพึงพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากท่ีสดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
4.52 หรือร้อยละ 91 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับห้องสมุด 
 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

 
ร้อยละ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ท่านมีความพอใจในการ
นําอินโฟกราฟิกมาใช้
ประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้
เก่ียวกับห้องสมุด 

28 12 2 0 0 4.62 มากท่ีสุด 93 

รวม 4.62 มากท่ีสุด 93 
 
  จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมอินโฟกราฟิกของห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความพึงพอใจในการนําอินโฟกราฟิกมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้
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ความรู้เก่ียวกับห้องสมุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.62 หรือร้อยละ 93 
   อภิปรายผล   

  การใช้สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นสื่อท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในยุค
ดิจิทัล สอดคล้องกับท่ี Mi และ Nesta (2006, p. 415) ระบุว่าเหตุผลของการไม่ใช้บริการห้องสมุดเกิดจากห้องสมุด
ขาดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความดึงดูดใจต่อผู้ใช้รุ่นใหม่ ซ่ึงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของห้องสมุดท่ีอยู่ในวัย 
Gen Z จะมีพฤติกรรมการเสพเน้ือหาท่ีเร่งรีบหรือมีเวลาจํากัด การชมอินโฟกราฟิกสามารถกวาดสายตาอ่านและทํา
ความเข้าใจได้ภายในระยะเวลาท่ีไม่นาน ดังน้ันการออกแบบ Infographic ให้สวยงาม มีสีสันท่ีโดดเด่น และนําเสนอ
เรื่องราวให้ดึงดูดใจ จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจตั้งแต่แรกเห็น เกิดความรู้สึกอยากอ่าน และมี
โอกาสท่ีจะแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว  

 ข้อเสนอแนะ  
    1) การกําหนดประเด็นหรือหัวข้อในการจัดทําอินโฟกราฟิก ควรมีการจัดทําแบบสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือจะไดพั้ฒนาหัวข้อท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
    2) หัวข้อท่ีจัดทําอินโฟกราฟิก ควรจัดทําในประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในวงกว้างด้วย ไม่
เฉพาะเจาะจงกับท่ีเก่ียวกับห้องสมุดท่ีสังกัดเท่าน้ัน ควรมีหัวข้อท่ีใช้ได้กับหลายห้องสมุดและเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์
กับคนท่ัวไป จะทําให้สื่ออินโฟกราฟิกมีพลังดึงดูดและได้รับการแชรแ์บ่งปันอย่างกว้างขวาง      
               3) ควรพัฒนาอินโฟกราฟิกในรูปแบบ Motion infographic เพ่ือสรา้งความดึงดูดใจจาก
ภาพเคลื่อนไหวโดยเผยแพรส่ลับกับอินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิง 
   การนําไปใช้ประโยชน ์
    ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
     1) ผู้ใช้บริการไดร้ับข่าวสารในช่องทางท่ีสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
    2) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจข่าวสารของห้องสมุดได้ง่ายข้ึนในเวลาท่ีรวดเร็วและจํากัด 
    ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
    1) ห้องสมุดสามารถใช้อินโฟกราฟิกในการรายงานทางสถิตติ่าง ๆ ของห้องสมุด  
    2) ห้องสมุดสามารถใช้สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพรห่ลากหลายช่องทาง ท้ังท่ีเป็น Social media 
เว็บไซต์ รวมท้ังใช้อินโฟกราฟิกในการจัดทําป้ายติดตามจุดบริการตา่ง ๆ ของห้องสมุด 
 
รายการอ้างอิง 
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  ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ซากุราดะ, จุน.  (2558).  Basic infographic.  นนทบุรี: ไอดีซี. 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงาน ของสํานักวิทยบริการและ                         
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
Knowledge Sharing in the Office of Academic Resources and IT,                      

Phuket Rajabhat University 
 

กุลสตรี  ปริญญา 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
kullastri.p@pkru.ac.th 

 

บทคัดยKอ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHจัดแลกเปลี่ยนองคJความรูHในองคJกรเรื่องการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการจัดการความรูHตามแนวทาง 
กพร. 7 ข้ันตอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ 2 แนวปฏิบัติ คือ 1) หมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด และเผยแพรZความรูHผZานแผZนพับและ
ชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจสํานัก ยูทูป และเฟซบุ]ก    
  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการโดยรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนก
เปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด มีคZาเฉลี่ยความ  
พึงพอใจเทZากันอยูZในระดับดี (4.00) และจากการติดตามการนําแนวปฏิบัติท่ีไดHไปใชHพบวZา บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีไปใชHในการถZายโอนความรูHและปฏิบัติงานแทนกันไดH สZวนการขอซ้ือขอจHาง    
อยZางไรไมZใหHพลาด ชZวยลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ และมีหนZวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยไดHนําแนวปฏิบัติน้ีไปใชHตZอ  

 
 คําสําคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรูH, การจัดการเรียนรูH, กระบวนการ PDCA 
 
Abstract  

Knowledge sharing  among staffs  of the  Office of Academic  Resources    and  IT,  
Phuket Rajabhat University (ARIT PKRU) based on PDCA cycle and knowledge management process 
(7 KM process of Office of the Public Sector Development Commission : OPDC). Knowledge sharing 
activity found 2 guidelines;   
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1) the guideline for IT job and 2) the guideline of using e-GP (Electronic Government Procurement: 
e-GP). They were published on brochures and via online platform included ARIT PKRU website, 
YouTube and Facebook. 

The overall level of satisfaction for all respondents was high (x̄ =4.35), the level of 

satisfaction for the guideline for IT job activity and the guideline of e-GP were high (x̄ =4.00). 
Furthermore, staffs of IT applied  their sharing knowledge of the guideline for IT job and able to 
rotate their jobs.  And most of staffs in ARIT applied the guideline of using e-GP  to reduce their 
mistake on e-GP system, in addition, the guideline of e-GP was requested by the internal PKRU 
department. 

 
Keywords:  Knowledge Sharing, Knowledge Management, PDCA Cycle  

 
บทนํา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปaนหนZวยงานท่ีทําหนHาท่ี 
จัดหา เผยแพรZ และใหHบริการสารสนเทศ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตHองการของผูHใชHบริการ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย บุคลากรผูHปฏิบัติงานเปaนผูHท่ีมี
ความรูHความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบเปaนอยZางดี และมีเทคนิคอันเกิดจากการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล                      
การจัดการความรูH (KM) เปaนกระบวนการท่ีรวบรวม สรHาง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตJใชHความรูHในองคJกร 
โดยพัฒนาระบบจากขHอมูลไปสูZสารสนเทศ  ผลจากการพัฒนาจะทําใหHองคJกรสามารถพัฒนาเปaนองคJกรแหZงการ
เรียนรูH ซ่ึงสอดคลHองกับสถานการณJในโลกยุคปzจจุบัน องคJกรแหZงการเรียนรูHตHองมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความรูHท่ีมีอยูZใหHเกิดประโยชนJสูงสุด และสามารถบริหารใหHบุคลากรในองคJกรทุกคนมีความตระหนักในการพัฒนา
ความรูHความสามารถของตนเองอยZางตZอเน่ือง และนําไปสูZการพัฒนาองคJกรอยZางยั่งยืนไดHในท่ีสุด  และหากมี
กระบวนการจัดการความรูHแลHวยังสามารถท่ีจะนําแนวคิดการบริหารงานท่ีทําใหHการดําเนินงานเปaนไปอยZางมีระบบ 
โดยมีเป{าหมายใหHเกิดการพัฒนาอยZางตZอเน่ือง ข้ันตอนการบริหารกิจกรรมสอดคลHองกับแนวทางของกระบวนการ 
PDCA ซ่ึงจะชZวยใหHการจัดการความรูHเปaนไปอยZางมีระบบและครบถHวน ทําใหHกิจกรรมมีความเหมาะสมกับองคJกร 
การสํารวจสถานการณJขององคJกรในประเด็นตZางๆ เพ่ือมาใชHเปaนขHอมูลป{อนเขHาสําหรับการวางแผนและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเปaนระยะ อีกท้ังยังมีการวิเคราะหJผลสําเร็จ ทําใหHรูHถึงจุดอZอน                 
จุดแข็งของการดําเนินงาน และถือเปaนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานตZอไป และตรงจุดน้ีเองท่ีจะทําใหHสามารถ
ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาไดHจริ ง มี โอกาสท่ีการพัฒนาตZอยอดจะเปaนไปอยZาง เหมาะสมและ                                 
ถูกทิศทาง (กัลยารัตนJ ธีระธนชัยกุล, 2558, น. 138, สุธาสินี โพธิจันทรJ, 2558, น. 93 และ Gupta, 2006, p. 46) 

           ฝXายงานหอสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดH นํากระบวนการการจัดการ
ความรูH และแนวคิดการบริหารงาน PDCA  มาจัดดําเนินการจัดการความรูHของบุคลากรในองคJกร ทําใหHเกิดแนว
ปฏิบัติเรื่องหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายหอสมุด ผลท่ีไดHรับจากการจัดกิจกรรมทําใหHฝXายงานหอสมุดไดHถZายโอนความรูH
งานระหวZางผูHปฏิบัติงานท้ังฝXายงานบริการสารสนเทศและฝXายงานเทคนิค ทําใหHสามารถรูHงานและปฏิบัติงานแทนกัน
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ไดHตZอมาสํานักจึงเล็งเห็นผลสําเร็จท่ีไดHจึงจัดขยายโครงการการจัดการความรูH ใหHกับฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานการพัสดุสํานักงาน (ปาจารียJ  ติ้วสิขเรศ. การสื่อสารสZวนบุคคล, 18 กันยายน 2562) และ (มาลิน เสง่ียมกุล.                   
การสื่อสารสZวนบุคคล, 9 กันยายน 2562) 

โดยการรวบรวมองคJความรูHเฉพาะท่ีมีอยูZในองคJกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูZในตัวบุคคลหรือเอกสาร  
มาพัฒนาใหHเปaนระบบ เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHและเกิดประโยชนJในการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงคN 

  1. เพ่ือเปaนการจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. เพ่ือเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูHของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและ 

หนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

  ใชHแนวทางการดําเนินงานท่ีไดHดําเนินการตามหลัก PDCA มาจัดการความรูH (KM)  ในองคJกร
ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูHเปaนกระบวนการท่ีตนกับเพ่ือน
รZวมงานแบZงปzนความรูH ทักษะและประสบการณJซ่ึงกันและกัน โดยบุคคลมีความสมัครใจท่ีจะใหHบุคคลอ่ืนเขHาถึง
ความรูH ประสบการณJหรือความเช่ียวชาญท่ีตนเองมี หรือเปaนการนําเอาความรูHท่ีมีอยูZในองคJกร มาผZานกระบวนการ
เพ่ือเผยแพรZใหHกับผูHอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคJการ (Zhu, Li & Luo, 2010, p. 509) โดยในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานไดHนําความรูHท่ีฝzงอยูZในคน (Tacit Knowledge) ประสบการณJ ทักษะ พรสวรรคJ เทคนิค การทํางานท่ี             
สั่งสมมาจนชํานาญมาเขHากระบวนการความรูH 7 ข้ันตอน ไดHแกZ 

            ข้ันตอนท่ี 1 การบZงช้ีความรูH  หนZวยงานตHองสํารวจความรูHท่ีบุคลากรจําเปaนตHองใชHเพ่ือใหH                        
การทํางานบรรลุเป{าหมาย โดยสํารวจวZา เราตHองการความรูHอะไร และท่ีมีอยูZเพียงพอหรือไมZ 

            ข้ันตอนท่ี 2 การสรHางและแสวงหาความรูH เมื่อสํารวจแลHวเห็นวZาความรูHท่ีมีอยูZไมZเพียงพอก็ตHอง
ไปแสวงหามาเพ่ิมเติมใหHไดHครบถHวนสมบูรณJมากท่ีสุด  
                       ข้ันตอนท่ี 3 การจัดการความรูHใหHเปaนระบบ เมื่อไดHความรูHมาเพียงพอแลHว ก็นํามาจัดหมวดหมูZใหH 
ชัดเจน และจัดเก็บไวHในรูปแบบตZาง ๆ ท้ัง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เปaนตHน 

           ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรูH ตHองนําความรูHท่ีจัดเก็บเปaนหมวดหมูZไวHแลHวมา
ทบทวนกลั่นกรอง ใหHมีความทันสมัย 
                       ข้ันตอนท่ี 5 การเขHาถึงความรูH ตHองมีการจัดชZองทางเผยแพรZความรูHทางชZองทางตZางๆ ท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหHบุคลากรสามารถเขHาถึงความรูHไดHสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 

             ข้ันตอนท่ี 6 การแบZงปzนแลกเปลี่ยนความรูH จัดกิจกรรมใหHบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH                                
เชZน กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) เปaนตHน 

                      ข้ันตอนท่ี 7 การเรียนรูH  กําหนดใหHบุคลากรในองคJกรตHองใชH KM เขHามาชZวยในการทํางานเพ่ือ
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย อาจกําหนดเปaนนโยบาย จากผูHบริหารขององคJกรจากข้ันตอนดังกลZาว ทางสํานักไดH
ดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี 
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P การวางแผน แตZงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศึกษานโยบาย ขHอกําหนด เกณฑJมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวขHองกับการจัดการความรูH และเสนอโครงการตZอมหาวิทยาลัย 

D การปฏิบัติ ดําเนินการจัดการความรูตามแนวทาง กพร. 7 ขั้นตอน  

 1. การบKงชี้ความรู 
คณะกรรมการการจัดการความรูHของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคัดเลือกสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  โดยวางแผนกําหนดประเด็น
ความรูHและเป{าหมายของการจัดการองคJความรูH ดHานการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการ
ปฏิบัติงานและการบริการ โดยใหHบุคลากรดHานบรรณารักษJ ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชุมรZวมกันกําหนดประเด็นความรูHและเป{าหมายการจัดการความรูH 

 2. การสรางและแสวงหาความรู 
การสอบถามจากผูHรูH  ผูHปฏิบัติ เปaนผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหาร
จัดการงาน และการสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน ท่ีมีความรูHความสามารถ ในการ
เปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยสรุปไดH 2 ประเด็น คือ  
กิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงาน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  ฝXายงานพัสดุ
สํานักงาน 

 3. การจัดการความรูใหเปYนระบบ 
รวบรวมความรูHท่ีไดHรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูHจัดทําเปaนรายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูHในการปฏิบัติงานและการบริการ ดังน้ี 
    3.1 กิจกรรม หมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
งาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
    3.2  กิจกรรม ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ี
ผูHปฏิบัติงานท่ัวไป ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ี
พัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลงั
วZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 4. การประมวลผลกลั่นกรองความรู 
การสรุปองคJความรูHและกลั่นกรององคJความรูHท่ีจะเปaนประโยชนJตZอการทํางานของ
บุคลากรตZอไป ตลอดจนวางแผนการเผยแพรZองคJความรูHดังกลZาว 

 5. การเขาถึงความรู 
การเผยแพรZองคJความรูHใหHกับสํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรหนZวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต 
    5.1 เผยแพรZผZานทาง แผZนพับ 
    5.2 เผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ Website (YouTube), 
Facebook 
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 6. การแบKงป̂นแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แบZงปzนองคJความรูH ใชHเอกสารเผยแพรZองคJความรูHท่ีเปaนลายลักษณJอักษร (Explicit 
Knowledge) ผZานทางเว็บไซดJ  Facebook, YouTube และ แหลZงเรียนรูH Human 
Library Corner ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และการจัดทําเปaนคูZมือ สรุปองคJความรูH ดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังน้ีบุคลากร
สามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูH
ใหHกับอาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาหนZวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

 7.การเรียนรู 
บุคลากรในสํานักฯ ตลอดจน อาจารยJ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนําองคJ
ความรูHจากการจัดการความรูHไปปรับใชHในการปฏิบัติงาน 

C การตรวจสอบ
ประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงานในแตZละข้ันตอนตามกรอบระยะเวลา และประเมินผลการ
ดําเนินโครงการจากบุคลากรท่ีเขHารZวมการจัดการความรูHและการนําความรูHไปใชHในการ
ปฏิบัติงาน 

A การปรับปรุง นําผลประเมินการดําเนินโครงการมาใชHในการพัฒนางานและวางแผนการจัดการความรูH
ในป�ถัดไป  

 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนN 

สรุปผล 
ผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานไดHแนวปฏิบัติจํานวน  2 แนวปฏิบัติ คือ  
1. แนวปฏิบัติการหมุนเวียนเรียนรูHงานในงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดHมีการสอบถามจากผูHรูH  

ผูHปฏิบัติ ผูHท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการบริหารจัดการงาน และ การสอบถามจากผูHรูH ปราชญJชาวบHาน 
ท่ีมีความรูH ความสามารถ ในการเปaนหนังสือมีชีวิต  คณะกรรมการคHนหาแนวปฏิบัติท่ีดี  โดยไดHข้ันตอนการ
หมุนเวียนเรียนรูHงานมีข้ันตอน คือ 

1.1 การจัดคูZกลุZมงาน  
1.2 จัดทําคูZมืองาน  
1.3 สอนงาน  
1.4 ปฏิบัติงานจริง  
1.5 ติดตามผล  
1.6 เสนอแนะปรับปรุง  

และเมื่อไดHขHอมูลจากกิจกรรมจึงนํามาจัดทําเปaน แผZนพับ เผยแพรZองคJความรูHใหHกับบุคลากรใน 
ฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการฯ และยังไดHเผยแพรZผZานชZองทางออนไลนJ เชZน เว็บเพจของสํานักฯ  
ยูทูป และเฟซบุ]ก   ใหHบุคลากรสามารถนําองคJความรูHดังกลZาวไปใชHในการปฏิบัติงานตZอไป  
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ภาพท่ี 1 กระบวนการหมุนเวียนเรียนรูHงาน และคูZมือการปฏิบัติงาน 

 
2. แนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด เปaนกิจกรรมท่ีชZวยใหHเจHาหนHาท่ีผูHปฏิบัติงานท่ัวไป 

ใชHเปaนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจHาง กZอนสZงใหHเจHาหนHาท่ีพัสดุของงานบริหารงานท่ัวไปของหนZวยงาน 
ดําเนินการอยZางถูกตHองเปaนไปตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังวZาดHวยการจัดซ้ือจัดจHางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 2 การเขียนแบบฟอรJมขอซ้ือขอจHาง 
 

           ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูHเขHารZวมโครงการ 32 คน คิดเปaนรHอยละ 82.50 ผลความพึง
พอใจจากกิจกรรมโดยภาพรวมอยูZในระดับดี (4.35) เมื่อจําแนกเปaนกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอนการ
เขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.30) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และดHานความรูH
ท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.26) และกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรูHงาน ฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคZาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูZในระดับดี (4.00) เมื่อจําแนกเปaนรายดHาน พบวZา ดHานความรูHกZอน                  
การเขHารZวมโครงการอยูZในระดับพอใชH (3.26) ดHานความรูHหลังการเขHารZวมโครงการอยูZในระดับดี (4.26) และ                   
ดHานความรูHท่ีไดHรับนําไปประยุกตJใชHในการทํางานไดHจริงอยูZในระดับดี  (4.11) (ธันยJชนก จรัสจินดา. การสื่อสารสZวน
บุคคล, 16 กันยายน 2562) 
 ผลการสัมภาษณJและติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH พบวZา บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชHในการปฏิบัติงาน        
สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด บุคลากรไดHนําไปใชHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHาง
ของสํานักงบประมาณ   
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           ผลการเผยแพรZแนวปฏิบัติ ผZานแผZนพับและชZองทางออนไลนJ พบวZา ทางสํานักไดHนําแผZนพับแนว
ปฏิบัติท้ัง 2 แนวปฏิบัติ เผยแพรZในสZวนประชาสัมพันธJประตูทางเขHาหอสมุด เผยแพรZในกิจกรรม Book Mobile 
ภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZในกิจกรรมการนําเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงานตZอผูHบริหาร
มหาวิทยาลัย และทางเว็บไซตJ  พบวZา มีการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก ในสZวนของแนวปฏิบัติ
หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 80 ครั้ง และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
จํานวน 82 ครั้ง  
  อภิปรายผล  

                         1. การจัดการความรูHของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHจัดแลกเปลี่ยน
องคJความรูHในองคJกร การแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน โดยใชHกระบวนการ PDCA มาจัดองคJความรูH ดําเนินการ
จัดการความรูHตามแนวทาง กพร. 7 ข้ันตอน  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH  ไดHจํานวนแนวปฏิบัติ         
2  แนวปฏิบัติ คือ 

1.1  หมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.2  ขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด  

จากกิจกรรมท่ีไดHจัดข้ึนมีผลการประเมินความพึงพอใจผูHเขHารZวมโครงการมีคZาเฉลี่ยอยูZในระดับดี  
จากการติดตามการนําแนวปฏิบัติไปใชH บุคลากรฝXายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักไดHนําแนวปฏิบัติหมุนเวียน
เรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไปใชHในการถZายโอน
ความรูHงานใหHกับผูHรZวมงาน สามารถเรียนรูHงานของแตZและสZวนงานไดHและหากเมื่อบุคลากรในสZวนงานใดลาปXวยหรือ
ลากิจ หรือมีเหตุจําเปaนท่ีไมZสามารถปฏิบัติหนHาท่ีไดH บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูZ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดH ลดความ
ลZาชHาและปฏิบัติงานไดHอยZางตZอเน่ือง (ทัยกิจ แซZเ จ๋ีย.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ                    
(ภูมิสถิต เมตตาจิตร.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 3 ตุลาคม 2562)  สZวนแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด 
บุคลากรไดHนําแนวปฏิบัติไปใชH ทําใหHลดความผิดพลาดในการเขHาใชHระบบจัดซ้ือจัดจHางของสํานักงบประมาณ ซ่ึงกZอน
หนHาจะมีแนวปฏิบัติ บุคลากรมักจะเกิดขHอผิดพลาดในการกรอกขHอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจHางในอัตราท่ีสูงมาก 
เมื่อไดHนําแนวปฏิบัติจากกิจกรรมไปใชH อัตราความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนHอยลงอยZางมาก (สุนิษา เพชรจันทรJ.                         
การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562) 

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดHเผยแพรZแนวปฏิบัติท่ีไดHจากการจัดการความรูH 
ของบุคลากรในสํานักใหHแกZหนZวยงานและหนZวยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรZความรูHจากแนวปฏิบัติผZาน
แผZนพับ  ณ ประชาสัมพันธJของหอสมุด เผยแพรZผZานโครงการ Book Mobile ของหอสมุด และชZองทางออนไลนJ 
จากจํานวนการเขHาชมเว็บไซตJการจัดการความรูHของสํานัก มีผูHเขHาชมแนวปฏิบัติหมุนเวียนเรียนรูHงานฝXายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติขอซ้ือขอจHางอยZางไรไมZใหHพลาด โดยเฉลี่ยรวม 81 ครั้ง นอกจากน้ียังมีหนZวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย คือ สํานักงานอธิการบดี ไดHขอนําแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจHางไปใชHตZอภายในหนZวยงาน                                 
(สุนิษา เพชรจันทรJ.  การสื่อสารสZวนบุคคล, 11 กันยายน 2562)  และ (ปราณี ปุตตสะ. การสื่อสารสZวนบุคคล,             
11 กันยายน 2562)             
  ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติใชHในฝXายงานอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการตZอเน่ืองของการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคJกร 
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e-SMART ISO : ระบบการบริหารเอกสารแบบไร�กระดาษ 
   

e-SMART ISO : Document Control System 
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บทคัดย+อ  
           หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIรับการรับรองการบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ภายใตIการบริหารคุณภาพ กระบวนงานตDางๆ ไดIรับการควบคุมการดําเนินงานดIวยคูDมือการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงาน ซ่ึงในระยะแรกเอกสารท่ีอยูDในระบบบริหารคุณภาพถูกจัดทําในรูปแบบฉบับพิมพG และ
เมื่อดําเนินงานไประยะหน่ึง พบวDาสาเหตุของการเกิดป[ญหาความไมDสอดคลIองของการปฏิบัติงาน และการใชIขIอมูล
อยDางไมDมีประสิทธิผลของบุคลากร ลIวนเกิดจากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) ดIวยเหตุน้ีจึงมีการ
ปรับใชIระบบการบริหารเอกสารแบบไรIกระดาษ e-SMART ISO เพ่ือลดป[ญหาความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน 
รวมถึงทําใหIบุคลากรสามารถใชIขIอมูลของคูDมือการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพไดIอยDางมีประสิทธิผล 
นอกจากน้ีชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานภายใตIนโยบายหIองสมุดสีเขียว และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ดIวย
ระยะเวลาการใชIระบบบริหารเอกสาร e-SMART ISO กวDา 8 เดือน พบวDาสามารถลดการเกิดป[ญหาการปฏิบัติงาน
ไมDสอดคลIอง ซ่ึงพิจารณาไดIจากจํานวนเอกสารใบขอใหIมีการปฏิบัติการแกIไขและปรับปรุง (Corrective Action 
Request : CAR) ลดระยะเวลารอคอยในข้ันตอนตDางๆ ของการควบคุมขIอมูลและเอกสาร รวมถึงเพ่ิมความสะดวก
ใหIแกDบุคลากรในการดําเนินการจัดทําเอกสารใหมD แกIไข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร และการเขIาถึงขIอมูลไดIทุกท่ี             
ทุกเวลาผDานระบบ e-SMART ISO ซ่ึงเปmนระบบการบริหารเอกสารแบบออนไลนG 

 
คําสําคัญ: ระบบบริหารเอกสาร, e-SMART ISO, การควบคุมเอกสาร, เอกสาร ISO 

 
ABSTRACT  
 Thammasat University Library certified Quality Management ISO9001:2015. There 
are various procedures in document control system. In the beginning documents in the quality 
management system were produced in print form. When operating for a while found that the cause 
of inconsistency in the operation and ineffective use of information by personnel. All caused by 
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human error. For this reason, paperless document management systems are used to reduce “e-
SMART ISO”. As well as allowing personnel to use the information of the operation manual in the 
quality management system effectively. In addition, it helps to reduce paper usage. Along with 
supporting operations under the green library policy and the policy of the university that has 
Sustainable Development Goals (SDGs). With the use of the e-SMART ISO document management 
system for more than 8 months, we found that it can reduce inconsistency in operations which 
can be considered from the number of documents for the Corrective Action Request (CAR), 
reducing waiting times in various procedures of data and document control. As well as increasing 
the convenience for personnel in the process of creating new documents, editing, canceling, 
reviewing documents and accessing information anywhere. Every time through the system e-SMART 
ISO, an online document management system. 

 
Keyword: Document Control, e-SMART ISO , ISO Document 

 
บทนํา 
 หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เปmนหนDวยบริการอยูDภายใตIสังกัดสํานักงานอธิการบดี                  
มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุDงเนIนการใหIบริการสารสนเทศ
แกDนักศึกษา อาจารยG และบุคลากรเปmนสําคัญ ตลอดระยะเวลาการใหIบริการท่ีกIาวเขIาสูDปvท่ี 84 หอสมุดฯ ยังคง
มุDงมั่นท่ีจะพัฒนา และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน และตอบสนองความ
ตIองการของผูIรับบริการ การพัฒนานวัตกรรมบริการท่ีสอดรับกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอยDางตDอเน่ือง โดยมีเปeาหมายหลักคือการยกระดับบริการใหIดี และ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ปv 2560 หอสมุดฯ ไดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และอยูD
ระหวDางการขอการรับรองการจัดการดIานสิ่งแวดลIอมมาตรฐาน ISO14001:2015 ท้ังน้ีเพ่ือใหIการดําเนินงานเปmนไป
ตามกลไกของระบบอยDางตDอเน่ือง จึงมีการจัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในกระบวนงานตDางๆ ของหอสมุดฯ ซ่ึงใน
ระยะแรกของการใชIระบบบริหารคุณภาพ หอสมุดฯ จัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในรูปแบบฉบับพิมพGเปmนหลัก และ
เผยแพรDเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟลGผDานระบบเครือขDายภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซ่ึงมีผูIควบคุมเอกสาร 
(Document Control Center : DCC) เปmนผูIรับคํารIองขอจัดทําเอกสารใหมD แกIไข ยกเลิก ทําสําเนา และแจกจDาย
แกDหนDวยงานท่ีเก่ียวขIองท้ังหมด 
 ดIวยระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 กําหนดใหIมีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เพ่ือติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใชIระบบการบริหารคุณภาพอยDางนIอยปvละ 1 ครั้ง ซ่ึงผลการตรวจ
ติดตามทุกครั้งน้ัน กระบวนงานการควบคุมเอกสารและขIอมูลจะพบการปฏิบัติงานไมDสอดคลIองดIวยสาเหตุท่ีคลIาย
เดิม หรือแตกตDางกันออกไป เชDน ไมDมีการข้ึนทะเบียนเอกสาร (Master List) เอกสารแจกจDายท่ีอยูDในหนDวยงานอ่ืน
ไมDเปmนป[จจุบัน เน่ืองจากความลDาชIาของข้ันตอนการทําสําเนา และแจกจDายเอกสาร เปmนตIน ซ่ึงสาเหตุของป[ญหาเกิด
จากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) อีกท้ังเมื่อไดIรับฟ[งป[ญหาจากบุคลากรท่ีเก่ียวขIอง พบวDาข้ันตอน
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การดําเนินการเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพG และดิจิทัลไฟลGไมDมีประสิทธิภาพเทDาท่ีควร สDงผลทําใหIการใชIขIอมูลไมD
เกิดประสิทธิผล นอกจากน้ีจากการเก็บขIอมูลปริมาณการใชIกระดาษในระบบบริหารคุณภาพเปmนระยะเวลา 1 ปv 
พบวDามีปริมาณสูงถึง 24,111 ใบ  
 ดังน้ันเพ่ือแกIไขป[ญหาท่ีกลDาวมาขIางตIน รวมถึงลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมท้ังสนับสนุน
การดําเนินงานภายใตIนโยบายหIองสมุดสีเขียว และนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีเปeาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) หอสมุดฯ จึงมีนโยบายในการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ โดยมุDงศึกษาการใชIระบบการบริหารเอกสารแบบไรIกระดาษ e-SMART ISO พรIอมท้ังสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดฯ ตDอการใชIระบบดังกลDาวดIวย 
 
วัตถุประสงค> 
 เพ่ือศึกษาการใชIระบบ e-SMART ISO ชDวยสรIางความสะดวกในการทํางานใหIแกDผูIปฏิบัติงานใน
ระบบเอกสารบริหารคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 ระยะท่ี 1 : ศึกษาป[ญหาและสาเหตุท่ีแทIจริงของการเกิดป[ญหา 
 ดIวยหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  
ISO9001:2015 ซ่ึงภายใตIการดําเนินงานอยDางเปmนมาตรฐานน้ัน จําเปmนตIองมีคูDมือการปฏิบัติงานในแตDละหนDวยงาน
ตDางๆ ท้ังน้ีเอกสารตDางๆ ถูกจัดเก็บ ดําเนินการ และแจกจDายดIวยศูนยGควบคุมขIอมูลและเอกสาร (Document  
Control Center : DCC) ในระยะแรกจัดทําคูDมือปฏิบัติงานกระบวนงานตDางๆ ดIวยเอกสารฉบับพิมพG ซ่ึงพบป[ญหา 
ตDางๆ ดังน้ี 
 1. ความผิดพลาดในการดําเนินงานอันเกิดจากผูIปฏิบัติงาน (Human Error) 

1.1 การละเลยตDอการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร (Master List) ซ่ึงเปmนเอกสารท่ีใชIสําหรับ 
อัพเดทรายการเอกสารท่ีอยูDในระบบ พรIอมช้ีบDงสถานะของเอกสาร เพ่ือใหIงDายตDอการคIนหา 
      1.2 การทําสําเนาและแจกจDายเอกสาร กลDาวคือ เมื่อ DCC ไดIรับเอกสารจากผูIรับผิดชอบแตD
ละกระบวนงาน จะตIองทําสําเนาพรIอมท้ังประทับตราหนDวยงานทุกหนIาของเอกสาร และดําเนินการแจกจDายแกD
หนDวยงาน ซ่ึงมีท้ังศูนยGทDาพระจันทรG และรังสิต ซ่ึงจํานวนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมาก ทําใหIเกิดความลDาชIาในการ
แจกจDาย และไมDสะดวกตDอท้ังผูIปฏิบัติงาน และหนDวยงานอ่ืนๆ 
 2. ระยะเวลารอคอยในข้ันตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล (Document and 
Information Control)  
 กลDาวคือเอกสารแตDละชุดไดIรับการทบทวน และอนุมัติเอกสารดIวยผูIมีอํานาจตามประเภทของ
เอกสารท่ีระบุไวIในคูDมือการปฏิบัติการเอกสารและขIอมูล ซ่ึงหากผูIมีอํานาจในการลงนามทบทวน อนุมัติเอกสารติด
ประชุม หรือติดราชการท้ังภายในประเทศและตDางประเทศ จะทําใหIเกิดระยะเวลารอคอย สDงผลทําใหIเอกสารไมDไดI
รับการอนุมัติ และบังคับใชIตามกรอบเวลาท่ีควรจะเปmน ทําใหIไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง 
 3. ปริมาณกระดาษท่ีไหลเวียนในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  
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 จากการเก็บสถิติการใชIทําสําเนาเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ตั้งแตDเดือนตุลาคม 2560 ถึง 
ตุลาคม 2561 พบวDาใชIกระดาษไปประมาณ 24,111 ใบ ซ่ึงสDงผลตDอการใชIทรัพยากรทางธรรมชาติ และงบประมาณ
ในการบริหารงาน 
 4. ความยากของการใชIงานขIอมูลและเอกสารออนไลนG 
 นอกจากการเก็บขIอมูลและเอกสารคูDมือการปฏิบัติงานของกระบวนงานตDางๆ ในรูปแบบเอกสาร
แลIว หอสมุดฯ มีการกําหนดใหIจัดเก็บและเผยแพรDขIอมูลและเอกสารผDานทางออนไลนG โดยหอสมุดฯ ไดIประยุกตG
การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารคุณภาพในระบบการประชุมไรIกระดาษของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการรับขIอ
รIองเรียนของผูIปฏิบัติงานของแตDละกระบวนงาน พบวDา ระบบดังกลDาวมีรูปแบบท่ีไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง 
เชDน ไมDทราบวDาเอกสารฉบับใดเปmนฉบับลDาสุด ระบบใสDไดIเพียงรหัสเอกสาร ซ่ึงผูIปฏิบัติงานไมDทราบวDารหัสน้ันคือ
เอกสารช่ือวDาอะไร นอกจากน้ีดIวยจํานวนรายการเอกสารมีปริมาณมาก ทําใหIเกิดความไมDสะดวกในการใชIงาน 
 ระยะท่ี 2 : ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง 
 ดIวยความกIาวหนIาของเทคโนโลยี ประกอบกับความเขIาใจอยDางถDองแทIในเรื่องขIอมูลและเอกสาร
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จึงมีบริษัทผูIพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอยูDจํานวนหน่ึง ซ่ึงหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไดIพิจารณาแลIว เห็นวDาระบบบริหารจัดการ e-SMART ISO เปmนระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึน
เพ่ือรองรับการจัดการเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ โดยมีฟ[งกGชันและ Flow การไหลของเอกสารท่ีสอดคลIอง
กับแนวปฏิบัติ เพ่ือใชIบริหารจัดการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ดังน้ันจึงเริ่มศึกษาระบบดIวยการอบรมการใชI
ระบบโดยวิทยากรของบริษัท กระท่ังการกําหนดเสIนทางเอกสาร นําเอกสารเขIาระบบ และเริ่มใชIอยDางเปmนทางการ 

 
 
ภาพท่ี 1  แสดงข้ันตอนการดําเนินงานดIานเอกสารในระบบบริหารคุณภาพกDอนและหลังการใชIระบบบริหารเอกสาร  
           e-SMART ISO 
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สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน> 
 สรุปผล 
 จากการใชIระบบบริหารจัดการเอกสาร e-SMART ISO พบวDาสามารถชDวยลดความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของผูIปฏิบัติงาน ลดระยะเวลารอคอยการทบทวนและอนุมัติเอกสารของผูIมีอํานาจ ซ่ึงสามารถ
ทบทวน และอนุมัติเอกสารไดIทุกท่ี ทุกเวลา อีกท้ังชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ กลDาวคือ จากเดิมท่ีมีปริมาณการ
ใชIกระดาษประมาณ 24,111 ใบตDอปv หลังจากการใชIระบบดังกลDาว ปริมาณการใชIกระดาษในกระบวนการควบคุม
เอกสารและขIอมูลเหลือ 0 ใบ นอกจากน้ีบุคลากรสามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางงDายดIวยรหัสเอกสารหรือช่ือเอกสาร 
และท่ีเมนูเอกสารบังคับใชIจะแสดงเพียงเอกสารฉบับลDาสุด ซ่ึงแกIป[ญหาการเขIาถึงเอกสารออนไลนGรูปแบบเกDา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขIาถึงเอกสารไดIเปmนอยDางดี 
 อยDางไรก็ตามจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใน
การใชIระบบจัดการเอกสาร e-SMART ISO ดIวยจํานวนผูIตอบแบบสอบถาม 60 คน จาก 138 คน พบวDามีระดับ
ความพึงพอใจในระบบดังกลDาวอยูDในระดับพึงพอใจถึงพึงพอใจมาก ท้ังน้ีมีประเด็นท่ีตIองนํามาปรับปรุงในเรื่องการ
แจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานอีเมล ซ่ึงอยูDระหวDางการพิจารณาการคงอยูDพรIอมบอกเหตุผลหรือยกเลิก 
 อภิปรายผล 
 ดIวยการใชIเทคโนโลยีเปmนตัวชDวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการควบคุมเอกสารและ
ขI อมู ล ในร ะบบบริ ห า ร คุณภาพ ISO9001 : 2015  สD งผ ล ใหI ผูI ปฏิ บั ติ ง านและ บุคลากรหอสมุ ดแหD ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG สามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางสะดวก เขIาถึงไดIทุกท่ีทุกเวลา ทําใหIขIอมูลในคูDมือการ
ปฏิบัติงานถูกนําไปใชIไดIอยDางครอบคลุม และท่ัวถึง เพ่ิมความเปmนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และลดขIอผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน 
 จากการใชIงานระบบ e-SMART ISO ท่ีผDานมา การท่ีผูIปฏิบัติงานสามารถเรียนรูI และเขIาใจการ
ทํางานของระบบไดIอยDางรวดเร็ว เน่ืองมาจากระบบ e-SMART ISO ถูกพัฒนาข้ึนมาใหIสอดคลIองกับหลักการ และ
กลไกของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซ่ึงบริษัทผูIพัฒนาระบบดังกลDาวไดIรับการรับรองมาตรฐาน
ดังกลDาวดIวยเชDนกัน ซ่ึงแสดงใหIเห็นวDาบริษัทเขIาใจการดําเนินงานภายใตIการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015  
 ดIวยระบบ e-SMART ISO มีฟ[งกGชันการทํางานหลายมิติท่ีทําใหIการควบคุมเอกสารและขIอมูล
เปmนไปอยDางราบรื่น เปmนระบบแลIว ในมิติของผูIใชIงานระบบก็สามารถเขIาถึงเอกสารไดIตามสิทธ์ิอยDางสะดวกทุกท่ี     
ทุกเวลา นอกจากน้ีผูIปฏิบัติงานสามารถกําหนด Flow การไหลของเอกสารใหIผDานการอนุมัติตามกระบวนการ
ควบคุมเอกสาร ซ่ึงผูIอนุมัติเอกสารสามารถเขIาถึง พิจารณา และอนุมัติเอกสารไดIทุกท่ีทุกเวลา ลดระยะเวลารอคอย
กรณีใชIเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพGท่ีตIองรอใหIผูIบริหารเขIามาเซ็นตGอนุมัติเอกสาร ในสDวนการแจกจDายเอกสารผDาน
ระบบออนไลนG ชDวยลดเวลาการสDงเอกสาร หรือเดินแจกจDายเอกสาร และสามารถแกIไขป[ญหาการสูญหายของ
เอกสารท้ังระหวDางการแจกจDาย หรือการจัดเก็บเอกสารไวIในหนDวยงานดIวย นอกจากน้ี e-SMART ISO มีระบบการ
แจIงเตือนเมื่อมีเอกสารท่ีเก่ียวขIองไดIรับการปรับปรุงในระบบดIวย ท้ังน้ีเพ่ือสรIางความตระหนักใหIแกDบุคลากรทราบ
ถึงเอกสารฉบับใหมDท่ีไดIมีการบังคับใชIอยDางเปmนทางการ 
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 ข�อเสนอแนะ 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดท่ีมีตDอระบบ e-SMART ISO พบวDาผูIใชIงาน
ระบบมองวDาระบบการแจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานทางอีเมลจะทําใหIพ้ืนท่ีในอีเมลลดนIอยลง และเต็มในท่ีสุด 
ดIวยเหตุน้ีผูIดูแลระบบตIองสรIางความตระหนัก และความเขIาใจถึงความสําคัญของการสDงอีเมลแจIงเตือนถึงเอกสาร
บังคับใชIใหมDใหIแกDบุคลากรทราบถึงประโยชนG ท้ังน้ีในแตDละ Module ของระบบ e-SMART ISO เปmนฟ[งกGชันการ
ทํางานท่ีมีวัตถุประสงคGในการใชIงานแตกตDางกัน Module : Document Control เปmนการบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ ซ่ึงทางหอสมุดฯ ไดIใชIงานครบทุกประโยชนGการใชIงานแลIว ดIวยเหตุน้ีในระยะตDอไปผูIดูแล
ระบบจะศึกษาฟ[งกGชันการใชIงานของ Module : Document Record ของระบบ e-SMART ISO เอ้ือประโยชนGตDอ
การจัดเก็บเอกสารราชการอ่ืนๆ รDวมดIวย  
 การนําไปใช�ประโยชน> 
 ประโยชน>ต+อผู�รับบริการ 
 1.ผูIรับบริการหIองสมุดไดIรับบริการท่ีมีมาตรฐานจากหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
ประโยชนGตDอผูIปฏิบัติงาน 
 2. ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล 

ภาพท่ี2 หนIา Interface ของระบบ e-SMART ISO 

ภาพท่ี 3 หนIาจอแสดงการขอแกIไข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร 
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 3. ผูIปฏิบัติงานสามารถเขIาถึง และใชIขIอมูลในเอกสารไดIอยDางสะดวก รวดเร็ว 
 ประโยชน>ต+อหอสมุดแห+งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
  เพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการดIวยการบริการท่ีเปmนมาตรฐาน 
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การบริหารจัดการ: สํานักงานไร�กระดาษ 
 

Management: Paperless Office 
 

ฐิติรัชทน( ป*กกะทานัง 
 

ภารกิจด�านสารบรรณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก5น  
ptitir@kku.ac.th 

 

บทคัดย5อ  
         ภารกิจสารบรรณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกGน เปIนงานท่ีเก่ียวขJองกับหนังสือ เอกสาร
ทางราชการ สิ่งพิมพM ท่ีมีเขJาออก ทุกวัน  เอกสารหรือสิงพิมพMเหลGาน้ันไดJมีการทําสําเนาเพ่ือสGงตGอหรือแจJงเวียนใหJ
รับทราบภายในสํานักหอสมุด เมื่อรับทราบแลJวก็ท้ิงไป บางเรื่องก็จัดเก็บเขJาแฟRมเพ่ือเปIนขJอมูลในการนําไปใชJตGอ ใน
แตGละ วัน ก็จะมีกระดาษในปริมาณ ท่ีมาก ภาร กิจสารบรรณ จึง ไดJ นํ า  Google Drive, Google Team,            
Google Sheets,  Google Docs มาประยุกตMใชJในการปฏิบัติงาน สอดคลJองกับการเปIนหJองสมุดสีเขียวท่ีเปIนหน่ึง
ในยุทธศาสตรMท่ีสําคัญของสํานักหอสมุด  
     
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการ, สาํนักงานไรJกระดาษ, สํานักงานอิเล็กทรอนิกสM, การใชJงาน Google drive :  

               สํานักงานหJองสมุด 
 

ABSTRACT  
        Correspondence work of Khon Kaen University Library relates to books, 
government documents, publications that are issued daily. These documents or publications have 
been copied and forwarded to inform librarians and library officers. Some files are stored in the 
archives for further use, but some are thrown away. Therefore, a large amount of papers is wasted 
every day. Thus, the Library correspondence work has introduced Google Drive to help managing 
the documents and reducing the paper used as one of the Green Library strategies. 

 
Keyword: Management, Paperless Office, E-Office, Google Drive Usage, Library office 
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บทนํา 
 ภารกิจสารบรรณ งานบริหารและอํานวยการ สํานักหอสมุด เปIนภารกิจท่ีมีหนJาท่ีเก่ียวกับการ

รับเขJา-และสGงออก จัดเก็บเอกสาร หนังสือทางราชการของสํานักหอสมุดท้ังหมด ซ่ึงในวันหน่ึงๆมีหนังสือเขJา ออกใน
ปริมาณท่ีมากและหลากหลายประเภทท้ังจากหนGวยงานภายในและหนGวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดเก็บ
เอกสารจึงมีความสําคัญ หนังสือราชการท่ีเขJาออกบางเรื่องมีความสําคัญตJองจัดเก็บท้ังตJนฉบับ และการสGงถึง
เจJาของเรื่องหรือผูJรับผิดชอบ อาจจะตJองทําฉบับสําเนาสGงถึงผูJรับผิดชอบ ในแตGละเรื่องอาจจะมีการจัดเก็บเอกสาร
และสGงเอกสารมากกวGาหน่ึงชุด ทําใหJเกิดความเสียเวลาในกระบวนการดําเนินงานท่ีตJองนําตJนฉบับมาทําสําเนาและ
สGงถึงผูJเก่ียวขJอง  และสิ้นเปลืองกระดาษ นอกจากน้ียังสิ้นเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บเอกสาร และปkญหาหน่ึงท่ี
ตามมาก็คือการคJนคืนตJนเรื่องท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีผูJรับผิดชอบทําสําเนาเรื่องสูญหาย และกรณีท่ีผูJบริหารตJองการ                  
ตJนเรื่องเพ่ืออJางอิงเอกสารท่ีสําคัญ ทําใหJการคJนคืนเอกสารตJนฉบับเปIนไปดJวยความยากลําบาก เน่ืองจากมีจํานวน
มาก ทําใหJยิ่งเสียเวลาในการดําเนินงาน และเอกสารบางครั้งไมGทันตGอความตJองการใชJงานใหJกับผูJบริหาร ซ่ึงท่ีผGาน
มาภารกิจสารบรรณไดJมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการในระยะแรกไดJปรับการทําสําเนาเอกสารใหJผูJเก่ียวขJอง
โดยการนําตJนเรื่องมาสแกนแลJวเวียนแจJงผGานจดหมายอิเล็กทรอนิกสM  (E-Mail)   จะชGวยแกJปkญหาการหลงลืม
เอกสารของผูJเก่ียวขJองไดJในระดับหน่ึง แตGยังติดปkญหาการคJนคืนตJนเรื่อง ในระยะท่ีสองจึงไดJนําเอา  Google Drive 
ท่ีเปIนบริการจาก Google มาประยุกตMใชJในการจัดเก็บเอกสารและคJนคืนเอกสาร โดยการนําไฟลMฝากไวJในพ้ืนท่ี
จัดเก็บในระบบคลาวดMและการทําสํารองขJอมูลใหJเกิดความปลอดภัย ทําใหJสามารถใชJไฟลMเหลGาน้ันไดJในทุกท่ีทุกเวลา 
ทําใหJสืบคJนขJอมูลไดJอยGางรวดเร็ว สามารถลดการใชJกระดาษและพ้ืนท่ีในการจัดเก็บหนังสือ ปRองกันหนังสือสูญหาย
ระหวGางดําเนินการ  
 
วัตถุประสงค( 

1. เพ่ือปรับกระบวนการทํางานใหJเปIนระบบและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชJในการปฏบัิติงาน 
 เอกสาร 

2. เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขJอมูลสามารถคJนคืนเรื่อง 
ไดJอยGางสะดวก รวดเร็ว 

3. เพ่ือลดการใชJพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. แยกประเภทของเอกสาร หนังสือตGาง ๆ ท้ังรับเขJา และสGงออก ตลอดจนประกาศ คําสั่ง  
ระเบียบตGาง ๆ หนังสือ “ลับ”  

2. ดําเนินการสแกนเอกสารท้ังหนังสือรับ หนังสือสGง  
3. จัดเก็บเปIนไฟลMตามเลขหนังสือรับ และหนังสือสGง โดยตั้งกลGองเก็บเอกสาร (Folder) และ 

จัดเก็บในแตGละเดือน 
4. อัปโหลดข้ึนไวJใน Google Drive 
5. แชรMใหJกับบุคลากรท่ีเก่ียวขJอง  
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สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน( 
 สรุปผล 

 ในการนําระบบ e-Document มาใชJในการปฏิบัติงานน้ันจะชGวยลดการใชJทรัพยากรสํานักงาน 
และชGวยลดเวลาในการติดตGอสื่อสารระหวGางหนGวยงาน สิ่งท่ีเดGนชัดของการดําเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟลM
อิเล็กทรอนิกสM ทําใหJงานภายในของหนGวยงานรวดเร็วข้ึน การสGงเอกสารระหวGางกันรวดเร็ว แมJการสGงขJามคณะ 
สํานัก สถาบัน ก็จะไปไดJทันที สGงผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของหนGวยงานลดเวลาอยGางชัดเจน 
การจัดการเอกสารดีข้ึน จะมีการจัดหมวดหมูGและเรียกใชJเอกสารยJอนหลังไดJงGายข้ึน ระบบการคJนหาเอกสารจะทํา
ใหJเขJาถึงเอกสารในรายละเอียดไดJมากข้ึน สิ่งสําคัญอยGางมากคือ การลดกระดาษ การลดพ้ืนท่ีการเก็บเอกสาร                 
หากลดการใชJกระดาษ ยGอมหมายถึงการลดคGาใชJจGายของหนGวยงานลงไปไดJมาก 

เปรียบเทียบสถิติการใชJกระดาษในการพิมพMจดหมายราชการตGาง ๆ กGอนการนําระบบ 
Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ  2560-2562 ดังน้ี  
 
 ตารางท่ี 1 แสดงสถิติจาํนวนเอกสารท่ีจดัเก็บ 
 

ปt ตJนฉบับ สําเนา สGงE-Mail รวม 

2560 1560 1560 0 3120 

2561 1975 1665 310 4260 

2562 1251 0 1251 1251 

 
         จากตารางจะเห็นไดJวGาในปt 2560  ซ่ึงยังไมGไดJปรับกระบวนการจะมีปริมาณการจัดเก็บเอกสาร
รวมจํานวน 3,120  แผGน ภายหลังการดําเนินงานท่ีปรับปรุงในระยะแรกปt 2561 ท่ีลดการทําสําเนาสGงผูJท่ีเก่ียวขJอง
และสGงแจJงเรื่องผGาน  E-Mail สามารถลดจํานวนการจัดเก็บเอกสารลงประมาณ 310 แผGน และระยะท่ีสอง ลดการ
ทําสําเนาเอกสารท้ังหมดเปIน 100% สามารถลดจํานวนการทําสําเนาไดJ  1,251 แผGน และหากดําเนินการไดJตGอไป 
ภารกิจสารบรรณจะสามารถประหยัดกระดาษและมีพ้ืนท่ีใชJประโยชนMในสGวนตGาง ๆ ของสํานักหอสมุดไดJอยGางมี
ประสิทธิภาพตGอไป 

            จากขJอสรุปดังกลGาวเราอาจประยุกตMปรับใชJในการดําเนินงานดJานพัสดุการเงินเพ่ือลดปริมาณ
การใชJกระดาษและการจัดเก็บเอกสารทางพัสดุ การเงิน โดยไมGจําเปIนตJองทําสําเนาเอกสารไดJอีกตGอไป อีกท้ังยังใชJ
ประโยชนMในการลดการใชJกระดาษในการประชุมรGวมเครือขGายหJองสมุดมหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแกGน 10 แหGง  

อภิปรายผล 
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเอกสาร/หนังสือ กGอนและหลังการนําระบบ Paperless Office 

มาใชJในการปฏิบัติงานระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานกGอนนําดําเนินการระบบ Paperless 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานหลังการนําระบบ Paperless มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 
  การดําเนินงานพัฒนาระบบจัดการเอกสาร/หนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสMบนคลาวดM  ท้ังน้ี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมขององคMกรใหJดีข้ึน มีขอบเขตดังน้ี 

1. พัฒนาระบบบนพ้ืนเทคโนโลยีโดยจัดเก็บบนคลาวดM 
            2. กําหนดโครงสรJางของการจัดเก็บเอกสาร การกําหนดชนิดของแฟRมขJอมูล การกําหนดสิทธิ

การเขJาถึงขJอมูล 
3. ในการคJนหาขJอมูลสามารถทําไดJจากฐานขJอมูล 
4. ลดปkญหางานดJานเอกสารท่ีเกิดข้ึนกGอนมีการนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสMมาใชJ 
5. ในการจัดเก็บเอกสารสามารถกระทําไดJดJวยวิธีการอัปโหลดเอกสาร 
เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหลังการนําระบบ Paperless office มาใชJ 

ในการปฏิบัติงาน ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2562 
 
 
 
 
 

 

คัดแยกเอกสาร/

หนังสือ 

เอกสาร/หนังสือจาก

ภายนอกและภายใน 

เจJาหนJาท่ีลงทะเบียน

รับ-สGง เอกสาร/หนังสือ 

เสนอผูJบริหารสั่งการ 

 

นําสําเนาสGงผูJเก่ียวขJอง 

(กรณีมผีูJเก่ียวขJองหลาย

คน) 

จัดเก็บตJนฉบับเขJาแฟRม

เอกสารและจัดเก็บในตูJ

เอกสาร 

สารบรรณบันทึก

ลงในระบบรับ-สGง

หนังสือ 

สําเนาเอกสาร/หนังสือ 

สGงใหJผูJเก่ียวขJอง 

รับ/คัดแยกเอกสาร 
จัดแฟRม/เสนอ

ผูJบริหาร 

ผูJบริหารสั่งการ/ลง

บันทึกสGงผูJเก่ียวขJอง 

เจJาหนJาท่ีลงทะเบียน

รับ-สGงเอกสาร 

 

Scan สGง

ผูJเก่ียวขJองทาง 

E-mail 

ตJนฉบับสGง

ผูJเก่ียวขJอง/เก็บเขJา

แฟRมสารบรรณ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานหนังสือ/เอกสารลงทะเบียนรับเขJา กGอนและหลังการ 
  นําระบบ Paperless office มาใชJในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

ปQ ต�นฉบับ สําเนา ส5งmail รวม คิดเปSนเงิน 

2560 1560 3120 0 3120 599.04 

2561 1975 3950 350 3950 758.40 

2562 1251 
(ม.ค.-ก.ค.62) 

0 1251 1251 0 

 
จากภาพเปรียบเทียบงบประมาณการใชJทรัพยากรสํานักงานกGอนและหลังนําระบบ Paperless  

Office มาใชJในการปฏิบัติงาน  โดยเก็บสถิติจากหนังสือ/เอกสาร ลงทะเบียนรับเขJามาและเสนอผูJบริหารสั่งการ
เรียบรJอยแลJว ระหวGางปtงบประมาณ 2560-2563 พบวGา กGอนนําระบบ Paperless Office มาใชJในการปฏิบัติงานมี
การซ้ือกระดาษทําสําเนาของงบประมาณปt 2560  จํานวน 599.40 บาท และปtงบประมาณ 2561 จํานวน 758.40 
บาท ท้ังน้ี ปtงบประมาณ 2562 ไดJดําเนินการระบบ Paperless office สามารถลดงบประมาณ 100% 
  หมายเหตุ:   

  1. กรณีเปIนเอกสาร “ลับ” หนGวยงานยังไมGมีนโยบายใหJจัดเก็บออนไลนMเน่ืองจากจํานวน
เอกสาร “ลับ” มีจํานวนนJอยในแตGละปt  
    2. เน่ืองจากภารกิจสารบรรณเพ่ิงเริ่มดําเนินงานและกําลังอยูGในระหวGางการเก็บขJอมูลเพ่ิมเติม
และมีโครงการใหJบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานในชGวงปลายเดือนมกราคม 2563 
    3. เอกสาร/หนังสือ ท่ีสGงใหJบุคลากรทาง E-mail น้ันไดJรับความเห็นชอบจากบุคลากรท่ีจะ
รับทราบเอกสาร/หนังสือทาง E-mail แลJว และเมื่อบุคลากรไดJรับหนังสือ/เอกสารแลJวก็จะดําเนินงานตามคําสั่งการ
ของผูJบริหารทันที ทําใหJไมGเกิดความลGาชJา 

ข�อเสนอแนะ 
  การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ซ่ึงจะเปIนแนวทางในการปรับปรุงระบบ 
Paperless Office ดังน้ีคือ 

1. การคJนคืนเอกสารยJอนหลังทําไดJยาก 
2. ระบบอิเล็กทรอนิกสMจะรวดเร็วก็ตGอเมื่อไดJรับความรGวมมือจากทุกภาคสGวนเพ่ือปRองกันการ 

ทํางานซํ้าซJอน 
3. ไมGตJองสGงเอกสารฉบับสําเนาใหJกับผูJเก่ียวขJองอีกเมื่อดําเนินการสGงทาง E-Mail เรียบรJอย 

แลJว 
4. การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดJานระบบสํานักงานไรJกระดาษไปใชJงานใหJไดJ 
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ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณMน้ันควรช้ีแจงทําความเขJาใจกับบุคลากรในหนGวยงานใหJเขJาใจ และมีการอบรมสัมมนา 
ฝzกอบรม เพ่ือใหJเกิดทักษะในการใชJงานระบบสํานักงานไรJกระดาษ จึงจะเกิดประโยชนMอยGางมาก 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตJองไดJรับการสนับสนุนจากผูJบริหาร เปIนอยGางดี  
ดังน้ันหากจะนําไปใชJงาน ผูJบริหารในองคMกรจะตJองสนับสนุนเพราะผูJบริหารสามารถนําไปใชJเปIนนโยบายในการแจJง
หนังสือเวียนทางระบบเครือขGายเปIนสํานักงานไรJกระดาษ จะทําใหJประสบความสําเร็จไดJ 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีระบบการสGงหนังสือเวียนใหJเปIนรายบุคคลหรือ 
หนGวยงาน โดยสามารถเขJาถึงขJอมูลไดJเปIนการสGวนตัว หรือหนGวยงานเทGาน้ัน โดยใชJระบบรหัสผGานและพาสเวิรMดเขJา
สูGระบบเพ่ือเปIนการปRองกันหนังสือ/เอกสารของทางราชการตามระเบียบสารบรรณ 

การนําไปใช�ประโยชน( 
  การนําระบบ Paperless Office มาใชJในสํานักงานน้ันทําใหJสามารถนํามาใชJประโยชนMไดJดังน้ีคือ 
  1. ลดข้ันตอนของเจJาหนJาท่ีในการจัดทําตJนฉบับ จัดทําสําเนา และทําลายเอกสาร 
  2. ลดภารกิจในการเดินทางไปประชุม มาเปIนการประชุมผGานคอมพิวเตอรM รายงานการประชุม
ผGาน Google Drive 
  3. ลดปkญหาการจัดทํา จัดเก็บเอกสารซํ้าซJอนโดยใชJหลักการสํานักงานปราศจากเอกสาร 
(Paperless Office) 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดคGาใชJจGายการดําเนินงานตGาง ๆ ภายในสํานักงาน 
  5. ชGวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัต ิ
  6. ประหยัดสถานท่ีจัดเก็บเอกสาร 
  7. หนGวยงานสามารถขยายเครือขGายไดJ และไดJนําระบบการประชุมกลุGมเครือขGายหJองสมุด
จังหวัดขอนแกGน จํานวน 10 แหGง คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี, วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแกGน, วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกGน, หJองสมุดโรงพยาบาลขอนแกGน, หJองสมุดธนาคารแหGงประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแกGน, หJองสมุดเทศบาลนครขอนแกGน, หJองสมุดองคMการบริหารสGวนจังหวัดขอนแกGน, หJองสมุดสGงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานสGงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแกGน (กศน.) ใน
การประชุมเครือขGายโดยใชJการประชุมและรายงานการประชุมบน Google Drive, Google Sheets และดําเนินการ
อบรมการใชJระบบ Paperless Office ใหJกับสมาชิกเครือขGายเพ่ือเปIนการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ 
 
รายการอ�างอิง 
กรมควบคุมโรค.  (2562).  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�.  กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.                                 
จุฬาลงกรณMมหาวิทยาลัย,กองบริหารงานกลาง.  (2561).  ระบบ Papelesses.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.    
ชะนัตรMตา  คลองตะเคียน.  (2550).  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� (E-Document System)  
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บทคัดย�อ  
           การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือศึกษาระบบการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานและเพ่ือ
ประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
เก็บขJอมูลจากรายการวัสดุสํานักงาน ประจําปVงบประมาณ 2562 จํานวน 54 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปVท้ังสิ้น 
คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังน้ี 1. วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 28 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 1,018 คิดเปXนรJอยละ 87.14 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 121,355 บาท คิดเปXนรJอยละ 80.95 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด 2. วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 16 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด 3. วัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 10 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณท่ี
ตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJท้ังหมด ซ่ึงวัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะสั่งซ้ือ
สินคJาดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือ การกําหนดจุดสั่งซ้ือเพ่ือลดปริมาณของ
คงเหลือเทPาท่ีเปXนไปไดJหรือเพ่ือป]องกันการขาดแคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซ้ือ ตลอดจนการตรวจ
นับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ วัสดุสํานักงานกลุPม B ควรจะสั่งซ้ือสินคJาท่ีประหยัดในการกําหนด
ปริมาณการสั่งซ้ือและการกําหนดจุดสั่งซ้ือ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ เชPน ทุก ๆ 3 เดือน และ
วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะสั่งซ้ือไดJครั้งละมาก ๆ เพ่ือป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนัก มี
การตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซ้ือเพ่ิม 

 
คําสําคัญ: สินคJาคงคลัง, วัสดุสํานักงาน, ระบบ ABC 

 
ABSTRACT  
 This study aims to study the inventory management system of office supplies and 
to apply the ABC system to group the office supplies of the Library and Learning Center, University 
of Phayao, by collecting information from the bill of materials. Annual budget 2019 number 54 
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items are estimated to apply per year. As a percentage of 100, the total cost per use of 149,905 
baht, respectively. 1. The Office material Group A has a total number of office supplies, with the 
quantity required per year 1,018, as 87.14% of the quantity required per year 121,355 baht, as 
80.95% of total cost per 2. The Office material Group B has 16 total number of office supplies, with 
the required quantity per year, 215 as 9.88% of the required quantity per year 21,990 baht, as 
14.67% of total cost peruse. 3. Office Material Group C There is 10 total number of office supplies 
per year, 335 as 2.98% of the required quantity per year 6,560 baht as 4.38% of total cost peruse. 
The Office material Group A should be ordered with care carefully and carefully in determining the 
order quantity. Determination of order to reduce the amount of remaining balance as possible or 
to prevent shortage Quantity and order control is required, as well as strict and consistent counting 
of the remaining balance. Office Material Group B should be ordered economical to determine the 
order quantity and order assignment. Regular control may be monitored periodically, such as every 
3 months, and the material of the Office C group should be ordered very quickly to prevent product 
shortage. No strict control. Are counted periodically or take notes when a purchase is added. 

 
Keyword: Inventory, Office material, ABC Classification 

 
บทนํา 
 งานธุรการ ศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มีหนJาท่ีรับผิดชอบในการจPายวัสดุสํานักงาน และ       
การบริหารวัสดุสํานักงาน โดยปnจจุบันระบบบริหารวัสดุสํานักงานน้ันใชJระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) Microsoft Dynamics AX และระบบสารสนเทศการบริหารสินคJาคงคลัง (iMS) ควบคุมวัสดุสํานักงานคงคลัง
หรือสินคJาคงเหลือ (Inventory) ซ่ึงเปXนสิ่งท่ีจําเปXนสําหรับองคFกรเพราะจัดเปXนสินทรัพยFหมุนเวียนรายการหน่ึงพึงมี
ไวJเพ่ือใหJการดําเนินงานเปXนไปไดJอยPางราบรื่น การมีสินคJาคงคลังมากเกินไปอาจเปXนปnญหากับองคFกร ท้ังในเรื่อง
ตJนทุนการเก็บรักษาท่ีสูง สินคJาเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลJาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ี ทําใหJสูญเสียโอกาส
ในการนําเงินท่ีจมอยูPกับสินคJาคงคลังน้ีไปหาประโยชนFในดJานอ่ืน ๆ แตPในทางตรงกันขJาม ถJาองคFกรมีสินคJาคงคลัง
นJอยเกินไป ก็อาจประสบปnญหาสินคJาขาดแคลนไมPเพียงพอ (Stock Out) สูญเสียโอกาสในการปฏิบัติงานท่ีเรPงดPวน 
และอาจตJองสูญเสียผูJใชJบริการไปในท่ีสุด นอกจากน้ี ถJาสิ่งท่ีขาดแคลนน้ันเปXนวัตถุดิบท่ีสําคัญ การปฏิบัติงาน
ดําเนินงานท้ังการจัดซ้ือจัดหาทรัพยากร งานวิเคราะหFทรัพยากร งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศก็อาจตJอง
หยุดชะงัก ซ่ึงอาจสPงผลตPอภาพลักษณFขององคFกรในอนาคตไดJ ดังน้ันจึงเปXนหนJาท่ีของผูJปฏิบัติงานพัสดุในการจัดการ
สินคJาคงคลังของตนใหJอยูPในระดับท่ีเหมาะสม ไมPมากหรือนJอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคJาคงคลังตJองใชJเงิน
จํานวนมาก และอาจสPงผลกระทบถึงสภาพคลPองขององคFกรไดJ 
  การจัดการสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงาน โดยนําระบบ ABC มาประยุกตFใชJจะทําใหJเกิดความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการวัสดุสํานักงานท่ีเปXนระบบมากยิ่งข้ึน โดยระบบ ABC น้ันเปXนระบบท่ีไดJรับความนิยม
เปXนอยPางมาก มีการแบPงวัสดุสํานักงานออกเปXนกลุPมตามมูลคPาของวัสดุสํานักงานท่ีหมุนเวียน โดยมีเกณฑFในการ
จัดแบPงคือ  
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  กลุPมท่ี 1 เรียกวPา กลุPม A ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนไมPมาก (ประมาณรJอยละ 20 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) แตPตJองจัดสรรเงินทุนจํานวนมากถึงประมาณรJอยละ 80 ของมูลคPาของวัสดุคง
คลังท้ังหมดไปรองรับ 
   กลุPมท่ี 2 เรียกวPา กลุPม B ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากถัดข้ึนมา (ประมาณรJอยละ 30 
ของจํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) ท่ีตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 15 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ท้ังหมดไปรองรับ 
  กลุPมท่ี 3 เรียกวPา กลุPม C ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากท่ีสุด (ประมาณรJอยละ 50 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมด) ท่ีตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 5 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ท้ังหมดไปรองรับ ระบบ ABC จะมีการบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการ
ระบบสินคJาคงคลังไมPดีพอ จะทําใหJวัสดุสํานักงานบางอยPางไมPเพียงพอ หรือเกิดการถือครองมากเกินไปทําใหJเกิด
ตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และปnญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 
วัตถุประสงค0 
 1. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
  2. เพ่ือประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําขJอมูลทางคงคลัง โดยมีรายละเอียดเปXนจํานวนท่ีตJองการตPอปV และราคาตPอหนPวย
ของคงคลังแตPละชนิด 
 2. หาจํานวนเงินของของคงคลังท่ีหมุนเวียนคลังในรอบปV สําหรับของแตPละชนิด 
 3. จัดเรียงลําดับขJอมูลท่ีเก็บไวJตามขJอ 1 ใหมP ตามลําดับของจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนในคลังตามท่ี
คํานวณไดJในขJอ 2 
 4. หาคPาเปอรFเซ็นตFของจํานวนหนPวยสะสมในแตPละชนิดของคงคลังและของจํานวนเงินสะสม
ของคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลัง 
 5. นําเอาคPาเปอรFเซ็นตFในขJอ 4 มาแบPงชนิดของคงคลังเปXนชนิด A, B, C ตามความเหมาะสม 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน0 
 สรุปผล 
 รายการวัสดุสํานักงานกลุPม A โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 28 รายการ ซ่ึง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ หมึกพิมพF HP CE505A 
ตJนทุนรวม 10,380 บาท คิดเปXนรJอยละ 6.92 รองลงมาคือ ตลับผJาหมึก ยี่หJอ Epson รุPน ERC-38B สีดํา ตJนทุนรวม 
6,550 บาท คิดเปXน  รJอยละ 4.37 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Samsung รุPน MLT-D105L สีดํา ตJนทุนรวม 6,100 บาท 
คิดเปXนรJอยละ 4.07 กระดาษปอนดFรองปกชนิดหนา120g ขนาด 31x43 น้ิว ตJนทุนรวม 6,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 
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4 ปลั๊กพPวง ขนาดยาว 5 เมตร ตJนทุนรวม 5,500 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.67 หมึกพิมพFHP CE285A ตJนทุนรวม 
5,360 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.58 เทปโฟม 2 หนJา ขนาด 21x5 เมตร ยี่หJอ3M ตJนทุนรวม 4,875 บาท คิดเปXน      
รJอยละ 3.25 หมึกพิมพFLaser ยี่หJอBrother รุPนTH-261BK สีดํา ตJนทุนรวม 4,580 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.06 
กระดาษความรJอน ขนาด 80 มม.x70 มม. รุPน Thermal Slip Paper สีขาว ตJนทุนรวม 4,450 บาท คิดเปXนรJอยละ 
2.97  เทปใส 2 น้ิว ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ป]ายสติ๊กเกอรFแล็ป ขนาด A14 50x50 มม.       
ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ถPานชารFจAAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ Energizer ตJนทุนรวม 
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.72 หมึกพิมพF ยี่หJอ Epson รุPน Matte Black(C13T327800) สีดําดJาน ตJนทุนรวม 
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.67 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261C สีฟ]า ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXน
รJอยละ 2.66 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261M สีชมพู ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.66 
หมึ ก พิมพF Laser ยี่ หJ อBrother รุP นTH-261Y สี เ หลื อง  ตJน ทุนรวม  3 , 980 บาท  คิด เปX นรJ อยละ  2 .66                              
กระดาษสติ๊กเกอรFขาวดJาน A4 ตJนทุนรวม 3,900 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.60 กาวลาเท็กซF TOA 32 ออน                                    
ตJนทุนรวม 3,900 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.60 เทปใส 1 น้ิว ตJนทุนรวม 3,840 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.56                        
กาวน้ําขนาด 50 มม. ยี่หJอ UHU ตJนทุนรวม 3,840 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.56 กระดาษถPายเอกสารA4/80g 500 
แผPน ตJนทุนรวม 3,750 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.50 กระดาษความรJอน ขนาด 75x75 มม. ตJนทุนรวม 3,500 บาท คิด
เปXนรJอยละ 2.33 กระดาษสติ๊กเกอรFขาวดJานขนาด 210x297 มม. สีขาว ตJนทุนรวม 3,250 บาท คิดเปXนรJอยละ 
2.17 กระดาษถPายเอกสารA4/70g 500 แผPนตJนทุนรวม 3,210 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.14 หมึกเครื่องแฟกซFโทรสาร
ยี่หJอ Panasonic รุPนKXFAT411E สีดํา ตJนทุนรวม 3,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.00 ชุดปากกา ตั้งโต�ะ สีดํา ตJนทุน
รวม 2,985 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.99 ป]ายสติ๊กเกอรF ขนาด 25x50 มม. ตราชJางสีขาว ตJนทุนรวม 2,100 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.40 ปากกาเขียนครุภัณฑF ยี่หJอSAKURA สีขาว ตJนทุนรวม 1,875 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.25 ตามลําดับ 
  รายการวัสดุสํานักงานกลุPม B โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 16 รายการ ซ่ึง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ  แฟ]มโชวFเอกสาร ขนาด        
2 น้ิว ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.15 น้ํายาลบคําผิดแบบปากกา ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.15 ท่ีเหลาดินสอ ขนาดใหญP ตJนทุนรวม 1,700 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.13 ตรายางวันท่ี ยี่หJอ Shiny 
หมึกในตัว ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.10 หมึกเติมรันนัมเบอรF ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ 
1.10 ท่ีเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง ตJนทุนรวม 1,550 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.03 ถPานชารFจAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ 
Energizer ตJนทุนรวม 1,350 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.90 กรรไกร 8 น้ิว ตJนทุนรวม 1,300 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.87 
กระดาษการFดขาว A4/180g 50 แผPน ตJนทุนรวม 1,275 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.85 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml 
ยี่หJอEpson รุPนT6641 สีดํา ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson 
รุPนT6642 สีฟ]า ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6643   
สีแดง ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6644 สีเหลือง 
ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 แล็คซีน ขนาด 1.5 น้ิว 1,140 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.76 ท่ีเย็บกระดาษ 
เบอรF 10 ยี่หJอMax(คละสี) ตJนทุนรวม 1,125 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.75 กระดาษปกสีA4/80g 500 แผPน สีฟ]า 
ตJนทุนรวม 1,100 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.73 ตามลําดับ   
  รายการวัสดุสํานักงานกลุPม C โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 10 รายการ  
ซ่ึงเรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังน้ี วัสดุสํานักงานท่ีมีตJนทุนมากท่ีสุดคือ คัตเตอรFเหล็กกลาง 
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ตJนทุนรวม 1,050 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.70 คัตเตอรFเหล็กใหญP ตJนทุนรวม 1,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.67       
ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M1/4 ขนาด 6 มม. ยี่หJอMAX ตJนทุนรวม 800 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.53 ปากกา            
เนJนขJอความ ตJนทุนรวม 760 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.51 ชุดปากกาตั้งโต�ะ ยี่หJอGold Point สีขาว ตJนทุนรวม      
700 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.47 กระดาษแข็งทําปก เบอรF24 ขนาด 27x31 น้ิว ตJนทุนรวม 560 บาท คิดเปXน           
รJอยละ 0.37 ซองสีนํ้าตาลA4 ขยายขJาง ตJนทุนรวม 500 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.33 แทPนตัดสก็อตเทปชุดใหญP 
ตJนทุนรวม 490 บาท คิดเปXน รJอยละ 0.33 หมึกเติมแทPนประทับตราสีนํ้าเงิน ตJนทุนรวม 200 คิดเปXนรJอยละ 0.13 
ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
  การจัดลําดับความสําคัญของวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 54 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV
ท้ังสิ้น คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังน้ี วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการ วัสดุ สํ า นัก งาน จํานวน ท้ั งสิ้ น  28  ร ายการมีปริ ม าณ ท่ีตJ อง ใชJ ตP อปV  1 ,018  คิ ด เปXน รJ อยละ                                  
87.14 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 121,355 บาท คิดเปXนรJอยละ 80.95 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ ท้ังหมด                                        
รองลงมา คือ วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 16 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอ
ปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ท้ังหมด และวัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนท้ังสิ้น 10 รายการ มีปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 
335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณท่ีตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ท้ังหมด ซ่ึงเมื่อใชJระบบ ABC บริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือ ตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการระบบ
สินคJาคงคลังมีประสิทธิภาพจะทําใหJวัสดุสํานักงานมีใหJบริการอยPางเพียงพอ และหากถือครองวัสดุสํานักงาน           
มากเกินไปจะทําใหJเกิดตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคลJองกับ บุษยมาส กอกนJอย                  
(2556, น.55) ศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานแบบ ABC กรณีศึกษาสPวนงานการเงินและพัสดุ คณะ
ศิลปศาสตรF มหาวิทยาลัยพะเยา พบวPา เมื่อจัดกลุPมวัสดุสํานักงานจํานวน 81รายการแบบ ABC Classification 
พบวPา วัสดุสํานักงานในกลุPม A มีตJนทุนรวมการใชJสูงท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 74.94 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้น แตPมี
ปริมาณวัสดุสํานักงานนJอยท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 53.92 ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้น สPวนวัสดุสํานักงานในกลุPม B 
มีตJนทุนรวมการใชJสูงรองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.72 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้นแตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานนJอย
รองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.56 ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้นและวัสดุสํานักงานในกลุPม C มีตJนทุนรวมการใชJ
นJอยท่ีสุด คิดเปXนรJอยละ 8.34 ของตJนทุนรวมการใชJท้ังสิ้น แตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานสูงท่ีสุดคิดเปXนรJอยละ 29.52 
ของปริมาณวัสดุสํานักงานท้ังสิ้น  
   สอดคลJองกับผลการศึกษาของ ชูเพ็ญ วิบูลยFสันติ (2546, น.19-33) พบวPา เมื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของยาท้ังหมด 1,238 รายการโดยวิธี ABC Analysis 376 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม A คิดเปXน 30.50% 
ของยาท้ังหมดและเปXนยอดขาย 80% ของจํานวนเงินท้ังหมดยา 332 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม B คิดเปXน 26.97% 
ของยาท้ังหมด และเปXนยอดขาย 15% ของจํานวนเงินท้ังหมดและยาท่ีเหลือ 523 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม C         
คิดเปXน 42.49% ของยาท้ังหมดและเปXนยอดขาย 5% ของจํานวนเงินท้ังหมด และสอดคลJองกับผลการศึกษาของ 
พงษFดนัย คําแสน (2542, บทคัดยPอ) พบวPา การประยุกตFใชJระบบ ABC สามารถแบPงเวชภัณฑFท้ังหมดออกเปXน       
3 กลุPมตามมูลคPาการใชJ ซ่ึงไดJจากอัตราการใชJตPอปVคูณดJวยราคาทุนตPอหนPวย ดังน้ี กลุPม A ประกอบดJวยเวชภัณฑF
จํานวน 231 รายการคิดเปXนรJอยละ 10.42 ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 70.09 ของ
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มูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV กลุPม B ประกอบดJวยเวชภัณฑFจํานวน 424 รายการ คิดเปXนรJอยละ 19.12 
ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 22.06 ของมูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV       
กลุPม C ประกอบดJวยเวชภัณฑF จํานวน 1,562 รายการ คิดเปXนรJอยละ 70.46 ของรายการเวชภัณฑFยาท้ังหมด โดยมี
มูลคPาการใชJรJอยละ 7.85 ของมูลคPาเวชภัณฑFท่ีมีการใชJท้ังหมดในรอบปV 

ข�อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา         
มีขJอเสนอแนะดังน้ี 
    1. วัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะบันทึกรายการอยPางถูกตJองสมบูรณF ตรวจสอบความถูกตJอง
เก่ียวกับของคงเหลือ ของสPงคืนอยPางสม่ําเสมอ การสั่งซ้ือสินคJาจะตJองสั่งดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการ
กําหนดปริมาณการสั่งซ้ือ การกําหนดจุดสั่งซ้ือเพ่ือลดปริมาณของคงเหลือเทPาท่ีเปXนไปไดJหรือเพ่ือป]องกันการขาด
แคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซ้ือ ตลอดจนการตรวจนับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ 
    2. วัสดุสํานักงานกลุPม B ควรจะบันทึกรายการตามปกติ การวิเคราะหFปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
ประหยัดในการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือและการกําหนดจุดสั่งซ้ือ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ 
เชPน ทุก ๆ 3 เดือน 
    3. วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะบันทึกรายการแบบงPาย ๆ ก็เพียงพอ การสั่งซ้ือไดJครั้งละมาก ๆ 
เพ่ือป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนักมีการตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซ้ือ
เพ่ิม 
  ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต�อไป 
   จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยใชJเฉพาะ ABC Classification เทPาน้ัน ควรจะทําการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัด (Economic Order 
Quantity: EOQ) 

การนําไปใช�ประโยชน0 
  1. ทําใหJไดJขJอมูลในการตัดสินใจในการสั่งซ้ือวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีประสิทธิภาพตรงความตJองการของผูJสั่งซ้ือโดยสามารถบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซ้ือ 
และตJนทุนในการจัดเก็บสินคJาไดJอยPางเหมาะสมและไดJวัสดุสํานักงานท่ีมีคุณภาพ  
    2. ทําใหJลดคPาใชJจPายในการจัดหาและจัดเก็บรักษาวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการ
เรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
รายการอ�างอิง 
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ.  (2546).  การจัดการเวชภณัฑFคงคลังของหJองปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตรF  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหมP. วารสารไทยเภสัชสาร, 27(3-4), 19-33. 
บุษยมาส กอกนJอย.  (2560).  การบริหารสินค�าคงคลังวัสดุสํานักงานแบบ ABC กรณีศึกษา ส%วนงานการเงินและ
 พัสดุ คณะศิลปศาสตร* มหาวิทยาลัยพะเยา.  (การศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง).  มหาวิทยาลัยพะเยา. 
พงษFดนัย คําแสน. (2546).  การประยุกต*ใช�ระบบ เอบีซี ในการควบคุมเวชภัณฑ*คงคลังของสถานบริการสุขภาพ
 พิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม% (การศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง). มหาวิทยาลัยเชียงใหมP. 
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  นวัตกรรมการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย:  
จาก KM สู� Digital Archives 

 
 University Archives Dissemination Innovation:  

From KM to Digital Archives  
 

ยวิญฐากรณ4  ทองแขก, ดวงรัตน4  ดีขั้ว 
 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
phatchar33@gmail.com 

 duangrat.dik@gmail.com 
 

บทคัดย�อ  
  สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชดํา เนินการจัดการความรูJ                 
เรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือรวบรวมและ
จัดเก็บองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิ ผูJเช่ียวชาญ จากการแบOงปVนแลกเปลี่ยนเรียนรูJ และจากการรOวมกันฝXกปฏิบัติ 
และเพ่ือสรJางนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซ่ึงเป\นบริการ
จดหมายเหตุดิ จิ ทัลในรูปแบบใหมO  โดยดํา เ นินงานตามกระบวนการจัดการความรูJของมหาวิทยาลัย                               
สุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมี 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ 1.การกําหนดประเด็นความรูJ 2.การกําหนดบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย                    
3.การแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJ 4. การรวบรวมความรูJ และ 5. การนําความรูJท่ีไดJมาปรับใชJในการปฏิบัติงาน
จริง ซ่ึงผลท่ีไดJจากการจัดการความรูJทําใหJไดJคูOมือปฏิบัติงานท่ีรวบรวมองคRความรูJดJานการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือจากผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญ ไดJแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเป\นผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJและรOวมฝXกปฏิบัติ รวมถึงไดJเผยแพรOประสบการณRและองคRความรูJในลักษณะตOาง ๆ อาทิ           
การแบOงปVนไปสูOบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย จํานวน 74 คน การจัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษา       
ดูงาน จํานวน 4 กิจกรรม และการเขียน Blog จํานวน 4 เรื่อง ท่ีสําคัญไดJนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศ            
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO ทําใหJผูJรับบริการ
เขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความ
สนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJางขวางท้ังในระดับหนOวยงาน
จดหมายเหตุ ในระดับวงวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับชุมชนและในระดับชาติ 

 
คําสําคัญ: นวัตกรรม, การเผยแพรO, จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย, การจัดการความรูJ, จดหมายเหตุดิจิทัล 
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ABSTRACT  

        Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open University 
(STOU) proposed the project on knowledge management and dissemination of University Archives 
to collect and preserve insights from professions and experts who have direct experience on the 
management and dissemination of University Archives, and brought together ideas shared from the 
target personnel who thought, worked and practiced together. The knowledge management 
process includes: configure the issues, define the target group, knowledge sharing and learning, 
knowledge collecting and apply the knowledge to use in the actual performance. The result of this 
project, had the manual operation is a knowledge of dissemination of University Archives in book 
format, had the good practice. In addition, Office of Documentation and Information had launched 
an innovative service on the digital or electronic books which would improve service convenience, 
increase accessibility through multiple service channels and meet the need of users. This would 
expand to another kind of university archives, academic/professional,  community and national 
level.  

 
Keyword: Innovation, Dissemination, University Archives, Knowledge Management,  

                Digital Archives 
 
บทนํา 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพันธกิจในการจัดบริการสารสนเทศท่ี 
เก่ียวขJองกับประวัติ พัฒนาการและอัตลักษณRของมหาวิทยาลัย อันประกอบไปดJวยสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระปกเกลJาศึกษา และสารสนเทศ
นนทบุรีศึกษา สําหรับสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป\นสารสนเทศท่ีมีคุณคOาและมีความสําคัญอยOางยิ่งตOอ
การดําเนินงานการศึกษาคJนควJาและทําวิจัยเก่ียวกับมหาวิทยาลัย สารสนเทศเหลOาน้ีบันทึกอยูOในเอกสารจดหมาย
เหตุประเภทตOาง ๆ เชOน เอกสารราชการ สื่อสิ่งพิมพR สื่อโสตทัศนR และสื่ออิเล็กทรอนิกสR เป\นตJน การเขJาถึง
สารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุตามท่ีตJองการไดJอยOางรวดเร็วน้ัน ตJองอาศัยการเผยแพรOสารสนเทศเหลOาน้ันใน
รูปแบบตOาง ๆ เชOนการจัดประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/บรรยาย/ฝXกอบรม การจัดนิทรรศการ และการจัดทําหนังสือ 
เป\นตJน ซ่ึงการเผยแพรOในรูปหนังสือถือวOาเป\นการเผยแพรOท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพราะสามารถเผยแพรOไดJอยOาง
กวJางขวางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อยOางไรก็ดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
จําเป\นตJองอาศัยเทคนิควิธีการทางวิชาการและวิชาชีพจดหมายเหตุ เพ่ือสืบเสาะแสวงหา จัดการความรูJ เรื่อง              
การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ เพ่ือใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายไดJมีความรูJ 
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ ประมวลเน้ือหาและเผยแพรOสูOสาธารณะ จากประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมาตั้งแตOปu พ.ศ. 2532-2561 ท่ีสํานักบรรณสารสนเทศไดJสั่งสมประสบการณR
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และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือมา จํานวน 7 ช่ือเรื่อง 
รวมถึงประสบการณRท่ีเพาะบOมจากการจัดทําหนังสือในเรื่องอ่ืน ๆ เชOน หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา หนังสือท่ีจัดทําใน
วาระและโอกาสพิเศษตOาง ๆ อีกจํานวนประมาณ 50 ช่ือเรื่อง ซ่ึงองคRความรูJในการจัดทําหนังสือตOาง ๆ เหลOาน้ีไดJ           
สั่งสมอยูO ในตัวบุคคลผูJมีประสบการณRตรงท่ีเ ก่ียวขJองเทOา น้ัน ดัง น้ันในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานัก               
บรรณสารสนเทศจึงดําเนินการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ เพ่ือใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายไดJมีความรูJ ทักษะ และมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจะสามารถดําเนินการรวบรวม
สารสนเทศ จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหRและดําเนินการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือไดJอยOางกวJางขวางและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะไดJถOายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูJรOวมกันเพ่ือสรJาง
วัฒนธรรมท่ีดีในการดําเนินการจัดการความรูJในระดับหนOวยงาน ระดับชุมชน และระดับชาติตOอไป 
 

                                          

 
ภาพท่ี 1 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย และท่ีสํานักบรรณสารสนเทศจัดทํา 
 
วัตถุประสงค4 

            1. เพ่ือถOายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูJจากประสบการณRของผูJมีองคRความรูJในดJานการศึกษา
รวบรวม คัดเลือก จัดเก็บ วิเคราะหR สังเคราะหR ประมวล และสรJางองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินงานสูOบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย  

            2. เพ่ือสรJางนวัตกรรมในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJ
อยOางรวดเร็ว ตอบสนองความตJองการใชJบริการในรูปดิจิทัล ชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุ 
และสามารถเผยแพรOสารสนเทศไดJอยOางกวJางขวาง 

  
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

           สํานักบรรณสารสนเทศไดJดําเนินการจัดการความรูJ  ในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง                      
การจัดการเผยแพรO สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของเกณฑR
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีกําหนดใหJมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
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  1. การกําหนดประเด็นความรูSท่ีจําเปUนหรือสําคัญต�อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ4 
หรือบริการของหน�วยงาน ท่ีสอดคลSองกับพันธกิจของหน�วยงานอย�างนSอย 1 ประเด็น  โดยสํา นัก                           
บรรณสารสนเทศไดJกําหนดประเด็นความรูJ เรื่อง “การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ” ท่ีมีความสอดคลJองกับพันธกิจของสํานักบรรณสารสนเทศ ในขJอ 4 จัดบริการสารสนเทศท่ีเก่ียวขJองกับ
ประวัติ พัฒนาการ และ อัตลักษณRของมหาวิทยาลัย และแตOงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปu
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือการพัฒนาหนOวยงานสูOองคRกรการเรียนรูJ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 หนังสือจากการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยท่ีจัดทําในปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง     
           วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561) (ซJาย) และ วิจิตรลิขิต (ขวา) 
 
  2. การกําหนดบุคลากรกลุ�มเปZาหมายท่ีจะพัฒนาความรูSและทักษะอย�างชัดเจนตามประเด็น
ความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 ซ่ึงไดJกําหนดกลุOมเป̂าหมายในการพัฒนาความรูJและทักษะอยOางชัดเจน จํานวน 4 กลุOม 
ไดJแกO  

2.1 กลุOมคณะทํางานดําเนินการจัดการความรูJ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  
11 คน                       

2.2 กลุOมบุคลากรภายในสํานักบรรณสารสนเทศ ไดJแกO บรรณารักษR นักเอกสารสนเทศ และ 
ผูJเก่ียวขJองในงานบริการสารสนเทศ  อัตลักษณRมหาวิทยาลัย เชOน งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย งานสารสนเทศ
พระปกเกลJาศึกษา งานสารสนเทศสุโขทัยศึกษาและงานนนทบุรีศึกษา จํานวน 50 คน  

2.3 กลุOมบุคลากรภายนอกสํานักบรรณสารสนเทศ จํานวน 10 คน 
2.4 กลุOมบุคลากรจากเครือขOายหJองสมุดมหาวิทยาลัยสOวนภูมิภาค (PULINET) จํานวน  

74 คน 
  3. การแบ�งป̂นและแลกเปลี่ยนเรียนรูSจากความรูS  ทักษะของผูSมีประสบการณ4ตรง                 
(Tacit Knowledge) เพ่ือคSนหาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามประเด็นความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 และ
เผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปZาหมายท่ีกําหนด โดยจัดกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ จํานวน 4 กิจกรรม ไดJแกO  

3.1 กิจกรรมการเตรียมการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  

3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 
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มหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ จํานวน 4 เรื่อง คือ  
3.2.1 แนะนําจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัย  
3.2.2 ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือจากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   
3.2.3 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR  
3.2.4 ประสบการณRการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการ 

ออนไลนR 
   3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและ 

สารสนเทศทJองถ่ินนนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน  
   3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพR 

ดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 กิจกรรมการสัมมนา แบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน 

 
  4. การรวบรวมความรูSตามประเด็นความรูSท่ีกําหนดในขSอ 1 ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�ง
เรียนรูSอ่ืน ๆ ท่ีเปUนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเปUนระบบ โดยเผยแพร�ออกมา
เปUนลายลักษณ4อักษร (Explicit Knowledge) โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะหR สังเคราะหRความรูJท่ีอยูOในตัว
บุคคลและแหลOงเรียนรูJอ่ืน ๆ ท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา จัดเก็บและเผยแพรOใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมายและ          
ผูJท่ีสนใจตJองการเพ่ิมพูนความรูJความสามารถ สามารถเขJาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดJงOาย ผOานชOองทางและเอกสารท่ีเป\น
ลายลักษณRอักษร จํานวน 6 ชOองทาง/เลOม ไดJแกO 

4.1 เว็บไซตRการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรOผลงานออกมาเป\นลาย 
ลักษณRอักษร จํานวน 11 เรื่อง (https://library.stou.ac.th/about/knowledge-management/#!)  

     4.2 ฐานขJอมูลกลางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักบรรณสารสนเทศ เผยแพรO 
ผลงาน จํานวน 49 เรื่อง (http://172.20.6.99/intra/qa/) 
               4.3 บล็อก “บรรณสาระความรูJ” ของสํานักบรรณสารสนเทศ ซ่ึงใชJเป\นเครื่องมือเผยแพรO
ความรูJจากการจัดการความรูJ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูJ กับบุคลากร และเผยแพรOผลงาน จํานวน 4 บล็อก 
(https://library.stou.ac.th/libblog/) 
                4.4 เว็บไซตRหJองสมุด ท่ีใชJในการเผยแพรOกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการความรูJ จํานวน         
3 กิจกรรม (https://library.stou.ac.th) 
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          4.5 คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ จํานวน 1 เลOม (เผยแพรOในเว็บไซตRของหJองสมุด https://library.stou.ac.th/about/knowledge-
management/#!) 

        4.6 แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ จํานวน 1 เลOม (เผยแพรOในเว็บไซตRของหJองสมุด https://library.stou.ac.th/about/knowledge-
management/#!) 

     4.7 การนําความรูJท่ีไดJจากการจัดการความรูJในปuงบประมาณปVจจุบันเป\นลายลักษณRอักษร  
(Explicit Knowledge) และจากความรูJ ทักษะของผูJมีประสบการณRตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเป\นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใชJในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทําเป\นหนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง “พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท      
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” จํานวน                     
292 หนJา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกสR เรื่อง ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
           ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
สรุปผล อภิปรายผล ขSอเสนอแนะ และการนําไปใชSประโยชน4 
            สรุปผล 

ผลจากการจัดการความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป 
หนังสือ สOงผลใหJสํานักบรรณสารสนเทศไดJองคRความรูJในการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน
รูปหนังสือ ในรูปคูOมือปฏิบัติงาน ไดJแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานจัดการความรูJ ไดJเผยแพรOองคRความรูJใน                  
ลักษณะตOางๆ รวมถึงยังไดJสรJางนวัตกรรมใหมOในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการสารสนเทศจดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมO สรุปพอสังเขปไดJดังน้ี  
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ภาพท่ี 5  คูOมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
 

คู�มือปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
เป\นผลลัพธRท่ีไดJรวบรวมองคRความรูJจากผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมา
บรรยาย แบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJใหJบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย จํานวน 4 กิจกรรม/ครั้ง ไดJแกO 1.1 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรูJของสํานักบรรณสารสนเทศ ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในประเด็นความรูJ เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ” 1.2 กิจกรรมการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง“การจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ”                          
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศทJองถ่ิน
นนทบุรีศึกษาและการเผยแพรOสูOชุมชน” ซ่ึงเป\นกิจกรรมภายใตJการฝXกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรJางงานจากงาน
ประจําดJานหJองสมุดและสารสนเทศและการเผยแพรOสูOชุมชน และ 1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูJและศึกษาดูงาน 
เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล”จนกOอใหJเกิดเป\นเน้ือหาท่ีสําคัญปรากฏในคูOมือปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 บท ไดJแกO บทท่ี 1  บทนํา ประกอบดJวยความเป\นมาของโครงการจัดการความรูJ วัตถุประสงคR ขอบเขต
การดําเนินงานและประโยชนRท่ีจะไดJรับ บทท่ี 2 การศึกษาคJนควJาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขJอง ประกอบดJวย
ความหมายของจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศจดหมาย
เหตุและการจัดทําหนังสือ และ บทท่ี 3 กระบวนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือ ซ่ึงเป\นองคRความรูJท่ีไดJรวบรวม ไดJแกO การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในรูปหนังสือ ยJอนรอย...กวOาจะเป\นหนังสือ...จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย การเผยแพรOสารสนเทศ   
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปเว็บไซตR การเผยแพรOสารสนเทศ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปนิทรรศการออนไลนR 
และการจัดทําหนังสือดJวยเทคโนโลยีการพิมพRหนังสือเลOมและการพิมพRดิจิทัล 
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ภาพท่ี 6 แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การจัดการเผยแพรOสารสนเทศ    จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี เร่ือง การจัดการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
เป\นผลลัพธRท่ีไดJจากการแบOงปVน แลกเปลี่ยนเรียนรูJและฝXกปฏิบัติของกลุOมเป̂าหมาย ทําใหJไดJมีการสรุปบทเรียน  วิธี
ปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน  รูป
หนังสือ ดังปรากฏตามข้ันตอนในภาพท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 

วิเคราะหRเน้ือหา และจัดวาง

รวบรวม คัดเลือกขJอมูล และภาพประกอบ 

ประมวลและพัฒนาเน้ือหา 

ออกแบบรูปเลOมและ

ประเมินความพึง

จัดพิมพRและ

สรุปและรายงาน

กําหนดวิธีการดําเนินงาน 

ตรวจพิสูจนRอักษร 
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     ข้ันตอนการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือดังกลOาว สามารถ
อธิบายรายละเอียดไดJดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561, น. 38-39) 
     1. กําหนดวิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี 
     1.1 กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน การดําเนินงานควรอยูOในแผนงานท่ีกําหนด ดังน้ัน
ระยะเวลาควรกําหนดใหJชัดเจน เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบกับการทําสัญญาจัดจJางพิมพRหนังสือ ระยะเวลาในการ
เบิกจOายงบประมาณ ท้ังน้ีกระบวนการจัดพิมพRหนังสือตJองใชJเวลาอยOางนJอย 15 วัน หลังจากตJนฉบับ (Artwork) 
ไดJรับการตรวจและแกJไขโดยสมบูรณRแลJว 
                        1.2 กําหนดวัตถุประสงค4และนโยบาย ตJองชัดเจนเพ่ือเป\นกรอบในการจัดการเผยแพรO
สารสนเทศอยOางมีประสิทธิภาพ และตJองเป\นวัตถุประสงคRและนโยบายของผูJบริหารระดับสูงข้ึนท่ีจะสOงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอJอมตOอการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ  
                        1.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน เป\นรายละเอียดท่ีตJองกําหนดตั้งแตOเบ้ืองตJน เชOน จะเผยแพรOใน 
รูปแบบไหน ตJองจัดบริการอะไรไวJรองรับ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขJองในการเผยแพรOการรวบรวมสถิติ  การดําเนินการ
อยOางเป\นระบบและตOอเน่ือง หนJาท่ีของผูJปฏิบัติงานท่ีตJองรับผิดชอบ จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณR เพ่ือเป\นการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสรJางบรรยากาศท่ีดีในการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ใหJกับผูJรับบริการ เป\นตJน 
     2. วิเคราะห4เนื้อหาและจัดวางโครงเร่ือง  
 เป\นการวิเคราะหRเน้ือหาในภาพรวมตามแนวคิดท่ีไดJรับ และกําหนดขอบเขตเน้ือหาหนังสือใน 
แตOละบท (Chapter) ไดJชัดเจน หลังจากน้ันนําเน้ือหาแตOละบทมาวิเคราะหRตOอเพ่ือใหJไดJเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสม 
ถูกตJองและสมบูรณRมากท่ีสุด (ยวิญฐากรณR ทองแขก, 2560, น. 129-130) 
     3. รวบรวม คัดเลือกขSอมูล และภาพประกอบ  
 เป\นการสํารวจและรวบรวมขJอมูลและภาพประกอบจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ประเภทตOาง ๆ และอาจคัดเลือกจากแหลOงจัดเก็บขJอมูลและภาพของหนOวยงานท่ีเก่ียวขJอง ท้ังน้ีขJอมูลและภาพตJองรูJ
ประวัติหรือท่ีมาของขJอมูลท่ีจะนํามาเป\นเน้ือหาของหนังสือ เพ่ือเพ่ิมความนOาเช่ือถือใหJกับหนังสือเลOมน้ัน ๆ  
     4. ประมวลและพัฒนาเนื้อหา  
 เป\นการรJอยเรียงเน้ือหาตามลําดับเหตุการณRของโครงรOางหนังสือตามท่ีไดJวางไวJตั้งแตOแรก ท้ังน้ี
พิจารณาถึงความถูกตJองและเหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ ดังน้ี 

4.1 จัดเรียงเลขหนSาและออกแบบเลขหนSา โดยเริ่มตั้งแตOหนJาเป�ดบท ซ่ึงจะอยูOในหนJาเลขค่ี
ท่ีขวามือเสมอ และควรมีการนําเสนอเน้ือหาในหนJาเป�ดบทดJวย ควรมีการใชJคําใหJคงเสJนคงวาตลอดท้ังเลOม 
โดยเฉพาะคําราชาศัพทR         
                           4.2 ใชSคําใหSเหมาะสม กับเนื้อหาและเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ในปVจจุบันควรระวังเรื่อง
การตัดคําหรือฉีกคํา และการใชJคํายOอใหJถูกตJอง  

     4.3 คําอธิบายภาพ ในการแทรกเน้ือหาและภาพประกอบในหนังสือควรใหJสอดคลJองกัน
ระหวOางเน้ือหาและภาพ ควรใชJคําอธิบายภาพใหJคงเสJนคงวา และไมOควรใชJภาพซํ้ากัน  

 5. ออกแบบรูปเล�มและปก 
5.1 รูปเล�ม ควรออกแบบใหJเหมาะสมกับวัตถุประสงคRของการจัดพิมพRและงบประมาณ 
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 โดยคํานึงถึงความคุJมคOา แตOตJองมีองคRประกอบครบถJวนสมบูรณR  
       5.2 ปก การจัดวางตําแหนOงตัวอักษรและภาพประกอบ ควรพิจารณาถึงความถูกตJองและ
เหมาะสมในประเด็นตOาง ๆ เชOน รูปแบบตัวอักษรและสัญลักษณR ควรใชJฟอนตRและสีตัวอักษรใหJเหมาะสมกับ
กระดาษและพ้ืนท่ีของหนังสือ และในการออกแบบปก ควรออกแบบปกมากกวOา 1 แบบ โดยคํานึงถึงสเปคของปก
ซ่ึงจะเก่ียวขJองกับคOาใชJจOายในการจัดพิมพR เชOน การปV�มนูน ปV�มฟอยลRเงินและปV�มฟอยลRทอง เป\นตJน นอกจากน้ีควร
พิจารณาการจัดวางตําแหนOงภาพประกอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของตําแหนOงในการวางภาพ เชOน ภาพ
พระพุทธรูป ภาพพระบรมวงศานุวงศR และการเลือกภาพมาใชJในการป�ดเลOมเพ่ือเพ่ิมความนOาสนใจใหJกับหนังสือ 

6. ตรวจพิสูจน4อักษร  
 กองบรรณาธิการท่ีทําหนJาท่ีในการตรวจพิสูจนRอักษรจะตJองมีความรูJเก่ียวกับเน้ือหาของหนังสือ 
ควรใชJความละเอียดรอบคอบในการตรวจการใชJคําและการสะกดคําใหJถูกตJองตามหลักไวยากรณR รวมถึงพิจารณา
ความถูกตJองและเหมาะสมในองคRประกอบอ่ืน ๆ ของหนังสือ และตJองมีการตรวจรูปเลOมจําลองของหนังสือเพ่ือ
ป̂องกันขJอผิดพลาดหรือตรวจสอบสีของรูปเลOมดJวย  

7. จัดพิมพ4และเผยแพร� 
 เมื่อจัดพิมพRแลJวดําเนินการเผยแพรOในทันที โดยอาจเผยแพรOในวันมีกิจกรรมสําคัญของ
หนOวยงาน หรืออาจเป\นการจัดกิจกรรมการเผยแพรOหนังสือเป\นการเฉพาะ เพ่ือกระตุJนและสOงเสริมการใชJหนังสือ 
นอกจากน้ีอาจเผยแพรOหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ผOานเว็บไซตRหJองสมุดท่ี https://library.stou.ac.th 
เพ่ือใหJผูJใชJสามารถเขJาถึงไดJอยOางกวJางขวางและตลอด 24 ช่ัวโมง  

8. ประเมินความพึงพอใจ  
 เป\นข้ันตอนสําคัญในการจัดทําหนังสือเผยแพรO เพ่ือใหJทราบผลสัมฤทธ์ิของการจัดทําหนังสือ ซ่ึง
ผูJอOานท่ีไดJทําการประเมินผลความพึงพอใจและอาจมีขJอเสนอแนะท่ีเป\นประโยชนRสําหรับคณะผูJจัดทําท่ีจะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาใหJการจัดทําหนังสือในโอกาสตOอไปใหJดียิ่งข้ึน  

9. สรุปและรายงานผล 
 เป\นข้ันตอนสุดทJายของการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในทุกข้ันตอนและรายงานตOอผูJบริหารหนOวยงาน ผูJบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปuของหนOวยงาน  
 

            นวัตกรรมใหม�ในการเผยแพร�สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส4  เป\นผลลัพธRมาจากกระบวนการจัดการความรูJสูOการปฏิบัติงานจริง โดยการถOายทอดความรูJระหวOาง 
ผูJมีประสบการณRตรงกับผูJปฏิบัติงานกลุOมเป̂าหมายทําใหJไดJหนังสืออิเล็กทรอนิกสRท่ีเป\นบริการจดหมายเหตุดิจิทัล 
เรื่อง “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปuการศึกษา 2525 – 2559 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นับเป\นนวัตกรรมใหมOของสํานักบรรณสารสนเทศในการสรJางและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสRดJวยโปรแกรม InDesign ดJวยตนเอง จากเดิมท่ีใหJสํานักพิมพRเป\นผูJออกแบบและจัดพิมพR ซ่ึงขJอดีของ
การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสRคือผูJปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงแกJไขเปลี่ยนแปลงเน้ือหาไดJตลอดเวลาและยัง
สามารถพัฒนาเน้ือหาไดJอยOางตOอเน่ืองหลากหลาย นอกจากน้ีในดJานผูJรับบริการยังไดJรับความสะดวกในการเป�ดใชJ
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งานไดJจากทุกอุปกรณR เป\นการตอบสนองตามความตJองการผูJรับบริการท่ีตJองการเรียกดูเอกสารจดหมายเหตุใน
รูปแบบดิจิทัล รวมถึงชOวยลดการใชJกระดาษซ่ึงสอดคลJองกับนโยบายการเป\นหJองสมุดสีเขียวดJวย  
            อภิปรายผล  

ผลจากการจัดการความรูJเรื่องการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูป
หนังสือทําใหJกลุOมเป̂าหมายท่ีเป\นผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ ความเขJาใจและสามารถดําเนินการจัดการ
เผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือตามท่ีผูJทรงคุณวุฒิและผูJเช่ียวชาญไดJถOายทอดองคR
ความรูJไวJไดJ ท้ังน้ีเน่ืองจากผูJปฏิบัติงานไดJมีการนําองคRความรูJดังกลOาวมาแบOงปVนและแลกเปลี่ยนเรียนรูJรOวมกันจน
ไดJ แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจะเป\นเครื่องมือในการพัฒนางานใหJบรรลุเป̂าหมายท้ัง 3 ประการไปพรJอม ๆ กัน ไดJแกO บรรลุ
เป̂าหมายของการพัฒนางานจัดการความรูJเรื่องการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
บรรลุเป̂าหมายของการพัฒนาคนท่ีจะมาปฏิบัติหนJาท่ีแทนบุคลากรท่ีจะเกษียณท่ีมีประสบการณRตรงเรื่องน้ี และ
บรรลุเป̂าหมายของการพัฒนาองคRกรใหJเป\นองคRกรแหOงการเรียนรูJท่ีบุคลากรรOวมกันคิด รOวมกันคJนเพ่ือหาวิธีการ
ใหมO ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑR หรือ บริการ อันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคRกรตOอไปไดJ
ในอนาคต นอกจากน้ี จากการจัดการความรูJเรื่องน้ีทําใหJเกิดการสรJางนวัตกรรมใหมO (Innovation) โดยการเรียนรูJ
ตOอยอดจากความรูJท่ีฝVงในตัวคนของผูJท่ีมีประสบการณRจัดทําหนังสือมาอยูOรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ถือเป\น
บริการ   จดหมายเหตุดิจิทัลแบบใหมOท่ีสามารถเผยแพรOและใชJประโยชนRไดJอยOางกวJางขวาง เพ่ิมความสะดวกใน
การใชJงานกับทุกอุปกรณR พรJอมท้ังตอบสนองความตJองการของผูJรับบริการในยุคดิจิทัล  

            ขSอเสนอแนะ 
  1. ดJานการจัดการความรูJ ควรจัดการความรูJในเรื่องการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอ่ืน ๆ เชOน การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
การประชุม/ฝXกอบรม/บรรยายทางวิชาการ และการจัดทําเว็บไซตR เป\นตJน 

2. ดJานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ควรพัฒนาตOอยอดดJวยการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชJประกอบการ 
สรJางหนังสืออิเล็กทรอนิกสRเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความทันสมัย ความนOาสนใจและประโยชนRใชJสอย เชOน นําเทคโนโลยี
ปVญญาประดิษฐR (Artificial Intelligence) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วOา AI มาใชJ เป\นตJน 
            การนําไปใชSประโยชน4  

1. ประโยชน4ต�อผูSปฏิบัติงาน ท้ังบุคลากรกลุOมเป̂าหมาย ผูJปฏิบัติงานและผูJใหJบริการมีความรูJ
ความเขJาใจในวิธีการจัดการเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือและสามารถนําองคRความรูJน้ี
ไปใชJประโยชนRในการเผยแพรOใหJแกOหนOวยงานอ่ืนตOอไป 
  2. ประโยชน4ต�อผูSรับบริการ การเผยแพรOสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปหนังสือ 
นอกจากจะเป\นการอํานวยความสะดวกแกOผูJรับบริการใหJสามารถเขJาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดJอยOางสะดวกรวดเร็ว
แลJว ยังเป\นการชOวยกระตุJนความสนใจในการใชJเอกสารจดหมายเหตุของผูJรับบริการดJวย  
  3. ประโยชน4ดSานการพัฒนางานจดหมายเหตุ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตRใชJทําใหJ             
งานจดหมายเหตุไดJนวัตกรรมการเผยแพรOสารสนเทศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสR ซ่ึงเป\นบริการจดหมายเหตุ
ดิจิทัลแบบใหมOท่ีจะทําใหJผูJรับบริการไดJรับความสะดวก เป\นการเพ่ิมชOองทางการใชJสารสนเทศจดหมายเหตุ          
เป\นตJนแบบท่ีดีท่ีสามารถขยายผลไปสูOการเผยแพรOสารสนเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ียังสOงผลตOอภาพลักษณRใหJงาน   
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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 
 
รายการอ�างอิง 
รัตนพา พันธRศรี.  (2562).  คู�มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความรู�ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม.  พิษณโุลก: สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
เสาวภา หลิมวิจติร.  (2552).  การจัดการความรูEในหEองสมุดสถาบันอุดมศึกษา.  วารสารบรรณารักษศาสตร*, 29(1), 
        45-64. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหFงชาติ.  (2548).  คู�มือการจัดทําแผนจัดการ  

        ความรู�: โครงการพัฒนาส�วนราชการ ให�เป1นองค*กรแห�งการเรียนรู�และการจัดการความรู�ในส�วนราชการ.  
        กรุงเทพฯ: ผูEแตFง. 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ระดับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) หาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ ประชากรในการศึกษาคือบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการฯ 
จ านวน 22 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยและการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ข้อมูล               
เชิงเนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รุ่งเรือง  สิทธิจันทร์, 2558,          
น. 105) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ (ร้อยละ 77.28) 
และผู้บริหาร (ร้อยละ 22.72) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.28) ปริญญาโท (ร้อยละ 18.18) และ 
ปริญญาเอก (ร้อยละ 4.54) ตามล าดับ ประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 40.91) พัฒนาการการมีส่วนร่วม        
ในการวิจัยสามารถก าหนดได้ 3 ระยะ คือระยะที่ 1 บุคลากรยังไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระยะที่ 2 และ 3 บุคลากรได้
เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบการท าประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก            
(�̅� = 4.32, SD = 0.648) ได้แก ่ด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.72, SD = 0.550) ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.36, SD =0.657) ด้านการมีส่วนในการวางแผน (�̅� = 4.18, SD = 0.664) และด้านการ
ติดตามผลการด าเนินงาน (�̅� = 4.04, SD = 0.722) ตามล าดับ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมคือการอบรม           
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สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดท าระบบการท างานและจัดเก็บข้อมูล การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผล และการน า
ผลไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การประกันคุณภาพการศึกษา, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ABSTRACT 

 The objective of this study aimed to 1. study the development of educational quality 
assurance, 2. study level of personnel participation and 3. create guidelines for personnel participation 
in educational quality assurance. The population was 22 from all of the staff in the Academic Resources 
and Information Technology. Collecting data from group meetings and questions. They were analyzed 
by using content analysis and descriptive statistics which were percentage, mean and standard 
deviation.  

 The results showed that most of the respondents were personnel (77.28%) and 
administrators (22.72%), graduated with a bachelor's degree (77.28%), work experience was more than 
20 years (40.91%). The development of personnel participation can be determined in 3 phases: phase 
1, personnel were not involved in the operations, phase 2 and phase 3 personnel were increasingly 
involved and responsible for educational quality assurance. The overall participation was at a high 
level (�̅� = 4.32, SD = 0.648).  . Regarding to the operational aspect, it was in the highest level (�̅� = 4.72, 
SD = 0.550).  Aspect of improvement and development were in the high level (�̅� = 4.36, SD = 0.657), 
followed by planning participation (�̅� = 4.18, SD = 0.664) and performance monitoring (�̅� = 4.04, SD = 
0.722) respectively. The guidelines to create participation were staff training, building knowledge and 
understanding, establishing a working system and data storage, meetings for review and follow-up and 
applying the results to improve and develop the work in concrete. 

 
Keyword: Participation, Educational Quality Assurance, Academic Resource and Information 

Technology 
 
บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
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สถาบันอุดมศึกษา รวมถึง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม การตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินตามภารกิจให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ รวมถึงการมีพัฒนาการในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้าน          
การประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผน             
การบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุสู่การจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการบริการทรัพยากร สื่อ สารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้ตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับการจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเป็นหน้าท่ีที่ส านักวิทยบริการฯ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิผล  ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการฯ 
ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา                
ด้วยการมอบหมายให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้ความรับผิดชอบดูแลองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องตามภารกิจของกลุ่มงาน เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่เป็นเลิศ ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักวิทย
บริการฯ ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ส านักวิทยบริการฯ มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีการด า เนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างครบวงจรคุณภาพ PDCA                               
(พัชมณ ใจสอาด, 2556,น. 46) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคือ การพัฒนาต่อยอดจากจุดเด่นของ
ตัวช้ีวัดโดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการฯ ให้เพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อเป็นต้นแบบหรือหน่วยงานน าร่อง เช่น                 
ด้านการพัฒนาองค์กรสีเขียว การบริการ การบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นต้น จากผลการ
ด าเนินงานที่ถูกประเมินในระดับดีถึงดีมากที่ผ่านมา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักว่าเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นอยู่ในระดับ
ใด รวมถึงแนวทางพัฒนาการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะน าผลการศึกษาที่ได้ไป
พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมจาก
บุคลากรและเกิดการด าเนินงานบริการสารสนเทศเชิงผลลัพธ์ยิ่งข้ึนต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, น. 8) 
 1. ก าหนดประเด็นและปัญหาที่จะด าเนินการศึกษา โดยตั้งข้อสังเกตจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่า จ านวนของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น และ
จากการประชุมเห็นว่าควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมนี้อย่างต่อเนื่องและจัดการความรู้ที่ได้รับ 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาในครั้งนี ้
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ก าหนดรูปแบบการศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณได้แก่การสอบถามและเชิงคุณภาพจาก
การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 5. ก าหนดประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทย
บริการฯ จ านวน 22 คน 
 6. การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
  6.1 เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม  
  รายละเอียดของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามปลายปิดและปลายเปิด ดังนี ้
   6.1.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วย สถานภาพของบุคลากร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  
   6.1.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ/เป็นที่ปรึกษาในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   6.1.3 ตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 2) การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน (Do)  3) การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน (Check)  4) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และพัฒนา (Act) (บุรพร ก าบุญ, 2560,น.1748) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
   6.1.4 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร 
   เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
   4.51-5.00 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพมากท่ีสุด 
   3.51-4.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพมาก 
   2.51-3.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพปานกลาง 
   1.51-2.50 แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพน้อย 
   1.00-1.50  แปลความหมาย มีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพน้อยท่ีสุด 
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  6.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพคือ แบบรายการการประชุมกลุ่มย่อยใช้ประเด็น
ค าถามจากวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  
 เครื่องมือดังกล่าวได้น าเสนอที่ปรึกษาและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.94 ซึ่งการประเมิน
ความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดังนี้ 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544,น. 71) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α)  การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
 มากกว่า 0.9   ดีมาก 
 มากกว่า 0.8   ด ี
 มากกว่า 0.7   พอใช้ 
 มากกว่า 0.6   ค่อนข้างพอใช้ 
 มากกว่า 0.5   ต่ า 
 น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.5  ไม่สามารถรับได้ 
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม (สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์. ม.ป.ป.,น. 55)                     
ให้บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ท้ังหมด จ านวน 22 ชุด จากนั้นได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 8. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
  8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ของข้อมูลสถานภาพ  
  8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ/ที่ปรึกษาในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
  8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์ในการท างานด้าน
ประกันคุณภาพ  
 ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยหรือการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล และอภิปรายผล                                                              
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดหาแนวทาง
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนด ทั้งนี้ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ มีความแตกต่างจากการประเมินในระดับหลักสูตร           
คณะ และมหาวิทยาลัย เพราะเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น การประเมินผลจึงประเมินเพียงบางองค์ประกอบ ผลจาก
การศึกษาพบว่า 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ร้อยละ 

77.28 และผู้บริหารร้อยละ 22.72 ตามล าดับ (พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพชิญ์, 2560, น. 11) 
 

ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
      ผู้บริหาร 5 22.72 
      บุคลากรปฏิบัติงาน 17 77.28 

รวม 22 100 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ร้อยละ 77.28 และผู้บริหารร้อยละ 22.72  

ตามล าดับ 
 
  2. การศึกษา 
 
ตารางที่ 2 ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
      ปริญญาเอก 1 4.54 
      ปริญญาโท 4 18.18 
      ปริญญาตร ี 17 77.28 

รวม 22 100 

   
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 77.28   

ปริญญาโท 18.18 และปริญญาเอกร้อยละ 4.54 ตามล าดับ 
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  3. ประสบการณ์การท างาน 
 
ตารางที่ 3 ประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

      มากว่า 20 ปี  9 40.91 
      16-20 ป ี 3 13.64 
      11-15 ป ี 8 36.36 
      5-10 ปี 2 9.90 
      น้อยกว่า 5 ปี - 0.00 

รวม 22 100 

 
                        จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปีคิด
เป็นร้อยละ 40.91 รองลงมา11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ 5-10 ปี                           
คิดเป็นร้อยละ 9.90 ตามล าดับ 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นการประกันคุณภาพเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ส านักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบท่ี 1 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน   
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ     
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
 ผู้ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการวางแผนงาน ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรคือ ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ โดยบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี
การตรวจประเมินและได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผล แต่บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 
ไม่ได้มีความเข้าใจ หรือได้รับมอบหมายในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด 

ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังน้ี ปีการศึกษา 2529-2538 เฉลี่ยคะแนน 3.85 ระดับดี ปีการศึกษา 2539-2548 เฉลี่ยคะแนน 3.97 ระดับดี 
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 ระยะที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับกลาง ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ผู้บริหารชุดใหม่ได้มีนโยบาย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน โดยกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ กลุ่มหัวหน้าหน่วยงาน
และนักบรรณารักษ์เพราะมีความเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดแต่ละองค์ประกอบโดยตรง ได้แก่ การบริหารงาน การบริการ   
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาความรู้ของบุคลากรเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและการถ่ายทอดงานของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองหรือ
การเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ที่ถูกใช้ประเมินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบท่ีเพิ่มขึ้นมาคือ องค์ประกอบท่ี 11 อัตลักษณ์ส านักวิทยบริการฯ การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวเกิดจากนโยบาย
ของการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ส านักวิทยบริการฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการฯ จากการประชุมระดมความคิดเห็น
ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือด้านการบริการได้แก่ 
 ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังน้ี ปีการศึกษา 2549-2550 เฉลี่ยคะแนน 4.18 ระดับดี ปีการศึกษา 2551-2558 คะแนน 4.36 ระดับดี  
 ระยะที่ 3 การมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นเมื่อ 3 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการก าหนดตัวช้ีวัดการ
ประกันคุณภาพได้มีการปรับเปลี่ยนและให้แต่ละหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่
ละหน่วยงาน ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ก าหนดให้บุคลากรทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร         
การเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติท าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานประจ าด้วย
เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็นตัวบ่งช้ีระดับรวมทุกหน่วยงานสนับสนุน และตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของ
ส านักวิทยบริการฯ  
 ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพบว่า ส านักวิทยบริการฯ ได้ค่า
คะแนนดังนี้ ปีการศึกษา 2559 คะแนน 4.32 ระดับดี ปีการศึกษา 2560 คะแนน 4.73 ระดับดีมาก และปีการศึกษา 
2561 คะแนน 4.46 ระดับดี 
 จากพัฒนาการการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ พบว่า ในช่วงระยะที่ 
2 และ 3 บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น และผลคะแนนที่ถูกประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินปีการศึกษา 2561 
ลดลงเนื่องจากจ านวนของตัวบ่งช้ีที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์ดั งกล่าวได้น ามาใช้หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาไปแล้ว ท าให้
บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในบางตัวบ่งช้ีหรือไม่สามารถวางแผนการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ตารางที่ 4 ระดับการมสี่วนร่วมในงานการประกันคณุภาพการศึกษา    
 

ระดับการมีส่วนร่วม �̅� ค่าเฉลี่ย (SD) การแปลผล 
1. ด้านการมสี่วนในการวางแผน 4.18 0.664 มาก 
2. ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานประกันคุณภาพ 4.72 0.550 มากที่สุด 
3. ด้านการมสี่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา 4.36 0.657 มาก 
4. ด้านการมสี่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน 4.04 0.722 มาก 

รวม 4.32 0.648 มาก 

  
 โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32, SD= 0.648) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 
บุคลากรมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.72, SD = 0.550) ด้านการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.36, SD = 0.657) ด้านการมีส่วนในการวางแผน (�̅� = 4.18, SD = 0.664) และด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงาน (�̅� = 4.04, SD = 0.722) ตามล าดับ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการวจิัยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของ
บุรพร ก าบุญ (2560) พบว่ามีผลคะแนนอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผลการศึกษาของรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์ (2558) พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 5 ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามภารกิจ 5 

10.87 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การส่งเสริมการใช้งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน 5 

 
10.87 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร 3 6.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสูส่ านักงานสีเขียว (Green Office) 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 6.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 8.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน 2 

4.35 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 5 10.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 5 10.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 จ านวนเรื่องในฐานข้อมูลท้องถิ่น 2 4.35 

 ตัวบ่งช้ีที่  3.5 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเชิงรุก 2 4.35 
รวม 46 100 

 
ผลการศึกษาตัวบ่งช้ีปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี พบว่า บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินงานมากกว่าหนึ่งตัวบ่งช้ี ดังนี้ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามภารกิจ ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การส่งเสริมการใช้งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีที่ 
3.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และตัวบ่งช้ีที่ 3.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากที่สุดถึง
ร้อยละ 10.87 รองลงมาคือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green office) ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 8.69) ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระดับ
ความผูกพันของบุคลากร ตัวบ่งช้ีที่ 1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 6.52) และตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน (ร้อยละ 4.35)  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 จ านวนเรื่อง                    
ในฐานข้อมูลท้องถิ่น และ ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเชิงรุก (ร้อยละ 4.35) ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 จากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร โดยใช้แนวคิด PDCA โดยพบว่าบุคลากรต้องการมี             
ส่วนร่วมแต่ละด้านดังน้ี    
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความรับผิดชอบ 
แต่ละตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับภาระงานประจ าอย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เช่น การก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ และการเขียน SAR เป็นต้น มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                           
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Do) ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (SAR) โดยมีการให้ค าปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                                    
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) ควรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
เกณฑ์ การทบทวนผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับภาระงานประจ า โดยก าหนดเป็นวาระอย่างชัดเจน 
  4. ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา (Act) ควรหาแนวทางในการพัฒนา ก ากับติดตาม 
และตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี
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การปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลและเอกสารให้เป็นระบบและรัดกุมมากข้ึน และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
เป็นรูปธรรม                                  

ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ตัวบ่งช้ี 

 2. ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานที่น ามาประกอบให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 
        3. ควรพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น  
เพื่อแลกเปลี่ยนและยกระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพของส านักฯ ให้สูงขึ้น  

4. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงานและต าแหน่งจะท าให้เห็นระดับการมีส่วนร่วมและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
  จากการวิจัยการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท าให้ทราบว่าบุคลากรของส านักฯ ต้องการมี             
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละด้าน ส่งผลต่อการวางแผนและด าเนินงานให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ในปีการศึกษาต่อไปมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน 
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บทคัดยLอ  
           งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคEเพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบSงการศึกษาออกเปTน       
3 ดMาน ไดMแกS 1) ดMานอนามัยสิ่งแวดลMอม ประกอบดMวย ปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน     
อุณหภูมิ ระดับเสียง และคSาแสงสวSาง 2) ดMานการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ประกอบดMวย การใชMไฟฟ[าโดย
คํานวณดัชนีประสิทธิภาพการใชM ไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI)  และปริมาณการใชM นํ้าประปา                 
3) การจัดการของเสียและมลพิษ ประกอบดMวยการบําบัดนํ้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงผลจากการศึกษา
พบวSา ในภาพรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมและ
ประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยูSในเกณฑEมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคลMองแนวทางหMองสมุดสีเขียว 

 
คําสําคัญ: อนามัยสิ่งแวดลMอม, หMองสมุดสีเขียว, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

 
ABSTRACT  
 The objective of this research is to study the environment health conditions, and 
resource management efficiency of the Office of Academic Services and Information Technology. 
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Pibulsongkram Rajabhat University.  The study is divided into 3  areas which are 1 )  environmental 

health consisting of the total amount of dust or particle size  1 00  microns, temperature, noise 
level and lighting intensity 2 )  resource and energy efficiency management consists of electricity 
consumption by calculating the Energy Efficiency Index ( EUI)  and the amount of water supply.        
3) waste and pollution management consisting of waste water treatment capacity and solid waste 
management which the results of the study found that In the overall, the Office of Academic 
Resources and Information Technology There are a relatively good management of environmental 
health and resource efficiency with in the standard required by law and consistent with the green 
library guidelines. 

 
Keyword: Environmental Health, Green Library, The Office of Academic Services and Information  

                Technology, University 

 
บทนํา 
 ปsจจุบันปsญหาสิ่งแวดลMอมเปTนปsญหาท่ีทุกคนตMองใหMความตระหนักและรSวมมือกันอยSางจริงจัง 
หน่ึงในแนวทางสําคัญอันจะนํามาซ่ึงการจัดสภาพแวดลMอมท่ีดีในมหาวิทยาลัย คือการปรับสภาพแวดลMอม เปTนท่ี
ทราบกันดีวSาสภาพแวดลMอมมีอิทธิพลตSอพฤติกรรมมนุษยE หากมีการจัดพ้ืนท่ีและการจัดการท่ีดี ยSอมสSงผลใหMเกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน  
 แนวคิดท่ีใหMการจัดการและการใชMหMองสมุดเปTนมิตรตSอสิ่งแวดลMอม นโยบายจะครอบคลุมถึงการ
รักษาสภาพแวดลMอมท้ังภายในและภายนอกหMองสมุด โดยการลดมลพิษ ลดการใชMพลังงาน และการใชMทรัพยากรใน
หMองสมุดเพ่ือสรMางความมั่นใจไดMวSาการใชMหMองสมุดจะไมSกSอใหMเกิดอันตรายตSอสุขภาพของผูMมาใชMบริการ เชSน                
การกําจัดฝุXนและสิ่งสกปรกภายในหMองสมุด หรือการเปลี่ยนรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศใหMอยูSในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกสEมากข้ึน ดังน้ันในการบริการจัดการหMองสมุดน้ันตMองตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตSอสิ่งแวดลMอม และเลือก
ท่ีจะบริหารจัดการโดยเนMนการมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบตSอสิ่งแวดลMอม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดMทําการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลMอมภายในสํานักฯ เพ่ือใชMเปTน
ขMอมูลพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบหMองสมุดสีเขียว ปรับพ้ืนท่ีและออกแบบพ้ืนท่ีใชMงานภายในใหMเหมาะสมตSอการใชM
ประโยชนE สรMางบรรยากาศในการเรียนรูM กระตุMนใหMเกิดความคิดสรMางสรรคEและเปTนแหลSงเรียนรูMรSวมกันของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการสรMางพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใหMมีความสุข  
เปTนสถานท่ีนSาอยูS นSาทํางาน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงนอกจากจะชSวยสรMาง
บรรยากาศการเปTนแหลSงเรียนรูMภายในมหาวิทยาลัยตอบสนองตSอพันธกิจการเปTนแหลSงเรียนรูMตลอดชีวิตของชุมชน
แลMวยังกSอใหMเกิดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลMอม ซ่ึงเปTนพ้ืนฐานสูSการพัฒนาอยSางยั่งยืนตSอไป 
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วัตถุประสงคF 
  เพ่ือศึกษาสภาวะอนามัยสิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 การวิจัยเรื่องสภาวะอนามัยสิ่งแวดล�อมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งน้ีจะศึกษาวิเคราะห)ข�อมูลด�านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล�อมพ้ืนฐาน              
และประเมินประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

ประชากรและตัวอย�าง 
 ประชากรและตัวอย.างในการศึกษาครั้งน้ี ได�แก. พ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขนาดพ้ืนท่ีใช�สอยประมาณ 7,500 ตารางเมตร ครอบคลุมท้ัง 4 ช้ันของอาคาร โดยแบ.งพ้ืนท่ีให�บริการ
เป7น โซน A และ B รายละเอียดการจัดพ้ืนท่ีให�บริการ แสดงในตารางท่ี 1  

  

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ตารางท่ี 1 การจัดพ้ืนท่ีให�บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช้ัน 
พ้ืนท่ีการให�บริการ 

A B 
1. พ้ืนท่ีลานจอดรถ ธนาคาร ร�านสะดวกซ้ือ  

ตู�คืนหนังสืออัตโนมัติ และสํานักงานผู�อํานวยการ 
ห�องจัดเล้ียงอาหารสําหรับงานประชุม 

2. ห�องคอมพิวเตอร)ฝAกอบรม (Training Room) พ้ืนท่ี
บริการคอมพิวเตอร) วารสาร หนังสือพิมพ) หนังสือ

บริการยืม-คืนหนังสือและตอบคําถาม 
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อ�างอิง วิทยานิพนธ) วิจัย หนังสือเยาวชน  ลาน
นิทรรศการและกิจกรรม 

พ้ืนท่ีบริการหนังสือนวนิยาย เรื่องส้ัน และวรรณกรรม
ชนะการประกวด ท่ีน่ังพักผ.อนรับประทานอาหารว.าง
และเครื่องด่ืม ลานนิทรรศการและกิจกรรม 

3. ห�อง Discussion Room 1-7 และพ้ืนท่ีน่ังอ.าน
หนังสือ 

บริการยืม-คืนหนังสือ ห�อง Discussion Room 8-13 
บริการห�องสรรพวิทยาท�องถิ่น  

4. พ้ืนท่ีชมภาพยนตร) ห�องชมภาพยนตร)แบบกลุ.ม 1-2 
ห�องคาราโอเกะ 1-2 

ห�องประชุมขนาด 200 ท่ีน่ัง ห�องประชุมขนาดกลาง 1-
3 ห�องละหมาดชาย/หญิง และห�องศาสนาคริสต) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�และวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
การศึกษาน้ีเป7นการดําเนินการสํารวจข�อมูลอนามัยสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรของ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช.วงระหว.างเดือน                         
สิงหาคม 2561- กุมภาพันธ) 2562 รวมถึงการศึกษาจากข�อมูลข้ันท่ี 2 (Secondary Data) ท่ีเป7นข�อมูลจากการ
ดําเนินกิจกรรมห�องสมุดสีเขียวของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป\ 2560-2561 โดย
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด�วย 
  1. การศึกษาด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม ได�แก. 

1.1 การตรวจวัดค.าฝุ]นละอองรวมหรือฝุ]นขนาดไม.เกิน 100 ไมครอน (TSP) โดยใช�เครื่องวัด 
ฝุ]นละอองในอากาศขนาดเล็ก (Mini High Volume Air Sampier) ECOTECH รุ.น 04-0886 

1.2 การตรวจวัดค.าอุณหภมูิ โดยใช�เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  
1.3 การตรวจวัดค.าระดับเสยีง โดยใช�เครื่องวัดเสยีง (Sound Level Meter) TES 1357 
1.4 การตรวจวัดค.าความเข�มของแสง โดยใช�เครื่องวัดแสง (Lux Meter) EXTECH 407026 

  2. การศึกษาด�านการจัดการใช�ทรพัยากรและพลังงาน ได�แก. 
2.1 การตรวจวัดค.าการใช�ไฟฟnา และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต�น ดังน้ี 

 2.1.1 ค.าการใช�พลังงานไฟฟnารายเดือน / รายป\ 
   2.1.2 ค.าระดับของดัชนีการใช�พลงังาน (Energy Utilization Index; EUI) 

2.2 การตรวจวัดปริมาณการใช�นํ้าประปารายเดือน / รายป\ 
  3. การศึกษาด�านการจัดการของเสีย ได�แก. 

3.1 ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลติข้ึนภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศทําการเก็บ 
รวบรวมช่ังนํ้าหนักขยะท่ีถูกผลิตข้ึนรายวัน และจําแนกขยะตามประเภทหลัก ๆ เป7น 3 ประเภท ได�แก. ขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย) และขยะท่ัวไป 

3.2 การวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิง  
   ทําการตรวจวิเคราะห)คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผ.านกระบวนการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบติดกับอาคารซ่ึงเป7นระบบแบบเติมอากาศ แล�วเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากอาคารตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยดัชนีคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีทําการตรวจวัดวิเคราะห)ประกอบไปด�วย 

 3.2.1 ค.าความเป7นกรด-เบส (pH) โดยใช�เครื่อง pH Meter ของ METTLER  
TOLEDO 
   3.2.2 ค.าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช�ในการย.อยสลายสารอินทรีย) (Biochemical 
Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification 
   3.2.3 ค.าของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Soluble Solid) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
   3.2.4 ค.าของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) โดยอบให�ความร�อนใน
ตู�อบท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 °C 
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   3.2.5 ค. า นํ้า มั น แ ล ะ ไ ข มั น  ( Fa t ,  o i l  and  g rea se )  ใ น นํ้า เ สี ย  โ ด ย ใ ช�  
ก า รส กัดด�วยกรวยแยก 
   3.2.6 ค.าตะกอนหนัก (Settleable Solids) โดยใช� Imhoff Cone 
   3.2.7 ค.าซัลไฟด) (Sulfide) โดยวิธีไอโอโดเมตริก  
   3.2.8 ค.าไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชนF 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 1. ด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม   
    การศึกษาดMานอนามัยสิ่งแวดลMอมในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการฯ ท้ัง 4 ช้ัน ไดMผลดังน้ี 

1.1 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ตารางท่ี 2 คSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการตรวจวิเคราะหE  
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
คSาปริมาณฝุXนละออง (มิลลิกรัมตSอตารางเมตร) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 0.0078 0.0250  

ช้ัน 2 0.0223 0.0200 

ช้ัน 3 0.0083 0.0083 

ช้ัน 4 0.0280 0.0277 

คSาเฉล่ีย 0.0198+0.0089 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาปริมาณฝุXนละอองรวมหรือฝุXนขนาดไมSเกิน 100 ไมครอน (TSP) ท่ีไดMจากการ 

ตรวจวิเคราะหEในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 
0.0198+0.0089 มิลลิกรัมตSอตารางเมตร กับคSามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลMอมแหSงชาติ ฉบับท่ี 10 (2538, น. 245) ท่ีกําหนดใหMคSาเฉลี่ยของฝุXนละอองรวมหรือฝุXนละอองขนาดไมSเกิน 
100 ไมครอน ในเวลา 24 ช่ัวโมง จะตMองไมSเกิน 0.33 มิลลิกรัมตSอลูกบาศกE พบวSาปริมาณฝุXนละอองรวมท่ีตรวจวัดไดM
อยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนดท้ังน้ีเน่ืองจากในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนอาคารป~ด ไมSมี
กิจกรรมท่ีกSอใหMเกิดฝุXนละออง อีกท้ังยังมีแมSบMานทําความสะอาดทุกวันอยSางสม่ําเสมอ 

1.2 อุณหภูม ิ
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ตารางท่ี 3 คSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 - 24.24+0.72 

ช้ัน 2 25.21+0.93 21.21+0.44 

ช้ัน 3 21.95+0.95 23.00+1.53 

ช้ัน 4 25.57+1.49 23.87+0.93 

คSาเฉล่ีย 23.58+1.62 

 
เมื่อเปรียบเทียบคSาอุณหภูมิท่ีไดMจากการตรวจวัดในแตSละช้ันภายในอาคารสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกฎของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559             
(น. 49) ท่ีกําหนดไวMวSาควรมีอุณหภูมิเวตบัลบEโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ไมSสูงกวSา                    
34 องศาเซลเซียส พบวSามีคSาอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมายกําหนด 

อุณหภูมิเปTนปsจจัยแวดลMอมอยSางหน่ึงท่ีสSงผลตSอประสิทธิภาพการทํางานและการเรียนรูMข้ึนหรือทํา 
ใหMมีสมาธิมากข้ึน  ในบทความเรื่อง ออฟฟ~ศรMอนไปหรือหนาวไป? เป~ดแอรEอุณหภูมิไหนท่ีพอดีกับการทํางาน (เวปไซตE
ของ the matter, 2562)  ไดMอMางอิงผลสํารวจจากมหาวิทยาลัยคอแนล (news.cornell.edu) วSาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปTนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน โดยอัตราความเร็วในการพิมพEของเจMาหนMาท่ีผูMปฏิบัติงานจะอยูSท่ี 
100% อัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 10% แตSถMาลดอุณหภูมิหMองลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วในการพิมพEจะลดลง
เหลือ 54% และอัตราการพิมพEผิดอยูSท่ี 25% ซ่ึงคSาอุณหภูมิภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดM
จากการตรวจวัดอยูSในชSวงท่ีเหมาะสมตSอการทํางาน 

1.3 คSาระดับเสียง 
 
ตารางท่ี 4 คSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

พ้ืนท่ีตรวจวัด คSาระดับเสียง (เดซิเบลเอ (dB(A))  

โซน A โซน B 

ช้ัน 1 72.01 0.00 

ช้ัน 2 65.52 67.09  

ช้ัน 3 56.43 63.30  

ช้ัน 4 58.62 72.15 
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ผลจากการตรวจวัดระดับคSาความดังของเสียงในพ้ืนท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีตรวจวัดในชSวงเวลาทําการ 12 ช่ัวโมง มีคSาสูงสุด เทSากับ 72.15 dB(A) เมื่อเทียบกับคSามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ไดMกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) เรื่องการ
ตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) ท่ีตMองควบคุมมิใหMลูกจMางไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงสูงสุด                    
(Peak Sound Pressure Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact of Impulse Noise) เกิน 140       
เดซิเบล หรือไดMรับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียงดังตSอเน่ืองแบบคงท่ี (Continuous Steady Noise) เกินกวSา 115 dB(A) 
ซ่ึงคSาระดับเสียงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัดไดMอยูSในเกณฑEท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

1.4 คSาความเขMมของแสง  

 

ตารางท่ี 5 คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดMจากการตรวจวัด 
 

จุดท่ีตรวจวัด ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะเป~ดไฟ ความเขMมของแสง (ลักซE) เฉล่ียขณะป~ดไฟ  

พ้ืนท่ีช้ัน 1 
โซน A 403±548.56 298.78±0.00 

โซน B - - 

พ้ืนท่ีช้ัน 2 
โซน A 324.72+99.20 67.18+25.10 

โซน B 341.26+283.31 176.57+64.64 

พ้ืนท่ีช้ัน 3 
โซน A 769.44 ± 282.54 201.09 ± 221.22 

โซน B 255.08+109.54 82.05+83.28 

พ้ืนท่ีช้ัน 4 
โซน A 244.86+81.69 78.15+66.65 

โซน B 276.27+102.41 126.15+107.66 

 
เกณฑEมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน วSาดMวยกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดําเนินการดMานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลMอมในการทํางานเก่ียวกับความรMอน      
แสงสวSาง และเสียง พ.ศ. 2559 (น. 50) และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุMมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน              
ความเขMมของแสง พ.ศ. 2560 (น. 15) กําหนดคSามาตรฐานบริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEท่ัวไปดังน้ี 
  บริเวณหMองสุขา หMองลอบบ้ี หรือบริเวณตMอนรับ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณโรงอาหาร หMองปรุงอาหาร หMองตรวจรักษา คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี            
300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
  บริเวณพ้ืนท่ีใชMประโยชนEในสํานักงาน บริเวณหMองสํานักงาน หMองฝ�กอบรม หMองบรรยาย       
หMองสืบคMนหนังสือ/เอกสาร หMองคอมพิวเตอรE หMองประชุม บริเวณโต�ะประชาสัมพันธE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSาง
อยูSท่ี 300 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 150 ลักซE  
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  บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีมีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณท่ีมี
การสัญจรในภาวะฉุกเฉิน ภายนอกอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 
50 ลักซE จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 25 ลักซE  
  บริเวณประตูทางเขMาใหญSของสถานประกอบกิจการ คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูS ท่ี              
50 ลักซE  
  ภายในอาคาร บริเวณลานจอดรถ ทางเดิน บันได คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE 
จุดท่ีความเขMมของแสงสวSางต่ําสุด 50 ลักซE  
  บริเวณ ลิฟทE คSาเฉลี่ยความเขMมของแสงสวSางอยูSท่ี 100 ลักซE   

จากการตรวจวัดความเขMมของแสงในพ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อ
เปรียบเทียบกับคSามาตรฐานดังกลSาวจะเห็นไดMวSามีบางจุดในบางพ้ืนท่ีท่ียังไมSผSานเกณฑE โดยผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 
61.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และไมSผSานเกณฑEคิดเปTนรMอยละ 38.64 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงในประเด็นดังกลSาวสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดMนําขMอมูลไปใชMประกอบการจัดทําแผนเพ่ือปรับปรุงระบบแสงสวSางของ
หลอดไฟภายในอาคารตSอไป 

2. ด�านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
2.1 การใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปTนอาคารท่ีมีการใชMไฟฟ[าสูงเปTน   
ลําดับตMน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคิดเปTนรMอยละ 10 ของการใชMไฟฟ[าของท้ังมหาวิทยาลัย สถิติการใชMไฟฟ[า ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� พ.ศ. 2559  2560 และ 2561 แสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงคSาปริมาณการใชMไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� จํานวนหนSวย ไฟฟ[า บาท คSาไฟฟ[าเฉล่ีย 
(หนSวย/บาท) 

คSา 
EUI 

2559 รวมท้ังป� 1,028,224.00 4,150,778.52 4.04 
  

-0.54 

เฉล่ียรายเดือน 85,685.33 345,898.21 

2560 รวมท้ังป� 1,014,928.00 4,098,325.80 4.04 
  

-0.58 

เฉล่ียรายเดือน 84,577.33 341,527.15 

2561 รวมท้ังป� 1,044,861.88 4,221,241.99 4.04 -0.80 

เฉล่ียรายเดือน 87,071,082 351,770.17 

  

จากการประเมินการใชMพลังงานไฟฟ[าของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
นํามาคํานวณหาคSา EUI เพ่ือเปรียบเทียบคSามาตรฐานการจัดการใชMพลังงาน ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ    การใชMไฟฟ[า (Energy Utilization Index, EUI) ดังน้ี 
 

EUI = 
(��% ของ ���∗) – ���∗ 

���
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* SEU Standard Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง)  
* AEU Actual Electricity Utilization ปริมาณการใชMไฟฟ[าจริง (kWh; กิโลวัตตE-ช่ัวโมง) 
  หากคSา EUI มีคSาเปTนบวก (+) แสดงวSาหนSวยงานมีการจัดการดMานการใชMพลังงานท่ีดี แตSถMาดัชนี
มีคSาเปTนลบ (-) แสดงวSาหนSวยงานยังมีการจัดการดMานการใชMพลังงานไมSดี จึงตMองมีปรับปรุงการใชMพลังงาน 
(สํานักงานแผนนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2561, น. 59)  ซ่ึงจากขMอมูลตัวเลขการใชMพลังงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบวSายังมีการใชMพลังงานท่ีไมSดี เน่ืองจากในชSวงระหวSางป� 2559-2561 มี
คSา EUI ติดลบตSอเน่ือง จึงตMองมีมาตรการเสริมปรับปรุงการใชMพลังงานภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหM คSา EUI แสดงผลคSาเปTนผลบวก 

2.2 ปริมาณใชMนํ้าประปา  
        คSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป� 2559  
2560   และ 2561 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงคSาปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ป� พ.ศ. ปริมาณการใชMนํ้า (m3) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

2559 299 329 464 402 268 84 64 597 597 617 638 219 4578 

2560 229 296 527 415 276 59 65 315 696 628 504 133 4143 

2561 114 128 134 143 102 33 28 152 181 177 167 98 1457 

  
จากการประเมินปริมาณการใชMนํ้าประปาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดMวSาใน

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณการใชMนํ้านMอยกวSาเดือนอ่ืน ๆ เน่ืองจากชSวงเวลาดังกลSาวเปTนชSวงท่ี
มหาวิทยาลัยป~ดภาคเรียน แตSสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป~ดทําการเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหMกับผูMมาใชMบริการ จึงทําใหMมีผูMใชMบริการนMอยกวSาวันเป~ดภาคเรียนตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชM
นํ้าประปาตSอจํานวนผูMเขMามาใชMบริการ พบวSามีคSาอยูSระหวSาง 18.16-22.88 ลิตร/คน/วัน หรือเทSากับ 0.00015-
0.00309 ลิตร/ตารางเมตร/วัน เมื่อเทียบกับเกณฑEมาตรฐานการใชMนํ้าเฉลี่ยรายวันของกรมควบคุมมลพิษ (2551,  
น. 1-4) ซ่ึงรายงานตัวเลขไวMท่ี 3.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน พบวSาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประมาณการใชMนํ้าไมSสูงมากนักซ่ึงอาจเปTนเพราะผูMมาใชMบริการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปTนการ
มาใชMบริการแบบช่ัวคราวในชSวงระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหMตัวเลขการใชMนํ้าไมSสูงเมื่อคิดเปTนตSอหนSวยพ้ืนท่ีอาคารตSอวัน 
นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหEถึงจํานวนผูMใชMบริการหMองสมุดซ่ึงมีแนวโนMมลดลง ประกอบกับในป� 2561 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดMเพ่ิมมาตรการในการประหยัดนํ้าและปรับปรุงวัสดุอุปกรณEเก่ียวกับระบบนํ้าประปา
ภายในอาคารท่ีชํารุดทําใหMตัวเลขการใชMนํ้ามีคSาลดลงอยSางตSอเน่ือง 

3. การจัดการของเสียและมลพิษ  
3.1 การจัดการนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบประจําตึก 
เปTนระบบเติมอากาศ (Anaerobic Filter) จํานวน 3 ถัง ความจุ 10,000 ลิตร จากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิง
ท่ีผSานการบําบัดกSอนปลSอยออกสูSแหลSงนํ้าภายนอก ไดMผลดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 ผลการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีผSานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

พารามิเตอรE 
คSามาตรฐาน 

(mg/L) 
คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีไดMจากการตรวจ

วิเคราะหE (mg/L) 
เทียบกับเกณฑE
คุณภาพนํ้าท้ิง 

ความเปTนกรด-ดSาง (pH) ตMองมีคSาระหวSาง 5-9 7.25-7.34 ผSานเกณฑE 

บีโอดี (BOD) คSาไมSเกิน 20 8.75-15.00 ผSานเกณฑE 

สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

คSาไมSเกิน 30 22.00-92.00 ไมSผSานเกณฑE 

ซัลไฟดE (Sulfide) คSาไมSเกิน 1.0 9.33-10.22 ไมSผSานเกณฑE 

สารละลายไดMท้ังหมด  
(Total Dissolved Solids) 

ตMองมีคSาเพ่ิมจากปริมาณ
สารละลายในนํ้าใชMตามปกติไมS

เกิน 500 
333.00-1444.00 ผSานเกณฑE 

ตะกอนหนัก  
(Settleable Solids) 

คSาไมSเกิน 0.5 0.10-0.20 ผSานเกณฑE 

นํ้ามันและไขมัน  
(Fat Oil Grease) 

คSาไมSเกิน 20 0.40-3.20 ผSานเกณฑE 

ทีเคเอ็น (TKN) คSาไมSเกิน 35 0.42-2.28 ผSานเกณฑE 

 
ผลจากการตรวจวิเคราะหEคุณภาพนํ้าท้ิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปรียบเทียบกับเกณฑEในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลMอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2549, น. 8) อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดอยูSในอาคารประเภท ก พบวSามีดัชนีบางตัวยังไมSผSานเกณฑEมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง จําเปTนท่ีสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะตMองจัดหามาตรการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหMไดMมาตรฐานกSอนการปลSอย
ออกสูSแหลSงนํ้าสาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 การจัดการขยะมูลฝอย  
         ในการจัดการดMานขยะมูลฝอยของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทาง

ในการดําเนินการเพ่ือใหMงSายตSอการบริหารจัดการ โดยจําแนกขยะมูลฝอยออกเปTน 3 ประเภท ประกอบดMวย  
3.2.1 ขยะท่ัวไป ไดMแกS ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด เปTนขยะท่ีสSงกําจัดภายนอก 

มหาวิทยาลัย โดยมีเทศบาลพลายชุมพลเขMามาเก็บเพ่ือนําไปกําจัดตSอไป 
3.2.2 ขยะรีไซเคิล ไดMแกS ขวดพลาสติก ขวดแกMว กระดาษ กลSองกระดาษลัง เปTนขยะท่ี 
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คัดแยกเพ่ือจําหนSาย แมSบMานประจําอาคารจะทําการคัดแยกและหาพ้ืนท่ีจัดเก็บเพ่ือรอจําหนSายใหMกับผูMรับซ้ือของเกSา
ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยSางถูกตMองตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3.2.3 ขยะอินทรียE ไดMแกS เศษอาหารจากหMองอาหาร จะมีการทําปุ�ยหมักและนํากลับมา 
ใชMปลูกพืชผักสวนครัวในพ้ืนท่ีหลังอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปริมาณสัดสSวนของขยะมูลฝอยแตSละประเภทท่ีถูกผลิตและมีการเก็บรวบรวมขMอมูลแสดงดัง 
ตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการ 
 

ประเภท (กิโลกรมั) 
ป� พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ขยะท่ัวไป 1,724.70 1,759.87 1,265.50 

ขยะรีไซเคิล 534.60 553.50 626.96 

ขยะอินทรียE 0.00 180.50 571.13 

 
         ขยะมูลฝอยท่ีถูกผลิตข้ึนจากกิจกรรมการใหMบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวSามีอัตราการผลิตนMอยกวSา 0.2 กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับคSาของกรมสSงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลMอม 
(2561, น. 13) ท่ีรายงานสถิติอัตราการผลิตขยะของคนไทยในป� 2556 ท้ังประเทศเฉลี่ยเทSากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/
วัน จึงถือวSามีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีต่ํากวSาอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยของคนไทย ซ่ึงสSวนหน่ึงอาจเปTน
เพราะนักศึกษา อาจารยE และเจMาหนMาท่ี เขMามาใชMบริการภายในสํานักวิทยบริการฯ ในระยะเวลาสั้น ประกอบกับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการกําหนดไมSใหMมีการนําอาหารเขMามารับประทานภายในพ้ืนท่ี
การใหMบริการ จึงทําใหMขยะท่ีถูกผลิตข้ึนมีปริมาณนMอย  

ข�อเสนอแนะ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการดําเนินการจัดเก็บขMอมูลดMานอนามัย

สิ่งแวดลMอมและประสิทธิภาพดMานทรัพยากรอยSางตSอเน่ือง เพ่ือสอดคลMองกับแนวปฏิบัติหMองสมุดสีเขียว และขยายผล
การดําเนินงานไปสูSการเปTนองคEกรสีเขียวตSอไป 

การนําไปใช�ประโยชนF 
ผลจากการวิจัยน้ีสามารถใชMเปTนขMอมูลเพ่ือเครื่องมือปลูกจิตสํานึกผูMใชMบริการและบุคลากรของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุรักษEพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลMอม รวมถึงใชMเปTน
แนวทางในการจัดการดMานพลังงานของอาคารอยSางมีประสิทธิภาพ ลดหรือป[องกันผลกระทบจากการใชMอาคารตSอ
สิ่งแวดลMอมและสุขภาวะของผูMมารับบริการ อีกท้ังใชMเปTนแนวทางในการดูแลบํารุงรักษาอาคารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตSาง ๆ 
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บทคัดย่อ 
   

การพัฒนาแนวทางการสื่อสารองค์กร ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   
มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร โดยน าหลัก SIPOC Model (S – Supplier/Stakeholder,              
I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer) เป็นแนวทางในการพัฒนา และใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ของห้องสมุดในการศึกษา และด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) วางแผน และก าหนดแนวทางการพัฒนา                           
2) รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร 3) น าผลสรุปมาปรับปรุงวิธีการ  
และประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนาการสื่อสารให้เหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผลการด าเนินงานพบว่า ขั้นตอนการสื่อสารของ
บุคลากรห้องสมุดลดลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระยะเวลาการสื่อสารลดลงจาก 1 วัน เป็น 1 ช่ัวโมง โดยมี   
ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ภายในองค์กรที่มากข้ึน ความชัดเจนของสารมีมากขึ้นจากระดับ 2 เป็นระดับ 4 โดยวัดจากความ
เข้าใจของบุคลากร รวมทั้งการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายในหน่วยงานมีการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่
ก าหนด ส่งผลให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
ค าส าคัญ: การสื่อสารองค์กร, การสื่อสารผ่านผู้บริหาร, การสื่อสารภายในองค์กร 
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ABSTRACT  
Internal communication development of Faculty of Medicine Library, Chiang Mai 

University aims to Develop management communication and internal communication by using the 
SIPOC Model (S-Supplier / Stakeholder, I-Input, P-Process, O-Output and C-Customer) as a guideline for 
communication development. And use the PDCA quality management cycle which consists of Plan the 
organization's communication process. By study current communication process of the organization 
Choose the appropriate corporate communication process for communication from executives 
communication and internal communication. Evaluation of corporate communication Improve and 
develop organization communication to be effective. Performance shows that corporate 
communication in 4 directions, downward communication, upward communication, horizontal 
communication and diagonal communication. There are reduced communication procedures. Suitable 
for the current situation and library staff can choose the right channel of communication in each 
situation resulting in the work being completed in the specified period correctly and completely. The 
result revealed that the communication process of library’s staff was decreased with more efficiency. 
For example, the duration of communication was shortened from one day to an hour through more 
internal communication channels. The clarity of message was rose from level 2 to 4 evaluated from 
staff’s understanding including continuation of the internal media exposure that is suitable to the 
current situation, resulting in the staff’s work quality and standard. These factors improve the work 
performance of the organization.  

 
Key word: Communication Organization, Management Communication, Communication in  

        Organization 

  
บทน า 

     การสื่อสารภายในองค์กรเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคนในองค์กรการสื่อสาร  
องค์กรที่ดีนั้นท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารอย่างถ่องแท้ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
และความไว้วางใจระหว่างบุคลากร เพิ่มจ านวนการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานองค์กรอย่างเข้มแข็ง แต่จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ทโฟน และ อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรต่างพบกับคลื่นพายุดิจิทัลที่โหมกระหน่ า (Digital Disruption) เมื่อบุคลากรในองค์กรมี
ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น มช่ีองทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยน และส่งต่อโดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และระยะเวลานั้น ข้อดีคือเกิดการต่อยอดความคิดและต่อยอดการพัฒนางานที่มากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้ความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสารกันภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงและผันผวนได้อย่างรวดเร็วเช่นเดยีวกนั 
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เมื่อลักษณะของการสื่อสารภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปองค์กรจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ของโลกและยุคที่เปลี่ยนแปลงและหาเครื่องมือที่ปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ที่ช้ัน 5-8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มีพื้นท่ีให้บริการ 5,500 ตารางเมตร ที่น่ังอ่าน
ประมาณ 500 ที่น่ัง เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันหยุดสิ้นปี และ วันสงกรานต์ มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 
หน่วยได้แก่ หน่วยบริหารธุรการ หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการ และหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ นับว่า
เป็น หน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากร 23 คน มีความหลากหลายของบุคลากรปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรมีภูมิหลัง 
ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน 
โดยส่วนใหญ่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น คือปัญหาเรื่องความชัดเจนในการสื่อสาร การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ความเข้าใจใน
สารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การติดต่อสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย ที่จะก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขึ้น การติดต่อสื่อสารในองค์กรก็เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่ารูปแบบหรือพฤติกรรมของการ
ติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ในหลากหลายวิธีการ รูปแบบและลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท ความต้องการของการสื่อสาร 
ความเหมาะสม รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารในแต่ละครั้ง การบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ยังผลถึงความส าเร็จได้นั้น บุคลากรและทุกหน่วยงานในองค์กรต้องรู้จักวิธีการและปรับใช้รูปแบบ 
กระบวนการของการสื่อสารให้เกิดมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการสื่อสารมากที่สุด เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสิทธิผล ก่อให้เกิด การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม, 2556. น. 12-16) 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กรผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร ให้มปีระสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาการสื่อสารองค์กร ตามแนวทางทฤษฎี 

SIPOC Model โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. Plan วางแผนกระบวนการสื่อสารองค์กร 

1.1 ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีการสื่อสารองค์กร และ ทฤษฎี 
SIPOC  

Model 
 การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
ก า ร สื่ อ ส า รผ่ า นผู้ บ ริ ห า ร  ( Management Communication), กา รสื่ อ ส า รภาย ในองค์ ก ร  ( Organizational 
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Communication) และการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) (ศิระ ศรีโยธิน, 2560, น. 1) ซึ่งในการ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรของห้องสมุด ได้เลือกพัฒนาในส่วนของ การสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร  
      1.2 SIPOC Model คือการทบทวนภาพรวมกระบวนการท างานภายในองค์กร อันประกอบไป 
ด้วย  S - Stakeholder หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องน าไปผ่านกระบวนการ I - Input หมายถึง สิ่งของ
หรือข้อมูลที่จะต้องน าไปผ่านกระบวนการ P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลาย ๆ ขั้นตอน
เพื่อที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง (Input)ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า C - Customer 
หมายถึง ลูกค้าผู้ก าหนดความต้องการของสิ่งของหรือข้อมูล (บุญเลิศ คณาธนสาร, 2559) เมื่อสามารถทบทวน
กระบวนการท างาน ท าให้ทราบจุดแข็ง (Strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunity of Improvement ) สามารถ
ก าหนดแผนเพื่อหาทางพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น  

1.3 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดระยะ 5 ปี (2560 -2564) 
 2. Do พัฒนากระบวนการสื่อสารองค์กร 

2.1 ศึกษากระบวนการสื่อสารของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน โดยศึกษาจากการใช้ 
แบบสอบถามเรื่องการสื่อสารองค์กรของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ สอบถามไปยังบุคลากรของห้องสมุดทุกคน และใช้
วิธีสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร แล้วจึงน ามาสรุปเป็นกระบวนการสื่อสารของ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน 

2.2 ออกแบบกระบวนการหลักของการสื่อสารองค์กร 2 กระบวนการคือ การสื่อสารจากผู้บริหาร  
และ การสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี SIPOC Model โดยการวิเคราะห์ 5 ปัจจัยหลักได้แก่                   
S – Supplier/Stakeholder,  I – Input, P – Process, O – Output และ C – Customer  

2.1.1  ก าหนดบุคคล/ส่วนงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Supplier/Stakeholder) 
2.1.2  ก าหนดปัจจัยน าเข้า (Input) 
2.1.3  ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Step) 
2.1.4  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการท างาน (Output) 
2.1.5  ก าหนดผู้รับบริการ (Customer) 

        2.3 จัดท ากระบวนการหลักได้แก่ การสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model 
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ตารางที่ 1 กระบวนการสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
/ขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน 

สินค้าหรือ
บริการ 

ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 

(Stakeholder) (Input) (Process) (Output) (Customer) (KPIs) 
S1 ผู้ บ ริ ห า ร
ห้องสมุด 
S1.1 ผู้ บ ริ ห า ร
ส านักหอสมุด 
 S1.2 ผู้ บ ริ ห าร
ห้อ งสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 
S2 ผู้ปฏิบัติงาน
ห้อ งสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 

I1 แผนยุทธศาสตร์
ส านักหอสมุด/คณะ
แพทยศาสตร์ 
I2 ระเบียบ              
พนักงานประจ า
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่  
I3 ข้อตกลงร่วมกัน
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
องค์กร 

Step1 วางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายของ
การสื่อสารองค์กร 
Step2 ก า ห น ด ก ลุ่ ม
ผู้รับสาร  
Step3 ก าหนดทิศทาง 
(Direction) ในการส่ง
สาร 
Step4  ก า ห น ด
ช่องทางในการรับสาร  
Step5 ด าเนินการส่ง
สาร 
Step6 ประเมินผลการ
ส่งสาร 

O1 ส า ร ที่ สื่ อ
ผ่ านผู้ บริ หาร
องค์กร 
O2 สารที่สื่อ
ผ่าน
ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร 
  

C1 
ผู้ปฏิบัติ งาน
ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ 
  
  

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ท่ีมี
ต่อการสื่อสาร
ของผู้บริหาร
องค์กร ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
2. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ท่ีมี
ต่อการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

 
3. Check ประเมินผลการสื่อสารองค์กร 

3.1 ประเมินการสื่อสารองค์กรโดยใช้แบบสอบถาม  ห้องสมุดได้ท าการประเมินการสื่อสาร
องค์กร  

โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักได้แก ่
 3.1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง 
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  3.1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
  3.1.3 การสื่อสารแนวนอน 
  3.1.4 การสื่อสารแนวไขว้ 

ผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 60.9 เห็นว่า การพัฒนาการสื่อสารองค์กร ท าให้บุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามก าหนด ในระดับมาก และ ร้อยละ 21.7 เห็นว่า 
ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามก าหนดในระดับ มากที่สุด  
 4. Act  ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารองค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

หลังการประเมินการสื่อสารองค์กร ห้องสมุดได้ท าการจัด Focus Group เพื่อสรุปแนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรอีกครั้ง และได้ลดจ านวนช่องทางการสื่อสารองค์กรในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
ผ่านผู้บริหาร ให้เกิดการสื่อสารแนวระนาบในองค์กรมากข้ึน 
 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 สรุปผล 
ผลการด าเนินงานจากการศึกษา พบว่า การสื่อสารองค์กรทั้งการสื่อสารจากผู้บริหาร และการสื่อสาร

ภายในองค์กร มีขั้นตอนการสื่อสารที่ลดลง จากเดิมที่มีขั้นตอนการสื่อสารผ่านหัวหน้าหน่วยอย่างเป็นทางการ ปรับมา
เป็น บุคลากรของห้องสมุดทุกคนมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ง่าย       
สะดวกขึ้น ท าให้สามารถลดขั้นตอนการสื่อสารให้รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การสื่อสารของหัวหน้าห้องสมุดไปสู่บุคลากรทุก
คน ใช้ระยะเวลาการสื่อสารลดลงจาก 1 วัน เป็น 1 ช่ัวโมง  โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media ใช้ภายใน
องค์กรเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ระยะเวลาการสื่อสารลดลง ในเรื่องความชัดเจนของสารมีมากข้ึนจากระดับ 2 เป็นระดับ 
4 โดย วัดจากความเข้าใจสารของบุคลากร รวมทั้งการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายในหน่วยงานมีการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และบุคลากรของห้องสมุดสามารถเลือกช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมใน               
แต่ละสถานการณ์ที่พบเจอ โดยช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานตามที่ก าหนดนั้น ได้แก่ ช่องทางการสื่อสารด้วยวาจา เมื่อพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ รองลงมาคือช่องทางการ
สื่อสารผ่าน Social Media และ การสื่อสารผ่าน E-mail ตามล าดับ ส่วนการสื่อสารด้วยการท าหนังสือจากหน่วยงาน
เป็นช่องทางที่ปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งช่องทางเหล่านี้ส่งผลให้การท างานในองค์กรเกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนเรื่องปัจจัยและกระบวนการในการสื่อสารภายในหน่วยงานนั้น บุคลากรสามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งมีความเพียงพอต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร ท าให้การติดต่อประสานงานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งยังสามารถสื่อสารหรือ
ประสานงานภายในหน่วยงาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรมีการเปิดรับข่าวสารข้อมูลภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่รับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับแจ้งจากทุก
ช่องทางทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งโดยสรุปแล้ว แนวทางการสื่อสารของบุคลากรได้ให้ความส าคัญกับช่องทาง
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การสื่อสารภายในหน่วยงาน ทั้งหมด 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผ่านทางวาจาเมื่อพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ 2) ผ่านการ
สนทนาทาง Social Media 3) ผ่านการประสานงานผ่านหัวหน้าหน่วย และ 4) ผ่านท่ีประชุม 
 

 อภิปรายผล 
การพัฒนากรสื่อสารองค์กรท าให้ห้องสมุดสามารถมองเห็นจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการ

พัฒนากระบวนการท างานของห้องสมุด 
 

ตารางที่ 2  การทบทวนกระบวนการสื่อสารองค์กรตามหลัก SIPOC Model 
 

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน การพัฒนากระบวนการท างาน 
1. ห้องสมุดมีโครงสร้างการปฏิบตังิาน
ที่ชัดเจน ท าให้การสื่อสารองค์กร
สามารถก าหนดกลุ่มผู้รับสารได้อยา่ง
ถูกต้อง  
2. บุคลากรห้องสมุดมีพื้นฐานในการ
เป็นผู้ฟังที่ดี  

1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ตอบสนอง 
เมื่อมีการสื่อสารองค์กร 

เมื่อการสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ
การสื่อสารภายในองค์กรมีความ
เข้มแข็ง ห้องสมุดสามารถพัฒนา
ด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร 
ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ทีด่ีของ
องค์กรในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารภายนอกองค์กรควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านผู้บริหารและการสื่อสาร

ภายในองค์กร  เพื่อให้เกดิการสร้างแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรไปพร้อมกัน ส่วนในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ที่ดีนั้น จะสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการสร้างความคิดให้ชัดเจนก่อน
ท าการสื่อสาร ก าหนดเป้าหมายในการสื่อสาร และติดตามผลของการสื่อสารอยู่เสมอ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.ห้องสมุดอื่น ๆ สามารถน าเรื่อง การสื่อสารผ่านผู้บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์กร ไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารขององค์กรได้เป็นอย่างดี  โดยสามารถน าไปพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหลักขององค์กรใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการน าองค์กร ผู้น าองค์กรที่ดีต้องมีการวางแผนการสื่อสารองค์กร ท้ังเรื่องที่จะท าท้ังใน 
ปัจจุบันและในอนาคต ควรปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กล่าวไว้กับบุคลากรในหน่วยงาน และควรเป็นผู้ฟังที่ดี 

    1.2 ด้านการฟัง ผู้ฟังที่ดี คือผู้ฟังที่สามารถจับประเด็นของข่าวสาร ความรู้สึกของผู้ให้ข่าวสาร 
การสังเกต ปฏิกิริยา การตอบสนองและแสดงความรู้สึกในการสื่อสาร 

    1.3 ด้านการเป็นผู้ตอบสนอง ผู้ตอบสนองที่ดีจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับต่อคู่สนทนาว่าตนเองรู้สึก 
อย่างไรและ เข้าใจในสารหรือไม่ 
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บทคัดยDอ  
           การ วิ จัย น้ีมี วั ต ถุประสงคE เ พ่ือ วิ เคราะหEความ เสี่ ย งจากปI จ จัยภายนอกและ จัด ทํา 
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศผลจากการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) โอกาส ผลกระทบ และระดับความรุนแรง นํามา
จัดลําดับความเสี่ยง พบความเสี่ยงจากปIจจัยภายนอกจํานวน 3 ดTาน คือ ความเสี่ยงดTานกฎหมายและขTอกําหนด
ผูกพันองคEกร ความเสี่ยงดTานกลยุทธE และความเสี่ยงดTานการเงิน  ซ่ึงจําแนกไดTเปaน 4 ลําดับ ไดTแกU 1) การขาด             
การดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550           
2) การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE และ 4) จํานวนนักศึกษาท่ีเขTาศึกษาตUอในระดับอุดมศึกษา
มีจํานวนลดนTอยลง 

 
คําสําคัญ: แผนบริหารความเสี่ยง, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย 

  
ABSTRACT  
 The Objective of this research is to analyze the risk from external factors for the 
risk management plan of the Office of Academic Resources and Information Technology, 
Pibulsongkram Rajabhat University in the annual budget of 2562 by focusing on the participation 
process. The attribute of the environmental analysis (SWOT Analysis) results including the 
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opportunity, impact and severity as taken to prioritize risks arising found risks from external factors, 
consisting of 3 aspects; compliance risk, strategic risk and financial risk. The risk can be classified 
into 4 levels which are 1) the lack of data storage operations according to  Computer-related Crime 
Act B.E 2550  2) The closing of the publisher will affect the procurement of resources 3) The Office 
of the Higher Education Commission (OCSC) does not have a clear policy to support online data 
and 4) the number of students enrolled in higher education has decreased. 
 
Keyword: Risk Management Plan, Office of Academic Resource and Information Technology  

                Center, University 

 
บทนํา 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมปIจจัยดTานความเสี่ ยงนับเปaนเครื่องมือสําคัญ 
แ ล ะ มี ป ร ะ โ ย ช นE ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง คE ก ร ใ หT ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ เ ปv า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คE                                                   
ตามท่ีกําหนดไวTไดTอยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดTวยการบริหารปIจจัยและควบคุมกิจกรรมท้ังกระบวนการ 
การดําเนินงานตUางๆโดยลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีกUอใหTเกิดความเสียหายในการดําเนินงานดTานตUางๆ ขององคEกร 
สรTางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทําใหTองคEกรสามารถขับเคลื่อนไปสูUเปvาหมายไดTอยUางมั่นคง 
 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามไดTดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานข้ึน โดยกําหนดกรอบการระบุความเสี่ยง 
ระดับหนUวยงาน ตามประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตรE 5 ปRของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกลยุทธEการเงิน และขTอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปRการศึกษา 2560 มาประกอบการพิจารณา โดยใชTกระบวนการระบุความเสี่ยงแบบผสม Top-down 
and Bottom-up Risk Identification เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถUายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงสูUการปฏิบัติ โดยการระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลTองกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของ
หนUวยงาน พรTอมกําหนดกรอบระยะเวลาและผูTรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหTผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวัด และเปvาหมายตัวช้ีวัดขององคEกรไดT นอกจากน้ียังเปeดโอกาสใหTหนUวยงาน           
ตUาง ๆ ภายใน ซ่ึงประกอบดTวย งานบริหารท่ัวไป งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร งานเทคนิค
สารสนเทศ งานเครือขUายบริการวิชาการและหTองประชุม สามารถดําเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง/โครงการ/
กิจกรรมระดับหนUวยงานเพ่ิมเติมในประเด็นความเสี่ยงดTานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญระดับหนUวยงานตามท่ีเห็นควรดําเนินการไดT 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นวUาการบริหารความเสี่ยง เปaนเรื่องท่ีสําคัญ
และมีประโยชนEอยUางมากในการท่ีจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใชTในการวางแผนควบคูUกับการ
บริหารงานบริหารโครงการ หรือบริหารองคEกร ไดTอยUางเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศนE พันธกิจ เปvาหมายและ
วัตถุประสงคEขององคEกรท่ีวางไวT ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยงดังกลUาวเปaนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชUวยใหTหนUวยงานนําไปใชT
ประโยชนEในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคEกรใหTเปaนไปในทิศทางเดียวกันตUอไป 
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วัตถุประสงคE 
 วัตถุประสงคEของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและวิเคราะหEความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอกและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีเพ่ือเปaนการยกระดับการเตรียมความพรTอมในการบริหารความเสี่ยงและเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตUอมหาวิทยาลัยตUอไป 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

งานวิจัยเรื่องปIจจัยภายนอกกับการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้ีเปaนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใชTเปaนขTอมูลประกอบการจัดทํา               
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเนTน
กระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแบUงการดําเนินการวิจัย
ออกเปaน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญคือ  
 ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูTวิจัยดําเนินการวิจัยเปaน 2 ข้ัน ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร เปaนการศึกษาองคEความรูTท่ีเปaนประโยชนEตUอการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
และพัฒนา แนวคิดการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง โดยใชTขTอมูลจากโครงการทบทวน 
แผนยุทธศาสตรE แผนกลยุทธEการเงิน มาประกอบการพิจารณา 
  2. การวิจัยภาคสนามท่ีเนTนกระบวนการมีสUวนรUวมของบุคลากรในทุกระดับ ไดTแกU ผูTอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน รองผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 3 คน  หัวหนTาสํานักงานผูTอํานวยการ จํานวน 1 คน  หัวหนTางาน จํานวน 5 คน เจTาหนTาท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 คน  บรรณารักษE จํานวน 6 คน นักเอกสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผูTปฏิบัติงาน                 
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 คนผูTปฏิบัติงานหTองสมุด จํานวน 3 คน  และชUางไฟฟvา จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 28 คน 
โดยมีข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
2.2 การวิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ ระดับและจัดลําดับความเสี่ยง 

 2.3 นําความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณารUวมกัน ใสUแบบฟอรEมการวิเคราะหEความเสี่ยง 
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.4 นําผลพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะจากโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเพ่ือขอมติในการแกTไข 
 2.5 พิจารณาหาแนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสี่ยง 
 2.6 รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ  
 2.7 รายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 , 9 , 12 เดือน ไปยัง
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

2.8 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดําเนินการแบUงเปaน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. กําหนดบทบาทของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบUงเปaน 

 2 ฝ~าย ไดTแกU 
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหนTาท่ีใหTคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ ข้ันตอนในการ 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวขTอง ติดตามการแกTไขปIญหาความเสี่ยงนําผลการดําเนินการแผน
บริหารความเสี่ยงรายงานใหTผูTบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ 

1.2 คณะกรรมการดาํเนินงาน มีหนTาท่ีศึกษา วิเคราะหE ระดมสมอง ในการจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยง  

2. การสรTางกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีรายละเอียด ดังน้ี 

P = Plan (ข้ันตอนการวางแผน) การจัดทําคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาใหTความเห็นชอบโดยผูTอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายใหTผูTบริหาร
และบุคลากรทุกคนมีสUวนรUวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหTไดTแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมาจากความ
คิดเห็นของทุกคนในหนUวยงานและมีความเขTาใจไปในทิศทางเดียวกัน  
  D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ (ข้ันตอนการปฏิบัติ) เมื่อไดTรับคําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและทราบวันดําเนินโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTดําเนินการวิเคราะหEสภาพแวดลTอม 
(Swot Analysis) วิเคราะหEโอกาส ผลกระทบ จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง นําเสนอใหT
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะและปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) นําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานการพิจารณาและใหTความ 
เห็นชอบโดยคณะกรรมการอํานวยการจัดสUงไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะประธานคณะกรรมการฝ~ายดําเนินการนําผลการพิจารณาและ
ขTอเสนอแนะแจTงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบหากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการขอมติในการแกTไขแผน
บริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําสUงโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหTเหมาะสม) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
รายงานความกTาวหนTาของการบริหารความเสี่ยงใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTรับทราบและใหTขTอเสนอแนะ 
หากมีขTอเสนอแนะใหTดําเนินการปรับแกTไขและรวบรวมเปaนรูปเลUมแผนบริหารความเสี่ยงของหนUวยงานฉบับสมบูรณE 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานและเผยแพรDผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในข้ันตอนน้ี ผูTวิจัยจะทําการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการเผยแพรU
ขTอมูลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
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สรุปผล อภิปรายผล ข\อเสนอแนะ และการนําไปใช\ประโยชนE 
 สรุปผล 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดTดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     ผลจากการดําเนินการตามข้ันตอนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอก จํานวน 4 ลําดับ 3 ดTาน ดังน้ี  

1.1 ความเสี่ยงทางดTานกฎหมาย และขTอกําหนดผูกพันองคEกร (Compliance Risk)  
ลําดับท่ี 1 ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปพระราชบัญญัติวUาดTวยการ 

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 
1.2 ความเสี่ยงทางดTานกลยุทธE (Strategic Risk) 
      ลําดับท่ี 2 การปeดตัวของแหลUงผลิตหนังสือทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  
      ลําดับท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจน 

ในการสนับสนุนฐานขTอมูลออนไลนE  
1.3 ความเสี่ยงทางดTานการเงิน (Financial Risk)       

                                 ลําดับท่ี 4 จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง  
2. การสร\างและตรวจสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลไกการบริหารความเสี่ยงตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรปุข้ันตอนการดําเนินงานไดTดังภาพท่ี 1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูTรับผิดชอบโครงการจัดทําคําสั่งแตUงตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
ผูTบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณา 

คําสั่งแตUงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ไมUเห็นชอบ/สUงคืนแกTไข 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง วิเคราะหEสภาพแวดลTอม (Swot Analysis) 
วิเคราะหEโอกาสและผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

และจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

เห็นชอบ 

P 

D 
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โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาและใหTขTอเสนอแนะ 

แจTงผลการพิจารณาใหTคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

เพ่ือขอมติในการแกTไขแผนบริหารความเสีย่ง 

มีขTอเสนอแนะ แกTไขแลTว 

 

รายงานผลการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ใหTบุคลากรในหนUวยงานไดTรับทราบ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะแผนบริหารความเสี่ยง 

มีขTอเสนอแนะ/สUงคืนแกTไข 
เห็นชอบ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานความกTาวหนTาการบริหารความเสีย่ง 

ใหTคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบ  

จัดสUงแผนบริหารความเสี่ยงท่ีผUานความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการอํานวยการบรหิารความเสี่ยง 

ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

1 

C 
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ภาพท่ี 1 กลไกการบริหารความเสีย่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชTกระบวนการ PDCA 
   

3. การรายงานและเผยแพรDผลงานการบริหารความเสี่ยง 
การรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการเผยแพรUขTอมูลการดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง จากการจัดประเด็นปIญหาและระดับความเสี่ยงพบวUา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากปIจจัยภายนอก 4 ลําดับ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTเสนอ                  
แนวทางแกTไขและโครงการเพ่ือลดปIจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางและโครงการเพ่ือแกTไขความเสีย่ง 

 

ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

1. ขาดการดําเนินการ
เก็บรักษาขTอมูลใหT
เปaนไป
พระราชบัญญัติวUา
ดTวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE               
พ.ศ. 2550 

ความเสีย่งทางดTาน
กฎหมาย และ
ขTอกําหนดผูกพันองคEกร 
(Compliance Risk)  
 

ในปRงบประมาณ 2562 
มีการพัฒนาโปรแกรม
เก็บประวัติขTอมูลการใชT
งานคอมพิวเตอรE (Log) 
/การใชTคอมพิวเตอรE/
การเบิกจUายพัสด ุ/
หนังสือเขTา-ออก 

  1. โครงการจัดเก็บ
ขTอมูลการใชTงาน
คอมพิวเตอรE 
  2. โครงการอบรม
เพ่ือสรTางความเขTาใจ
เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรE 

 

ปรับแกTตามขTอเสนอแนะ 

คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและ 

ใหTขTอเสนอแนะความกTาวหนTาการบริหารความเสี่ยง 
 

จัดสUงรายงานความกTาวหนTาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

รอบ 6 , 9 , 12 เดือน 
ไปยังโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

เห็นชอบ 

มีขTอเสนอแนะ 

สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณE A 

C 
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ลําดับท่ี ประเด็นความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง แนวทางแก\ไข โครงการ 

2. การปeดตัวของแหลUง
ผลิตหนังสือทําใหT
กระทบตUอการจัดหา
ทรัพยากร 

ความเสีย่งทางดTาน 
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

การสั่งซ้ือหนังสือ
ภาษาตUางประเทศ / 
สิ่งพิมพEท่ีเปaน E-Book / 
การรวบรวมแหลUงขTอมลู
องคEความรูTในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกสE 

  1. จัดทําโครงการ
รวบรวมแหลUงขTอมูล
องคEความรูT
อิเล็กทรอนิกสEแบบ  
Open Source  
  2. โครงการจัดอบรม
ใหTความรูTการผลิต
หนังสือ ตํารากับ
สํานักพิมพE 

3. สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการ
สนับสนุนฐานขTอมลู
ออนไลนE 

ความเสีย่งทางดTาน   
กลยุทธE (Strategic 
Risk) 

เตรียมความพรTอม 
ดําเนินการจัดหา
งบประมาณสําหรับการ
ซ้ือฐานขTอมูลวิจัย
ออนไลนE ในกรณีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไมUสนับสนุน 

จัดหางบประมาณใน
การซ้ือฐานขTอมูล
ออนไลนE 

4. จํานวนผูTเขTาเรียน
ลดลง 

ความเสีย่งทางดTาน
การเงิน (Financial 
Risk) 

การทําโครงการหรือ
กิจกรรมตUางๆ อาจจะ
ตTองมีการรUวมมือกับ
หนUวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหTมี
การใชTงบประมาณอยUาง
คุTมคUา   

จัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ
รUวมกับหนUวยงานอ่ืนๆ 

 
ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดTมีมติรUวมกันดําเนินการ 

แกTไขปIญหาความเสี่ยงในลําดับท่ี 1 กUอน เน่ืองจากเปaนประเด็นเรUงดUวนและเล็งเห็นวUาเปaนความเสี่ยงท่ีเก่ียวขTอง 
กับพระราชบัญญัติกฎหมาย อาจสUงผลตUอภาพลักษณEของหนUวยงานจนไดTรับความเสียหาย จึงไดTพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้ึน 
โดยระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ดังกลUาวของ คม กันชูลี (2562,น. 42) สามารถจัดเก็บขTอมูลจราจร
คอมพิวเตอรEในฐานขTอมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธ์ิการใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ตผUานระบบพิสูจนEตัวตน 
แสดงขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEของผูTใชTบริการ คTนหาขTอมูลจราจรท่ีสํารองไวTจากวันท่ี ระบบท่ีใชTงาน เว็บไซตEหรือ
ชนิดขTอมูล Log File การใชTงานเครือขUายอินเทอรEเน็ต อยUางนTอย 90 วันและเรียกดูยTอนหลังไดT ซ่ึงผลจากการเก็บ
สถิติโดยใชTระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEฯ ตั้งแตUวันท่ี 8-31 กรกฎาคม 2562 มีผูTใชTงาน จํานวน 1,291 คน 
เวลาในการใชTงานรวม 2,239 ช่ัวโมง 25นาที 08 วินาที เวลาในการใชTงานเฉลี่ย 1.7 ช่ัวโมง/คน เมื่อแยกจําแนกตาม
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วันท่ีใชTงาน พบวUา จํานวนการใชTงานเฉลี่ย 67.95 คน/วัน เครื่องคอมพิวเตอรEท่ีใชTงาน 43.89 เครื่อง/วัน และยังไมU
พบการใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ซ่ึงแสดงใหTเห็นวUาสามารถแกTไขปIญหาความเสี่ยงในขTอน้ีไดTท้ังน้ี ความเสี่ยงในลําดับท่ี 2-4 
จะนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปRงบประมาณตUอไป 

อภิปรายผล 
จากความหมายของความเสี่ยงท่ีนักวิชาการหลายทUานไดTใหTคํานิยามพอจะสรุปไดTวUา 

ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลUา หรือเหตุการณEท่ีไมU             
พึงประสงคEหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตTสถานการณEท่ีไมUแนUนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทําใหTการดําเนินงานไมUประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคEและเปvาหมายขององคEกร ท้ังในดTาน
ยุทธศาสตรE การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงจึงเปaนกระบวนการสําคัญท่ีจะทํา
ใหTการดําเนินงานขององคEกรเปaนระบบและตUอเน่ือง ชUวยใหTองคEกรลดมูลเหตุของแตUละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
ใหTระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูUในระดับท่ีองคEกรยอมรับไดT ประเมิน
ไดT ควบคุมไดT และตรวจสอบไดTอยUางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคEหรือเปvาหมายขององคEกรเปaนสําคัญ 
ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดT
ประเมินปIจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ภายนอกท่ีอาจเปaนตTนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหTการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ไมUบรรลุวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไวT ประกอบดTวย 

1. ขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 

           ความเสี่ยงในเรื่องขาดการดําเนินการเก็บรักษาขTอมูลใหTเปaนไปตามพระราชบัญญัติวUาดTวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ทําใหTกระทบตUอการใหTบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลTองกับ พระราชบัญญัติวUาดTวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550  (น. 11) 
มาตรา 26 ผูTใหTบริการตTองเก็บรักษาขTอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรEไวTไมUนTอยกวUาเกTาสิบวันนับแตUวันท่ีขTอมูลน้ันเขTาสูU
ระบบคอมพิวเตอรE แตUในกรณีจําเปaนพนักงานเจTาหนTาท่ีจะสั่งใหTผูTใหTบริการผูTใดเก็บรักษาขTอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรEไวTเกินเกTาสิบวันแตUไมUเกินสองปRเปaนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ไดT ผูTใหTบริการจะตTองเก็บ
รักษาขTอมูลของผูTใชTบริการเทUาท่ีจําเปaนเพ่ือใหTสามารถระบุตัวผูTใชTบริการ นับแตUเริ่มใชTบริการและตTองเก็บรักษาไวT
เปaนเวลาไมUนTอยกวUา 90 วันนับตั้งแตUการใชTบริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหน่ึงจะใชTกับผูTใหTบริการประเภทใด 
อยUางไรเมื่อใดใหTเปaนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูTใหTบริการใดไมUปฏิบัติตามมาตราน้ีตTองระวาง
โทษปรับไมUเกิน 500,000 บาท 
  2. การปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากร  

ความเสี่ยงในเรื่องการปeดตัวของสํานักพิมพEทําใหTกระทบตUอการจัดหาทรัพยากรของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากรูปแบบการรับขTอมูลขUาวสารของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จากขTอมูลปR พ.ศ. 2558 – 2562 ซ่ึง ไอโกะ ฮามาซากิ (2562) รายงานวUามีสื่อสิ่งพิมพEปeดตัวหรือยกเลิกการพิมพEบน
กระดาษอยUางนTอย 40 แหUง ท้ังท่ีเปaนนิตยสารและหนังสือพิมพE อาทิ นิตยสารซุบซิบ OOPS!, OHO, ZOO, FHM, 
เปรียว, lemonade, candy, VOLUME, IMAGE, COSMOPOLITAN, บางกอกรายสัปดาหE, เนช่ันสุดสัปดาหE  
seventeen, สกุลไทย, ขวัญเรือน, ดิ ฉัน, คูUสรTางคูUสม, พลอยแกมเพชร, ครัว, Lonely, Planet, Traveller 
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Thailand, หนังสือพิมพEบTานเมือง, หนังสือพิมพEโพสตEทูเดยE ฯลฯ เปaนตTน นอกจากน้ียังมีสื่อสิ่งพิมพEทTองถ่ินอยUาง
หนังสือพิมพEเชียงใหมUนิวสEท่ีนําเสนอขUาวภาคเหนือมานานกวUา 27 ปR ท่ีไดTยุติบทบาทในรูปแบบของหนังสือพิมพEโดย
ผันตัวไปนําเสนอขUาวในรูปแบบออนไลนEบนเว็บไซตEอยUางเต็มตัวสอดคลTองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศEศักดิ์ (2562) ท่ี
กลUาววUา ปIจจุบันคนเลือกท่ีจะอUานหนังสือผUานสื่อตUางๆผUานดิจิทัลมากข้ึนเพราะนอกจากจะสะดวกรวดเร็วอUานไดT 
ทุกท่ีทุกเวลาแลTวยังประหยัดกวUาการซ้ือเปaนเลUมเหมือนในอดีตซ่ึงในอนาคตการลงทุนพิมพEหนังสือเพ่ือจําหนUายจะ
ลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากไมUมีคนซ้ือและไมUมีโฆษณา หนังสือพิมพE นิตยสาร วารสารตUางๆตTองปรับตัวมาสูUการทํา
ออนไลนEเต็มรูปแบบและนําเสนอผUานชUองทางโซเชียลมีเดียซ่ึงตTนทุนต่ํากวUาและเขTาถึงไดTรวดเร็วกวUา 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมUมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
ฐานขTอมูลออนไลนE  

 ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดTดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขUายหTองสมุดในประเทศ (ThaiLis) ซ่ึงเปaนการพัฒนาความรUวมมือระหวUางหTองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย สกอ. ไดTดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสE
เพ่ือการสืบคTน (วารสารออนไลนE) ซ่ึงมีฐานขTอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสEในสาขาวิชาตUาง ๆ รวมถึงฐานขTอมูลเพ่ือการ
อTางอิง (Citation Database) จํานวน 10 ฐานขTอมูล เพ่ือใหTบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารยE และนักวิจัยใน
หนUวยงานใชTประโยชนEดTานการศึกษาและวิจัย อยUางไรก็ตามเน่ืองจากการดําเนินการบอกรับสมาชิกฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเพ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการอTางอิงเปaนการดําเนินงานตามปRงบประมาณ ซ่ึงยังไมUมีประกาศ
เปaนนโยบายท่ีชัดเจนจาก สกอ.วUาจะใหTการสนับสนุนอยUางตUอเน่ืองตลอดไป ทําใหTเปaนความเสี่ยงของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีฐานขTอมูลอิเล็กทรอนิกสEเ พ่ือการสืบคTนและฐานขTอมูลเพ่ือการ                           
อTางอิงใชTเน่ืองจากท่ีผUานมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมUไดTจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือฐานขTอมูล
อิเล็กทรอนิกสEเองเพราะมีราคาสูง  

4. จํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ความเสี่ยงเรื่องจํานวนผูTเขTาเรียนลดลง สUงผลกระทบตUองบประมาณรายไดTของมหาวิทยาลัยและ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับลงทุนแมน (2562) ซ่ึงเขียนไวTในบทความเรื่องวิกฤติ
มหาวิทยาลัยไทย กลUาววUาอัตราการเกิดของประชากรเปaนสUวนหน่ึงท่ีทําใหTอัตราการเขTามาลงทะเบียนเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง ในชUวงระหวUางปR พ.ศ. 2505–2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยเฉลี่ยอยูU ท่ี 1,000,000–
1,200,000 คนตUอปRอยUางไรก็ตามหลังจากปR พ.ศ. 2525 จํานวนเด็กเกิดใหมUของไทยมีแนวโนTมลดลงอยUางตUอเน่ือง          
ปR พ.ศ. 2530 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 884,043 คน ปR พ.ศ. 2550 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 797,588 คน        
ปR พ.ศ. 2560 เด็กเกิดใหมUของไทยเทUากับ 702,755 คน ซ่ึงหากดูตามตัวเลขก็หมายความวUาในอนาคตจํานวนเด็กท่ี
จะเขTาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะลดลงไปอีก แตUกUอนท่ีจะถึงอนาคตวันน้ีมหาวิทยาลัยของไทยหลายแหUงก็
กําลังประสบปIญหาจากการท่ีนักศึกษามาสมัครเรียนลดลงแลTว การลดลงของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไมU
เพียงแตUทําใหTรายไดTซึ่งเปaนคUาธรรมเนียมดTานการศึกษาของแตUละมหาวิทยาลัยลดลงแตUยังทําใหTงบประมาณท่ีแตUละ
มหาวิทยาลัยจะไดTรับจัดสรรจากภาครัฐน้ันลดลงดTวย จากปR พ.ศ. 2560 จํานวน 112,975 ลTานบาท มาอยูUท่ี 
108,941 ลTานบาทในปR พ.ศ. 2561 ซ่ึงเมื่อดูจํานวนเด็กเกิดใหมUท่ีลดลงและประเทศไทยกําลังเขTาสูUสังคมผูTสูงอายุมาก
ยิ่งข้ึนจึงมีความเปaนไปไดTสูงท่ีภาครัฐอาจนํางบประมาณไปจัดสรรใชTจUายดTานอ่ืนๆ ท่ีไมUใชUดTานอุดมศึกษา 
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ข\อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพิจารณาศึกษาปIจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ท้ังภายนอกและภายในเพ่ือใหTไดTขTอมูลท่ี
แมUนยําและละเอียดมากยิ่งข้ึน รวมถึงพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดรUวมระหวUางปIจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในมา
ประกอบการวิเคราะหEความเสี่ยงเพ่ือสรTางความตระหนักใหTเห็นเปaนรูปธรรม 
  2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคEกรแบบ
บูรณาการ โดยมีการจัดการอยUางมีระบบและตUอเน่ือง ใหTการบริหารความเสี่ยงเปaนสUวนหน่ึงของการดําเนินงาน
ตามปกติ โดยอาจใหTมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTเพ่ือการจัดการท่ีดีตUอไป 
  การนําไปใช\ประโยชนE 
  1. การประเมินความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดลําดับความเสี่ยงไวT 4 อันดับ ซ่ึงนํามาทําการวางแผนและจัดทํา
โครงการเพ่ือลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงแลTวในอันดับท่ี 1 ซ่ึงในปRงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากประเด็นความเสี่ยง
ลําดับท่ี 2-4 ยังเปaนประเด็นความเสี่ยงขององคEกรอยูU คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตTองหาแนวทางเพ่ือการกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ใหT
มหาวิทยาลัยตUอไป 
  2. ควรมีการติดตามตรวจสอบระบบจัดเก็บขTอมูลจราจรคอมพิวเตอรEภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปaนระยะๆ เพ่ือใหTแนUใจวUาระบบยังสามารถทํางานไดT 
อยUางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการเขTาใชTงานเว็บไซตEท่ีเขTาขUายการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวUาดTวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE พ.ศ. 2550 ท้ังน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลUาว 
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การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
Development of a Collaborative Network for Digital Document 

Management of Mahasarakham University 
 
 

เอ้ืออารีย7 ปานพิมพ7ใหญ 
 

   สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
auearee.p@msu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคE 1) เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุRมตัวอยRาง ไดTแกR  ผูTบริหาร และผูTปฏิ บัติ งาน กลุRมละ จํานวน 22 คน  เครื่องมือ ท่ี ใชT                          
คือ แบบสอบถาม  2 ชุด  ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน  ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.88     
ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.98  สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล ไดTแกR ความถ่ี คRารTอยละ และสRวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการวิจัย พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการ

จัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม อยูRในระดับปานกลาง ( X = 3.50)  ผูTปฏิบัติงานมีระดับ
ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับ 

ปานกลาง (X  = 3.04)  สRวนผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือใน

การจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับปานกลาง (X  = 2.90)  และ
ผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEของการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสาร

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับมาก (X  = 4.05)   

  
คําสําคัญ:  เอกสารดิจิทัล, เอกสารอิเล็กทรอนิกสE, จดหมายเหตุดิจิทัล, เครือขRาย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
                    The objectives of this research were twofold: 1)  to investigate the 
problems  and obstacles in the operation of digital documents of Mahasarakham 
University, and 2) to develop a digital document management collaboration network 
of Mahasarakham University.  There were two sample groups i.e. 22 executives and 
22 workers.  The research tools were two sets of questionnaires, namely executive 
and worker sets.  The Reliability of the executive set = 0.88, and that of the worker 
set = 0.98.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, and 
standard deviations. 
        The results of the research revealed that, overall, the executives’ 
opinion regarding the development of the digital document collaboration network of 
Mahasarakham University was at a medium level (= 3.50).  The workers reflected that 
the level of problems and obstacles in the operation of digital documenters at 
Mahasarakham University in all aspects was at a medium level (= 3.04).  The overall 
opinion of the workers on the current state of the development of the digital 
document collaboration network of Mahasarakham University in all aspects was at a 
medium level (= 2.90).  In addition, the level of the workers’ opinion on the 
desirable conditions of the development of the digital document collaboration 
network of Mahasarakham University in all aspects was at a high level (= 4.05). 
 
Keyword: Digital Documents, Electronic Documents, Digital Archives, Network, Mahasarakham  

    University 
 
บทนํา 

         จากพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหRงชาติ พ.ศ. 2556 เลRม 130 ตอนท่ี 23 ก ไดTระบุชัดเจน
เก่ียวกับคํานิยาม เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ เอกสารสRวนบุคคล เปmนเอกสารท่ีสิ้นกระแสการ
ใชTงาน และไดTรับการประเมินคุณคRา ควรคRาแกRการเก็บรักษาและอนุรักษEไวTเพ่ือเปmนมรดกทางวัฒนธรรมดTาน
ประวัติศาสตรEของชาติ และเพ่ือประโยชนEในการศึกษา การคTนควTา หรือการวิจัย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, น.1) 
ปLจจุบันพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมาซ่ึงความเปลีย่นแปลงหลายอยRางในการบริหารจัดการหTองสมดุ 
ความเจริญกTาวหนTาของเทคโนโลยีท่ีทําใหTเกิดแนวคิดในการพัฒนาหTองสมุดใหTเขTาสูRการเปmนหTองสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) หTองสมุดก็มีการจัดเก็บและการใหTบริการสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสEหรือดิจิทัล มีการ
ใหTบริการสารสนเทศในลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และสื่อผสม (Multimedia) ทําใหTผูTใชTสามารถ
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เขT า ถึ งส ารสน เท ศ ท่ี ตT อ งก าร ไดT อ ยR า งส ะด วกรวด เร็ ว ใน ลั ก ษ ณ ะข องก ารสื บ คT น แ บ บ อ อ น ไล นE                            
(นํ้าทิพยE วิภาวิน, 2541, น. 5)   

จากแนวโนTมการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากทรัพยากร 
สารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพEท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTพิมพEเผยแพรRผลงานวิชาการใหTอยูRในรูปดิจิทัลและ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทําใหTสถาบันอุดมศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชRวย กรณีตัวอยRาง หนRวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดTเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตEใชTใน
การจัดการเอกสาร พบปLญหาการขาดแคลนบุคลากรผูTเช่ียวชาญในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะ และอุปกรณEจัดเก็บเน้ือหาดิจิทัลในกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ยังมีไมR
เพียงพอท้ังดTานปริมาณและสมรรถนะ  

งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการรRวมมือกันแกTปLญหาและรRวมกันวางแผนระยะยาวในการแกTปLญหาในการรRวมมือกัน
ในลักษณะใชTทรัพยากรรRวมกัน (Sharing Resources) การสรTางความรRวมมือเพ่ือนําไปสูRการเช่ือมโยงในลักษณะ
เครือขRาย ก็นับไดTวRาเปmนรูปแบบหน่ึงของการรวมกลุRม ท้ังน้ีเพราะเปmนการสรTางเครือขRาย  การเช่ือมโยงกันน้ีจะใชT
ระบบโทรคมนาคมชRวยใหTการติดตRอไดTสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ผูTใชTไดTมีโอกาสเขTาถึงสารสนเทศตามความตTองการ
และสิ่งท่ีควรจะไดTรับอยRางครบถTวน ถูกตTอง เชิงลึก และทันสมัยเทRาเทียมกัน รวมท้ังลดการทํางานท่ีซํ้าซTอน                 
ลดคRาใชTจRาย เวลาและแรงงาน และสามารถนํางบประมาณหรอืทรัพยากรท่ีมีอยูRจํานวนเทRาเดมิน้ันไปพัฒนางานไดT
มากข้ึน นอกจากน้ีทําใหTเกิดมีมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนเปmนการเผยแพรRสารสนเทศเขTาถึงผูTใชT 
 
วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม            
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. ประชากรและกลุRมตัวอยRางท่ีใชTในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดTวย ผูTบริหารจํานวน 22 คน และ 
ผูTปฏิบัติงาน จํานวน 22 คน ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น  เทRากับ 0.88 ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น  
เทRากับ 0.98 
              2. เครื่องมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลของการวิจัย ครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบRงเปmน 2 ชุด  
ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน มี 2 ลักษณะ  คือ แบบสํารวจรายการ  (Check  List) และแบบมาตราสRวน
ประมาณคRา (Rating  Scale)  
              3. สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล  ไดTแกR ความถ่ี รTอยละ คRาเฉลี่ย และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ขJอเสนอแนะ และการนําไปใชJประโยชน7 
   สรุปผล 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของ 
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มหาวิทยาลยัมหาสารคามของผูTบริหาร 
 
ตารางท่ี  1  รTอยละความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดจิิทัลของ 
             มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTบริหาร 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน)  
N=22 

ระดับ          
ความคิดเห็น 

X  SD 

1. ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารจดหมายเหต”ุ เพียงใด 4.18 0.79 มาก 

2.ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารดิจิทัล” เพียงใด 4.36 0.65 มาก 

3. ทRานเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญระดับใด 4.50 0.67 มาก 

4.ทRานเห็นวRาการบรหิารเอกสารดจิิทัลในมหาวิทยาลัยอยูRในระดับใด 3.45 0.85 ปานกลาง 

5. ทRานคิดวRามหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในดTาน
ฮารEดแวรE ซอฟตEแวรE บุคลากร เพ่ือพัฒนาไปสูRสังคมดิจิทัล  

3.91 1.10 มาก 

6.เอกสารจดหมายเหตุประเภทใดบTางท่ีหนRวยงานทRานจัดทําเปmน
เอกสารดิจิทัล 

   

  6.1 ประวัติผูTบริหาร 2.82 1.65 ปานกลาง 

  6.2 บุคคลท่ีสรTางช่ือเสียง 2.27 1.51 นTอย 

  6.3 เอกสารอาคาร สถานท่ี 2.45 1.40 นTอย 

  6.4 เอกสารการบริหาร 3.23 1.57 ปานกลาง 

  6.5 เอกสารทางกฎหมาย 3.14 1.67 ปานกลาง 

  6.6 เอกสารหลักสูตร 2.91 1.74 ปานกลาง 

  6.7 สิ่งพิมพEตRอเน่ืองของมหาวิทยาลัย 2.77 1.66 ปานกลาง 

  6.8 กฤตภาคขRาวของมหาวิทยาลัย 2.91 1.54 ปานกลาง 

  6.9 เอกสารผลงานทางวิชาการ 2.64 1.67 ปานกลาง 

  6.10 โสตทัศนวัสด ุ 2.32 1.46 นTอย 

  6.11 ของท่ีระลึก 2.05 1.43 นTอย 

7.ทRานเห็นวRาควรมีหนRวยงานหลักในการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

2.50 0.80 นTอย 

8.ทRานเห็นวRาควรมีการจัดตั้งเครือขRายเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามหรือไมR 

4.41 0.79 มาก 

9. ทRานเห็นควรมีการกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบรหิาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

4.50 0.74 มาก 

10. ทRานเห็นควรมีการกาํหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกันหรือไมR 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  1  (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน) 
N=22 

ระดับ           
ความคิดเห็น 

X  SD 

11. ทRานเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลยัหรือไมR 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

12.ทRานเห็นวRามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ควรจัดตั้ง  
หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยมหาสารคามเปmนเอกเทศหรือไมR 

4.41 1.05 มาก 

รวม 3.50 1.17 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRาย    

ความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง (X = 3.50)  
เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอยูRใน

ระดับมากท่ีสุด (X = 4.73)  รองลงมา คือ  ผูTบริหารเห็นควรมีการกําหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล

รRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด (X = 4.68)   และผูTบริหารเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญ และเห็นควรมี

การกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  อยูRในระดับมาก (X = 4.50)    
 

ตอนท่ี 2 ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของ 
ผูTปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความคิดเห็นปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
    มหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานนโยบายเอกสารดิจิทัล 

1.การกําหนดนโยบายในการดําเนินเอกสารดิจิทัล 3.50 0.74 ปานกลาง 

2.การกําหนดผูTรับผิดชอบในการดาํเนินการเอกสารดิจิทัลเปmนงานหลัก 2.91 1.26 ปานกลาง 

3. การกําหนดคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.09 0.97 ปานกลาง 

4.การกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจน 3.59 1.00 มาก 

5.การสRงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารดิจทัิล 3.45 0.80 ปานกลาง 

6. ความรRวมมือ/ประสานงานกับหนRวยงานอ่ืน 3.18 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

1.งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.50 0.85 ปานกลาง 

2.เครื่องมือ อุปกรณE  ซอฟตEแวรE ในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.23 0.97 ปานกลาง 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอรE ระบบฐานขTอมูล ในการจัดการเอกสารดิจทัิล 3.18 0.85 ปานกลาง 

4.มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล 3.41 0.95 ปานกลาง 

5. เซิรEฟเวอรEในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.50 1.18 ปานกลาง 

6.บุคลากรไมRมีความรูT ความชํานาญในการจัดการไฟลEเอกสารดจิิทัล 2.68 1.04 ปานกลาง 

7.บุคลากรทํางานไมRตรงกับตําแหนRงงานหนTาท่ี 2.36 1.46 ปานกลาง 

8.บุคลากรในการจัดทําเอกสารดิจทัิลโดยตรงไมRม ี 2.68 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.06 1.07 ปานกลาง 

ดJานระบบการจัดเก็บเอกสารดิจทัิล 

1.ระบบมีความเสถียร คลRองตัวในการปฏิบัติงาน 2.86 1.32 ปานกลาง 

2.ระบบมีเน้ือท่ีจดัเก็บเอกสารดิจทัิลมาก 2.86 1.24 ปานกลาง 

3.ระบบใชTงานงRาย  สะดวก ไมRซับซTอน 2.59 1.33 ปานกลาง 

4. ระบบสามารถเช่ือมโยงเอกสารดิจิทัลไดT 2.91 1.47 ปานกลาง 

5.ระบบสามารถสืบคTนเอกสารในคลังเอกสารดิจิทัลไดT 2.86 1.58 ปานกลาง 

รวม 2.81 1.38 ปานกลาง 

ดJานการลงรายการเอกสารดิจิทัล 

1. ระบบการลงรายการเอกสารดิจทัิล 3.23 1.06 ปานกลาง 

2. การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล 3.36 0.95 ปานกลาง 

3.ความรูT ความชํานาญในการลงรายการเอกสารดิจิทัลของผูTปฏิบัติงาน 2.95 0.89 ปานกลาง 

4.คูRมือในการปฏิบัติงาน 2.82 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.09 1.02 ปานกลาง 
ดJานการบริการเอกสารดิจิทัล 

1.ความเสถียรของเว็บไซตEของหนRวยงาน 3.00 1.44 ปานกลาง 

2.การเป|ดดูเอกสารดิจิทัล 2.95 1.46 ปานกลาง 

3.การตรวจเอกสารดิจิทัลกRอนเผยแพรR 3.00 1.44 ปานกลาง 

4.ความรวดเร็วในการเขTาถึงเอกสารดิจิทัล 3.00 1.38 ปานกลาง 

5.ความถูกตTองสมบูรณEของเอกสารดิจิทัล 2.95 1.36 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.416 ปานกลาง 
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โดยรวม 3.04 1.17 ปานกลาง 

                 
   ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับปานกลาง (X  = 3.04)  เมื่อพิจารณา
รายดTาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อยูRในระดับปานกลางทุกดTาน เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําสามอันดับแรก ดังน้ี คือ ดTานนโยบายเอกสาร

ดิจิทัล (X =3.28) รองลงมา คือ ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล (X  = 3.09)  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

(X  = 3.06)  
อภิปรายผล  
1. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTบริหาร ดังน้ี 

                     ผลการวิเคราะหE พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือ
ในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา 
ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยและเห็นควรมีการกําหนด
มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมี
ความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการสื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหาย
งRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 2551,น. ง)   
   2. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTปฏิบัติงาน ดังน้ี  
                 ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTปฏิบัติงานเคยดําเนินงานจัดการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด เพราะ
เปmนงานในหนTาท่ีท่ีจะตTองทําเปmนประจํา ไดTแกR การพิมพEงาน  สอน บรรยาย จัดทําวาระการประชุม การจัดทํา
โครงงาน การจัดเก็บเอกสารในรูปกระดาษ และทําการอัปโหลดไฟลEเอกสารดิจิทัลในระบบเปmนประจํา เพ่ือเผยแพรR
บนเว็บไซตE นอกจากน้ียังจัดทําสื่อการประชาสัมพันธEของหนRวยงานเพ่ือเผยแพรRบนเว็บไซตE  ดTานนโยบายในการ
ดําเนินงานเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไดTกําหนดนโยบายในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด และไดT
กําหนดดTานรูปแบบการจัดทําเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด โดยไมRเปmนลายลักษณEอักษร จะเห็นไดTวRาในปLจจุบันในการ
ปฏิบัติงานเอกสารดิจิทัล มีความสําคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เปmนกฎหมายท่ีมีสRวนเก่ียวขTองกับเอกสารในหนRวยงานภาครัฐ 
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดTานดิจิทัลมาใชTในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการขTอมูล การใหTบริการสารสนเทศ และการสื่อสารของหนRวยงานภาครัฐ   
      ดTานการจัดการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไมRมีการกําหนดลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี                 
(Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร รTอยละ 90.00 และหนRวยงานมีการกําหนด
ลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี (Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร  รTอยละ 10.00  
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงาน ดTานเอกสารดิจิทัลตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 86.36  และ
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลไมRตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 13.64  สRวนรูปแบบ
การบริหารงานเอกสารดิจิทัล พบวRา บริหารตามภารกิจหนTาท่ีของหนRวยงานมากท่ีสุด รTอยละ 52.17 สRวน
ผูTรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารดิจิทัล เปmนเจTาหนTาท่ีบริหารงานท่ัวไปและนักวิชาการคอมพิวเตอรEมากท่ีสุด        
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รTอยละ 26.31 ในการปฏิบัติงานผูTปฏิบัติงานจัดการเอกสารดิจิทัลดTวยวิธีสแกน จดหมายเหตุดั้งเดิมท่ีเปmนแอนะล็อก 
โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลRาน้ันอาจเปmน แฟ~มเอกสาร สิ่งพิมพE แผนท่ี แบบแปลน ภาพวาด สื่อบันทึก เสียง วีดิ
ทัศนE ภาพถRาย สิ่งของตัวอยRาง ฯลฯ แตRความทTาทายท่ีหนRวยงาน/หอจดหมายเหตุตTองเผชิญในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล คือ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเกิดจากการแปลงรูป (Digitization) เอกสารจดหมายเหตุดั้งเดิมท่ี
เปmนแอนะล็อก ใหTเปmน “เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสE”  (Electronic Archives) และการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives) ท่ีเปmนเอกสารดิจิทัลตั้งแตRเกิด (Born-Digital) (สมสรวง พฤติกุล, 2561,         
น. 77)   
  ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานมีการลงรายการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด            
รTอยละ 59.09 วิธีการลงรายการเอกสารดิจิทัลโดยวิธีอ่ืน ๆ  รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ วิธีการลงรายการเอกสาร
ดิ จิทัลบางเขตขTอมูล รTอยละ 31.82 และวิธีการลงรายการเอกสารดิ จิ ทัลทุกเขตขTอมูล  รTอยละ 27.27                 
สRวนมาตรฐานการลงรายการท่ีหนRวยงานใชT พบวRา  มาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนเอง รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ  
มาตรฐานอ่ืนๆ รTอยละ 36.36  และดับลินคอรEเมทาดาทา (Dublin Core Metadata) เปmนรTอยละ 13.63  สRวนการ
จัดเก็บไฟลEขTอมูลเอกสารดิจิทัล  พบวRา เก็บไวTท่ี Server ของหนRวยงาน และ เก็บไวTท่ี Hard Disk มากท่ีสุด  รTอยละ 
36.36 รองลงมา คือ เก็บไวTท่ี Cloud Computing  รTอยละ 18.18 และ เก็บไวTท่ี Server หนRวยงานภายนอก                 
รTอยละ 9.10  
   ดTานการบริการเอกสารดิจิทัล  พบวRา  บริการเอกสารดิจิทัลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลTอง
กับบุญเลี้ยง ทุมทอง และวรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด และสถานการณEใน
ปLจจุบันและสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนแตRละวัน เน่ืองจากในปLจจุบันการสื่อสาร สถิติการสืบคTนขTอมูลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมีความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน  ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการ
สื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหายงRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ   (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 
2551, น. ง)  และสอดคลTองกับงานวิจัยของ เอ้ืออารียE ปานพิมพEใหญR (2553, บทคัดยRอ) พบวRา ไดTพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและคTนคืนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติครอบคลุมการ
ทํางานไดTอยRางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว  เพ่ืออํานวยสะดวกในการ
เขTาถึงสารสนเทศไดTและงRายตRอการใชTงาน   

2. ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จากผลการวิเคราะหEขTอมูลดTานปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเปmนปLญหามากท่ีสุด คือ ดTานนโยบายเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหา
และอุปสรรคในการการกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจนมากท่ีสุด  เปmนเพราะเอกสารในปLจจุบัน
จําเปmนตTองจัดการเอกสารตั้งแตRตTนกําเนิด เพ่ือใหTเปmนเอกสาร/สื่อดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ตTองมีการสรTางสรรคEสื่อดิจิทัลท่ี
มีคุณภาพ ไดTแกR การบริหารจัดการโฟลเดอรEและแฟ~มเอกสาร การสรTางเอกสารงานพิมพEท่ีมีคุณภาพ การจัดการ
เอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัล และขTอกําหนดการพัฒนาเอกสารเว็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลยE และบุญเกียรติ 
เจตจํานงนุช, 2561, น.123) สRวนดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด คือ การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล พบวRา 
ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล และเซิรEฟเวอรEในการ
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จัดเก็บเอกสารดิจิทัล การจัดเก็บขTอมูลเอกสารดิจิทัลตTองใชTงบประมาณสูง เน้ือท่ีจัดเก็บไมRเพียงพอ จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูT เห็นปLญหาอุปสรรคในการประสานงานและประชาสัมพันธEเรื่องราว เช่ือมโยง
ขTอมูลกันจึงเห็นควรจัดสรTาง Facebook Fanpage  ข้ึนเพ่ือเปmนการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูT ดTานเอกสาร
ดิจิทัล เพ่ือเปmนคลังความรูTเอกสารดิจิทัล และคลังเอกสารจดหมายเหตุขององคEกรไดT ซ่ึงจัดเก็บไวTใน Cloud 
Computing จะชRวยใหTลดตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุสลวัฒนE คงประดิษฐE, 2559, น. 43) 

4. การพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.1 สภาพปLจจุบัน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRาย 

ความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ดTานเครือขRายความรRวมมือ  และดTานนโยบาย  ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมี
ความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับงานวิจัยของ                
บุญเลี้ยง ทุมทอง และ วรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด เพราะถือวRาเปmน
สิ่งจําเปmนและบุคลากรใชTอินเทอรEเน็ตเพราะถือวRาเปmนสิ่งท่ีจําเปmน ใชTในการศึกษาในปLจจุบันเปmนสิ่งท่ีคุTมคRา  

4.2 สภาพท่ีพึงประสงคE พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEการพัฒนา 
เครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากร
ผูTปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล และดTานเครือขRายความรRวมมือ ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน
ท่ีมีความพึงประสงคEมากท่ีสุด คือ จะตTองมีความรูTดTานงานสารบรรณ  มีความรูTดTานการจัดหมวดหมูR จัดเก็บ และ
บริการเอกสารดิจิทัล และมีความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารจดหมายเหตุ จะตTองมีการพัฒนาตนเองดTานวิชาการ ดTานบริการ และดTาน
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัยสาคร ทิพวนนอก (2548, น. 116-128)  จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสํานักวิทย
บริการ เปmนหนRวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดTานงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปmนหนRวยงานตTนแบบจึงไดTมีการพัฒนา Facebook Fanpage : MSU Digital Archives 
เพ่ือสรTางเครือขRายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลของหนRวยงาน เปmนการประชาสัมพันธE เปmนแหลRงรวม
ขTอมูล สารสนเทศเอกสารท่ีเก่ียวขTองกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหTกับสมาชิกเครือขRาย คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดTานเอกสารดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากใหTความสําคัญกับการสงวนรักษาเน้ือหาดิจิทัลแลTว ยังมี
วัตถุประสงคEเพ่ือการแบRงปLนการใชTทรัพยากรจดหมายเหตุรRวมกัน นอกจากน้ี การสรTางเครือขRายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยังตTองใหTความสําคัญกับความสามารถทํางานรRวมกันไดTระหวRางหอจดหมายเหตุทTองถ่ิน ท่ีมี
มาตรฐานตRาง ๆ เขTามาเก่ียวขTอง ท่ีอยูRบนพ้ืนฐานการมีโครงสรTางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
สนับสนุนจะชRวยใหTการทํางานรRวมกันไดTประสบความสําเร็จ การใชTการคํานวณบนกTอนเมฆ (Cloud Computing) 
จะชRวยตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุลวัฒนE คงประดิษฐE,  2559, น. 43) 
 

ขJอเสนอแนะ  
 

   1. นําขTอมูลปLญหาและอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาเครือขRายเอกสารดิจิทัลมหาวิทยาลัย 
มหาสารคามมาดําเนินงานเพ่ือใหTบรรลุผล 
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   2. มหาวิทยาลัยตั้งอยูRในชุมชน ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการสรTางเครือขRายจดหมายเหตุ 
ชุมชนไวTดTวยเน่ืองจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีความสําคัญในดTานความคิด ดTานภูมิปLญญา และดTานวัฒนธรรม 
   3. ควรมีการกําหนดนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยโดยผูTบริหารระดับสูงสุดเปmนผูTกําหนด  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีบทบาทพัฒนาท้ังมหาวิทยาลัยและชุมชน 
   การนําไปใชJประโยชน7 
   1. ประโยชน7ตอหJองสมุด 

1.1 เปmนหนRวยงานตTนแบบท่ีดําเนินการจัดการเอกสารจดหมายเหตุหรือเปmนพ่ีเลี้ยงของ 
หนRวยงานท่ีจะพัฒนางานจดหมายเหตุของสถาบันไดT 

1.2 มีพันธมิตรการสรTางเครอืขRายจดหมายเหตุรRวมกันภายในสถาบันเดียวกัน ในระดับชุมชน  
ระดับทTองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไดT 

2. ประโยชน7ตอผูJใชJบริการ 
2.1 เปmนแหลRงขTอมูลเพ่ือเปmนประโยชนEสําหรับการสืบคTนขTอมูลของสมาชิกเครือขRาย 
2.2 เปmนแหลRงเก้ือกูล สนับสนุนขTอมูลสําหรับอTางอิง เพ่ือท่ีจะทําวิจัยในอนาคต รRวมกันไดT 
 

รายการอJางอิง 
กุลวัฒนE คงประดิษฐE.  (2559).  การสรTางเครือขRายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล.  วารสารวิชาการ 
 มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�,  24(44), 43-63. 
นํ้าทิพยE วิภาวิน.  (2541).  หTองสมุดดิจิทัล.  ข�าวสารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค าไทย,     
 11(4), 5-22. 
บุญเลิศ อรุณพิบูลยE และบุญเกียรติ เจตจํานงนุช. (2561). แนวปฏิบัติการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล  
 ใน สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ และ ฝ1ายบริการ 

 ความรู ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ   
   กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี.  หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล.  
  (น.121-205).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

บุญเลี้ยง ทุมทอง, และวรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ.  (2553).  พฤติกรรมการใช อินเทอร�เน็ตของบุคลากรใน 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายงานการวิจัย).  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหRงชาติ พ.ศ. 2556. (2556, 13 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา,  เลRม 130,   
 ตอนท่ี 23 ก, หนTา 1. 
ยวิญธากรณE ทองแขก. (2561). การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ, ใน สํานักบรรณสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ และ ฝ1ายบริการความรู ทางวิทยาศาสตร�และ 
 เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี.   
 หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล. (น. 25-43).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช.  
ศิริรัตนE  ตรงวัฒนาวุฒิ. (2551). การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 (วิทยานิพนธEวิทยาศาสตรEมหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลยัเชียงใหมR. 

1041



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

 

สมสรวง พฤติกุล. (2561). แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหต,ุ ใน สํานักบรรณสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ และ ฝ1ายบรกิารความรู ทางวิทยาศาสตร�และ 
 เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี.   
 หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล. (น. 77-79). นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
สาคร พิพวนนอก.   (2548). การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏบัิติงานด านจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหต ุ
 แห�งชาติ (วิทยานิพนธEปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
เอ้ืออารียE ปานพิมพEใหญR. (2553).  การพัฒนาระบบการจัดเก็บและค�นคืนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลยั 
    มหาสารคาม (รายงานการวิจยั).  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

1042



ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

สวนที่ 1
บทนํา

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

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

สวนที่ 2 
ผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

สวนที่ 3
เอกสารอื่น ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย

Oral Presentations

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร

Poster Presentations

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย

Oral Presentations
กลุม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

การบริหารการบริการจากประสบการณของลูกคา (CEM)

การออกแบบบริการ (Service Design)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร

Poster Presentations

กลุม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร

Poster Presentations

กลุม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)

การบริหารการบริการจากประสบการณของลูกคา (CEM)

การออกแบบบริการ (Service Design)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร

Poster Presentations

กลุม การบริหารองคกร การจัดการความรู (KM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย

Oral Presentations

กลุม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

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

ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)

การนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย

Oral Presentations

กลุม การบริหารองคกร การจัดการความรู (KM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

8-9 มกราคม 2563

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1043



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
ประกาศผลการตัดสินการน าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 
จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

8-9 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
 

ประเภทโปสเตอร์ 
 

 

กลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น วิภาดา ดวงคิด 

รักเผ่า เทพปัน 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ผสานการให้บริการ ILL เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเช่ือมโยง 
ฐานข้อมูล PULINET Sharing กับระบบ MFU Interlibrary 
Loan Service 

ดี ขวัญแก้ว เทพวิชิต       
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 
วิทวัฒน์ วะสุรี           
วิไลลักษณ์ อินมีศร ี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

SUT Smart Book Return System 
 
 
 

ชมเชย คม กันชูลี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์             
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)  

การออกแบบบริการ (Service Design) 
 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น ชัยสิทธ์ิ อังคะปัญญาเดช 

กฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

การพัฒนาหนังสือเสียงส าหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น 
ด้วยเทคโนโลยสีังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ 

ดี สมใจ ขุนเจรญิ            
กนก สุขมณี                
ณัฐวุฒิ นันทปรีชา 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ ส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรด์้วยวิธกีารสนทนากลุ่ม (Focus 
group) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 

ชมเชย เสาวภา เพ็ชรรัตน ์ ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง 

บทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน   
ในศตวรรษที่ 21: TSU  i-Classroom @Library 
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กลุ่ม การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น ยวิญฐากรณ์ ทองแขก 

ดวงรัตน์ ดีขั้ว 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

นวัตกรรมการเผยแพรส่ารสนเทศจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย:   
จาก KM สู่ Digital Archives 

ดี ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ABC การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชมเชย กุลสตรี ปรญิญา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบตัิงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
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ประกาศผลการตัดสินการน าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 
จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

8-9 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
 

ประเภทบรรยาย 
 

 

กลุ่ม การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น ปราชญ์ สงวนศักดิ ์ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การพัฒนาแพลตฟอรม์กลางส าหรบัให้บริการ ในรูปแบบห้องสมุด
ไร้เงินสด 

ดี ชัยพร ค าเจรญิคุณ ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการให้บริการ
ร่วมกับ ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ KMUTT-LM 

ชมเชย อภิยศ เหรยีญวิพัฒน์ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติการใช้บริการ
กึ่งเรียลไทม์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)  

การออกแบบบริการ (Service Design) 
 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น ทิพวรรณ สุขรวย 

จิตราภรณ์ ชัยมณ ี
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย 
SIPOC Model 

ดี อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน 
สิขริน สุวรรณนท ี

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล 

พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อความภักดตี่อ
เว็บไซตห์อสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชมเชย ศศิธร ติณะมาศ ส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

การวิเคราะห์บรรณมิติของบทความวิจัยที่เขียนโดยอาจารย์
มหาวิทยาลยันเรศวร ในฐานข้อมลู SCOPUS และ Web of 
Science 
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กลุ่ม การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) 

ระดับ ผู้น าเสนอผลงาน สังกัด เรื่อง 
ดีเด่น อังคณา แซ่เจี่ย หน่วยแผน งานยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส าเร็จด้วย OKRs 

ดี รติยา วีระค า 
เกรียงไกร ชัยมินทร ์
จิราภรณ์ หาบญุ 
ณัชชา สมปรารถนา 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

e-HRM : ระบบฐานข้อมลูเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคดิ
นักพัฒนา 

ชมเชย ชาญณรงค์ เผือกพูลผล 
วาทินี เขมากโรทัย 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ระบบสื่อประชาสมัพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สูผู่้ใช้บริการของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่  4416/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 10  
(The 10th PULINET National Conference - PULINET 2020) 

 
******************************* 

 
 ด้วยส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้รับเกียรติและควำมไว้วำงใจจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำคให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 
10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020) ภ ำย ใต้ ก ร อบ แน วคิ ด  "Library 
Transformation in a Disrupted World"  ระหว่ำงวันที่ 8-9 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิชำชีพและ
ผู้สนใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรบริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรที่เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน 
ตลอดจนเพื่อพัฒนำระบบกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ นั้น 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
27 และมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำร
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ      ประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน กำรคลังและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์    กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรนิสิต สงขลำ   กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรนิสิต พัทลุง    กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัสดุ      กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและองค์กรสัมพันธ์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ สงขลำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง  กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตสงขลำ     กรรมกำร 
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-2- 
  
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกฎหมำย      กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยฝ่ำยรับนิสิตและพัฒนำสมรรถนะทำงภำษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้    กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะนิติศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ    กรรมกำร 
คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ    กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน    กรรมกำร 

       คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทักษิณคดีศึกษำ     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพ่ือกำรศึกษำแบบบูรณำกำร กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยภูมิปัญญำชุมชน     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำนำชำติ     กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักหอสมุด     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้ำที ่: ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  2.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 นำงสำวธมลวรรณ  ขุนไพชิต   ประธำนคณะกรรมกำร 
 นำงอัจฉรำภรณ์  กวมทรัพย์   กรรมกำร 
 นำงละอองดำว  เหล่ำแก้ว   กรรมกำร 

นำงสำวขวัญชนก  วิริยกุลโอภำศ   กรรมกำร 
 นำยบุญฤทธิ์  คงล ำพูน   กรรมกำร 
 นำยสุริยำ  อภิวันทนำกร   กรรมกำร 

นำงสำวทิตยำ  จันทร์สุข   กรรมกำร 
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นำงจิตติมำ  ด ำชู    กรรมกำร 

 นำงสำวผกำทิพย์  ชูชำติ    กรรมกำร 
 นำงสำวพรรณทิพย์ ปำนงำม    กรรมกำร 
 นำงศรินญำ  สังข์ศิริ    กรรมกำร 
 นำยทศพร  คงสุจริต    กรรมกำร 

นำงสำวอุมำภรณ์  ธนูศร    กรรมกำร 
 นำงจิรำภรณ์  ทองศรีนุ่น   กรรมกำร 
 นำยดนัย  ทองเต็ม    กรรมกำร 

นำงเสำวภำ  เพ็ชรรัตน์   กรรมกำร 
 นำงปิติมำ  แก้วเขียว   กรรมกำร 

นำงสำวเนำวลักษณ์  แสงสนิท   กรรมกำร 
นำงสุพิริยำ  ผลนำค    กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ท. นพดล   ชัยศิริ    กรรมกำร 
นำงณำตยำ  นุ่นเกลี้ยง   กรรมกำร 
นำยวินิจ   แก้วคีรีวรรณ   กรรมกำร 
นำยวิรรธน ์  จิตคงสง    กรรมกำร 
นำงสำวสุนิษำ   ขันนุ้ย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่   
ก่อนงำน 
กำรส่งผลงำนวิชำกำร 

1. จัดท ำก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
2. จัดท ำข้อก ำหนดกำรส่งผลงำนวิชำกำร โดยวำจำและโปสเตอร์ 
3. ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 
4. ก ำหนดรำงวัลที่น ำเสนอโดยวำจำและโปสเตอร์ 
5. ประสำนกับกรรมกำรในกำรจัดล ำดับผลงำน 
6. แบ่งกลุ่มผลงำนและบทคัดย่อตำมกลุ่มสำขำวิชำ 
7. รวบรวมผลงำนและประสำนงำนกับผู้ส่งผลงำนวิชำกำร เพ่ือจัดท ำเอกสำรประกอบกำร

ประชุมวิชำกำร (Proceedings) ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือลงเว็บไซต์กำรประชุมวิชำกำร 
8. ประสำนฝ่ำยสถำนที่เกี่ยวกับจ ำนวนโปสเตอร์ 

วิทยำกร (Speaker Note) 
1. คัดเลือก ทำบทำม ประสำนเชิญวิทยำกร  
2. ประสำนกำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ประกอบกำรบรรยำยของวิทยำกร ตำมที่มีกำรแจ้ง

ควำมต้องกำร 
3. จัดท ำข้อมูลประวัติวิทยำกร และรวบรวมไฟล์เอกสำรประกอบกำรบรรยำยจำกวิทยำกร

เพ่ือรวบรวมจัดพิมพ์/ถ่ำยเอกสำร น ำเสนอทำงเว็บไซต์ รวมทั้งให้ข้อมูลทั้งหมดได้รับกำร
เข้ำถึงได้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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คณะกรรมกำรอ่ำนผลงำนวิชำกำร 
1. ติดต่อประสำนงำนและจัดกรรมกำรอ่ำนผลงำนวิชำกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำร 
1. จัดเตรียมเอกสำรและแฟ้มกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำร 
2. จัดท ำป้ำยสำมเหลี่ยมประจ ำห้องต่ำงๆ 
3. จัดท ำตำรำงกำรน ำเสนอผลงำนหน้ำห้องน ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ 
4. คัดเลือกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำรโดยวำจำ 
5. คัดเลือกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำรโดยโปสเตอร์ 

รำงวัล 
1. จัดเตรียมเกียรติบัตรให้ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
2. จัดเตรียมโล่และเกียรติบัตรมอบให้ผู้ได้รับรำงวัล 
3. จัดผู้รับผิดชอบเป็นผู้เชิญรำงวัล 

ผลงำนวิชำกำร 
1. ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประชุมวิชำกำรฯ ตีพิมพ์ใน

วำรสำร PULINET JOURNAL 
วันงำน  
กำรส่งผลงำนวิชำกำร 

1. จัดล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนและประสำนงำนกับผู้น ำเสนอผลงำนทั้งโดยกำรบรรยำย
และโปสเตอร์ 

2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดโปสเตอร์ 
3. เก็บรวบรวมคะแนน 
4. จัดทีมบุคลำกรประจ ำห้องน ำเสนอด้วยวำจำ 

วิทยำกร 
1. ดูแลจัดล ำดับ 
2. ควบคุมเวลำกำรบรรยำย 
3. ประสำน/ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ประกอบกำรบรรยำยของวิทยำกร 

รำงวัล 
1. รวบรวมสรุปคะแนนกำรพิจำรณำรำงวัล เพ่ือจัดท ำเกียรติบัตร 
2. ประสำนผู้ได้รับรำงวัลในแต่ละประเภท เพ่ือเข้ำรับรำงวัลในพิธีปิด 
3. จัดเกียรติบัตรมอบให้ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร/ผู้ได้รับรำงวัล 
4. จัดโล่และเกียรติบัตรมอบให้ผู้ได้รับรำงวัล 

 
2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประชำสัมพันธ์ 

   นำงสำวทิตยำ   จันทร์สุข   ประธำนกรรมกำร 
   อำจำรย์ธีรยุทธ์  เกณบุตร   กรรมกำร 
   นำงละอองดำว   เหล่ำแก้ว   กรรมกำร 
   นำงจิตติมำ   ด ำชู    กรรมกำร 
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   นำงจิตติมำ  หนูช่วย    กรรมกำร 
   นำยทศพร  คงสุจริต    กรรมกำร 
   นำงสำวผกำทิพย์  ชูชำติ    กรรมกำร 
   นำงสำวพรรณทิพย์ ปำนงำม    กรรมกำร 
   นำงศรินญำ  สังข์ศิริ    กรรมกำร 
    นำงสำวคำรีน่ำ  แหอุ    กรรมกำร 
   นำงถวิล   เปียคง    กรรมกำร 
   นำยนิกำรียำ  นิแวอำบัส   กรรมกำร 
   นำงสำวนิภำรัตน์  จิรำนุกรม   กรรมกำร 
   นำงสำวเนตรนภำ สมบัติ    กรรมกำร 
   นำงสำวเบญจวรรณ เทพยำ    กรรมกำร 
   นำงสำวพิชำมญชุ์ ทองซ้วน   กรรมกำร 
   นำงสำวสุภัทรำ  แก้วพลงำม   กรรมกำร 
   นำงสำวอุมำภรณ์  ธนูศร    กรรมกำร 

 นำงจิรำภรณ์  ทองศรีนุ่น   กรรมกำร 
 นำยดนัย  ทองเต็ม    กรรมกำร 

นำงเสำวภำ  เพ็ชรรัตน์   กรรมกำร 
 นำงปิติมำ  แก้วเขียว   กรรมกำร 

นำงสำวเนำวลักษณ์  แสงสนิท   กรรมกำร 
นำงสุพิริยำ  ผลนำค    กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ท. นพดล   ชัยศิริ    กรรมกำร 
นำงณำตยำ  นุ่นเกลี้ยง   กรรมกำร 
นำงสำวสุนิษำ   ขันนุ้ย    กรรมกำร 
นำงสำวปิยะนุช  มำกรอด    กรรมกำร 
นำงสำวขวัญชนก  วิริยกุลโอภำศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  หน้ำที่  
   ประชำสัมพันธ์ 

1. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรผ่ำนเว็บไซต์ Facebook Line จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยประชำสัมพันธ์ หนังสือเชิญร่วมงำนและสื่อประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

2. จัดท ำเว็บไซต์ สัญลักษณ์ของงำน ออกแบบพ้ืนที่งำน โปสเตอร์ แบนเนอร์ สื่อ
ประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ  

3. ประสำนงำนกับฝ่ำยลงทะเบียนและปฏิคม เพ่ือจัดเตรียมเอกสำร ณ จุดลงทะเบียน 
4. ประสำนงำนกับงำนประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์

ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรฯ ในเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
5. ดูแลระบบสำรสนเทศของโครงกำรประชุมวิชำกำรฯ  
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6. จัดท ำรำยงำนสรุปข้อมูลผู้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร และกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
เพ่ือรำยงำนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

7. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดช่วง
ระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

พิธีกำร 
1. จัดท ำก ำหนดกำร รูปแบบพิธีกำรเปิดงำน จัดเตรียมค ำกล่ำวพิธีเปิด พิธีปิด และกำรมอบ

รำงวัล  
2. ล ำดับกิจกรรมต่ำงๆ ตำมก ำหนดกำรให้กระชับเหมำะสม 
3. ล ำดับกำรแสดงและจัดเตรียมกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีภำคกลำงคืน   
4. ติดต่อ ประสำนงำนกับผู้ด ำเนินกำรรำยกำร พิธีเปิด-ปิด กำรบรรยำยบนเวที กำรน ำเสนอ

ผลงำนในแต่ละห้อง และกำรแสดงงำนเลี้ยงรับรอง 
5. จัดเตรียมของที่ระลึก 
6. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดช่วง

ระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
หัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักหอสมุด    ประธำนกรรมกำร 

 หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน    กรรมกำร 
 นำงละอองดำว  เหล่ำแก้ว   กรรมกำร 
 นำงสำวทิตยำ  จันทร์สุข   กรรมกำร 
 นำยบุญฤทธิ์  คงล ำพูน   กรรมกำร 
 นำงสำวธมลวรรณ ขุนไพชิต   กรรมกำร 
 นำงสำวกำญจนำวไล  บุญสร้ำง   กรรมกำร 
 นำงธัญชนก   อิงวิยะ    กรรมกำร 
 นำงจิรำภรณ์   ทองศรีนุ่น   กรรมกำร 
 นำงสำวสุภัทรำ   แก้วพลงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  

1. ติดต่อ ประสำน เชิญชวนหน่วยงำน บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้ให้กำรสนับสนุน 
2. ตรวจสอบรำยละเอียดกำรเป็นสปอนเซอร์ของงำนกำรประชุมวิชำกำร 
3. ตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของผู้เข้ำร่วม และติดตำมปรับเปลี่ยนสถำนะกำร

ช ำระเงิน และส่งให้มหำวิทยำลัยออกใบเสร็จรับเงิน 
4. ด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียน ค่ำทัศนศึกษำ น ำเงินส่งมหำวิทยำลัย และ

ดูแลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
5. ด ำเนินกำรเรื่องกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง และงำนด้ำนพัสดุให้เป็น 
6. ก ำหนดอัตรำค่ำใช้บริกำรพื้นที่ในกำรแสดงผลิตภัณฑ์  
7. จัดเก็บรำยได้ 
8. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำย  
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9. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิยให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม  
10. สรุปรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำยเงินเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
11. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดช่วง

ระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

2.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  ปฏิคม และประเมินผล 
 นำงละอองดำว   เหล่ำแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
 นำงอัจฉรำภรณ์   กวมทรัพย์   กรรมกำร 
 นำงสำวทิตยำ   จันทร์สุข   กรรมกำร 
 นำงธัญชนก  อิงวิยะ    กรรมกำร 
 นำงกัณฐ์ธนำศิลป์ ธนูศร    กรรมกำร 

   นำงจิตติมำ   ด ำชู    กรรมกำร 
   นำงจิตติมำ  หนูช่วย    กรรมกำร 
   นำงสำวผกำทิพย์  ชูชำติ    กรรมกำร 
   นำงศรินญำ  สังข์ศิริ    กรรมกำร 
   นำงสำวคำรีน่ำ  แหอุ    กรรมกำร 
   นำงถวิล   เปียคง    กรรมกำร 
   นำงสำวนิภำรัตน์  จิรำนุกรม   กรรมกำร 
   นำงสำวเนตรนภำ สมบัติ    กรรมกำร 
   นำงสำวเบญจวรรณ เทพยำ    กรรมกำร 

 นำงสำวอุมำภรณ์  ธนูศร    กรรมกำร 
 นำงสำวเนำวลักษณ์ แสงสนิท   กรรมกำร 
 นำงสำวสุนิษำ  ขันนุ้ย    กรรมกำร 
 นำงเสำวภำ  เพ็ชรรัตน์   กรรมกำร 
 นำงปิติมำ  แก้วเขียว   กรรมกำร 
 นำงสำวพรรณทิพย์ ปำนงำม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่  

1. จัดท ำหนังสือรำชกำรและเอกสำรอ่ืนๆ เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
2. เสนอขออนุมัติโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำน 
3. จัดท ำหนังสือเชิญ และประสำนงำนกับแขกผู้มีเกียรติ/ประธำนพิธีเปิด 
4. ต้อนรับ วิทยำกร แขกผู้มีเกียรติ/ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ได้รับควำมสะดวกโดยประสำนกับ

ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. ดูแล รับ-ส่งวิทยำกร แขกผู้มีเกียรติและตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำง ที่พัก และอำหำรแก่วิทยำกรและแขกผู้มีเกียรติ 
7. จัดท ำป้ำยคล้องคอ ตรวจสอบรำยชื่อ เอกสำรรับลงทะเบียน กระเป๋ำเอกสำรและเอกสำร

ประกอบกำรประชุมวิชำกำร 
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8. ออกแบบจุดรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรฯ  
9. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เรื่อง เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ กำรน ำเสนอผลงำน 
10. ประสำนงำนกับฝ่ำยกำรเงิน (เรื่องใบเสร็จรับเงิน) 
11. จัดหำของที่ระลึกส ำหรับวิทยำกร/ผู้ร่วมงำน 
12. ออกแบบและจัดท ำแบบสอบถำม สื่อส ำหรับประเมินผล ประมวลผลและสรุปผลกำร

ประเมินโครงกำร 
13. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดช่วง

ระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
    
  2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ โสตทัศนศึกษำ และอำหำร 
   นำยบุญฤทธิ์    คงล ำพูน  ประธำนคณะกรรมกำร 
   อำจำรย์ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์  กรรมกำร 
   อำจำรย์ธีระ  รำชำพล   กรรมกำร 
   ดร.เกษม   เปรมประยูร  กรรมกำร 
   นำงอัจฉรำภรณ์  กวมทรัพย์  กรรมกำร 
   นำงกัณฐ์ธนำศิลป์ ธนูศร   กรรมกำร 
   นำงจิตติมำ  ด ำชู   กรรมกำร 
   นำงจิตติมำ  หนูช่วย   กรรมกำร 
   นำยทศพร  คงสุจริต   กรรมกำร 
   นำงสำวผกำทิพย์  ชูชำติ   กรรมกำร 
   นำงศรินญำ  สังข์ศิริ   กรรมกำร 
   นำยสุริยำ  อภิวันทนำกร  กรรมกำร 
   นำยอ ำนำจ  บัวศรี   กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ท. นพดล   ชัยศิริ   กรรมกำร 
นำยดนัย  ทองเต็ม   กรรมกำร 
นำยวินิจ   แก้วคีรีวรรณ  กรรมกำร 
นำยวิรรธน ์  จิตคงสง   กรรมกำร  

   นำงสำวไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม   กรรมกำร 
นำงสำวเดือนเพ็ญ เจียนซี่   กรรมกำร 
นำงสำววรรณำ  ซอและ   กรรมกำร 
นำยศำสตรำวุฒิ  บุญรัตน์   กรรมกำร 
นำยอนุชำ  ขุนแก้ว   กรรมกำร 
นำงธัญชนก  อิงวิยะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นิสิตช่วยงำน จ ำนวน 11 คน   อนุกรรมกำร 
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  หน้ำที่  
1. ประสำนกำรจัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรสัมมนำ ทั้งในส่วนของห้องประชุม

ใหญ่และห้องน ำเสนอกลุ่มย่อย จัดจุดถ่ำยภำพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงำน จัดบู้ท
ร้ำนค้ำ จัดบอร์ดส ำหรับผลงำนประเภทโปสเตอร์ให้เรียบร้อย สะดวกและเข้ำถึง
ได้ง่ำย 

2. จัดเวทีกำรบรรยำย กำรแสดงให้เหมำะสม สวยงำม 
3. จัดท ำป้ำยโลโก้ของบริษัทห้ำงร้ำนที่เป็นผู้สนับสนุนกำรประชุม 
4. จัดท ำป้ำยต้อนรับ ป้ำยบอกทำง ป้ำยก ำหนดกำร รวมทั้งป้ำยแนะน ำหรือชี้ทำง

สถำนที่แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน 
5. ประสำนงำนกำรจองท่ีพักส ำหรับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ วิทยำกร และผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ประสำนงำนกำรจัดอำหำร อำหำรว่ำง รวมถึงอำหำรในงำนเลี้ยงรับรอง  

รวมทั้งสถำนที่รับรองวิทยำกรและผู้ทรงคุณวุฒิในงำน 
7. ประสำนงำนและจัดเตรียมสถำนที่ สื่อต่ำง ๆ ที่วิทยำกรต้องกำรใช้ในกำร

สัมมนำ 
8. จัดเตรียมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ตำมควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน พร้อมทั้งจัดเก็บภำยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
9. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ส ำหรับห้องสัมมนำ และฝ่ำยอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ใน

วันจัดประชุม พร้อมทั้งจัดเก็บภำยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
10. ดูแลระบบเครือข่ำย ระบบไฟฟ้ำ  
11. ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ห้องต่ำงๆ  
12. จัดเตรียมควำมพร้อม ระบบแสง ระบบเสียงให้เพียงพอและเหมำะสม 
13. จัดเตรียมระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณภำพและเสียงแบบออนไลน์ 
14. จัดเตรียมวิทยุสื่อสำร 
15. บันทึกภำพวิดีทัศน์ ภำพนิ่ง ถ่ำยทอดสด กิจกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์ตำมช่องทำง

ต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำในกำรจัดงำน 
16. ตัดต่อภำพวิดีทัศน์เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
17. จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม 
18. ติดต่อประสำนงำนงำนส่วนของงำนเลี้ยงรับรอง 
19. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดช่วง

ระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

 2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและทัศนศึกษำ 
   นำงธัญชนก    อิงวิยะ   ประธำนกรรมกำร 
   นำงอัจฉรำภรณ์  กวมทรัพย์  กรรมกำร 
   นำงละอองดำว  เหล่ำแก้ว  กรรมกำร 

นำงธมลวรรณ  ขุนไพชิต  กรรมกำร 
   นำงกัณฐ์ธนำศิลป์ ธนูศร   กรรมกำร 
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   นำงสำวพรรณทิพย์ ปำนงำม   กรรมกำร 
   นำงศรินญำ  สังข์ศิร ิ   กรรมกำร 
   นำงถวิล   เปียคง   กรรมกำร 
   นำงสำวนิภำรัตน์  จิรำนุกรม  กรรมกำร 
   นำงเบญจวรรณ  เทพยำ   กรรมกำร 
   นำงสำวพิชำมญชุ์ ทองซ้วน   กรรมกำร 
   นำงจิรำภรณ์  ทองศรีนุ่น  กรรมกำร 
   นำงสำวเนำวลักษณ์ แสงสนิท  กรรมกำร 
   นำงสุพิริยำ  ผลนำค   กรรมกำร 
   นำงปิติมำ  แก้วเขียว  กรรมกำร 
   นำงสำวสุภัทรำ   แก้วพลงำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

หน้ำที ่  
1. จัดยำนพำหนะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร คณะกรรมกำร

อ ำนวยกำร PULINET และผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำนตำมควำมเหมำะสม 
2. จัดท ำตำรำงรับ-ส่งส ำหรับวิทยำกร ผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงำนและคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ก่อน ระหว่ำงและหลังเลิกงำน  
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในกรณีท่ียำนพำหนะไม่เพียงพอ   
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเดินทำงมำร่วมงำนและโรงแรมที่พัก 
5. พิจำรณำคัดเลือกสถำนที่ทัศนศึกษำ จัดอำหำร ยำนพำหนะ และอ ำนวยควำม

สะดวก ให้แก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำในระหว่ำงทัศนศึกษำ  
6. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอด

ช่วงระยะเวลำกำรจัดงำนและด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มอบหมำย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2549 - 2560) 
- ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
- ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล (ทอมก.), รองประธานที่ประชุมอธิการบดี     

แห่งประเทศไทย 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร,์ ทบวงมหาวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เกยีรตยิศและรางวลัที่ไดร้บั 
-  2540 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
- 2553 - 2554 รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow 
- 2555 รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
- 2560 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ 

1058



การประชมุวิชาการระดบัชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษณิ 

 

 

 
 

 อาจารยบ์ุญเลิศ อรุณพบิูลย ์
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (STKS) 

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
ผู้ได้รบัรางวัล PULINET AWARD ประจ าปพีุทธศักราช 2562 

 

วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“Library Transformation in a Disrupted World” 

 

การศกึษา 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  
- Certificate : eLearning Expert จาก The Association for Overseas Technical Scholarship 

ประเทศญี่ปุ่น 
- Certificate : Training of Excellent จาก The Association for Overseas Technical Scholarship 

ประเทศญี่ปุ่น 
 

ต าแหนง่ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 

ผลงาน 
-  ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบห้องสมุด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ 
- ที่ปรึกษาคณะท างานพฒันาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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คุณกติตริัตน์ ปติพิานิช 
รองผู้อ านวยการส านักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู้  

ผู้อ านวยการสถาบนัอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) 
 

วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“Library as a Lifelong Learning Park” 

 

การศกึษา 
-  2530 - 2535 ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 
- 2538 - 2540 Master of Architecture, University of California at Los Angeles (UCLA) 
- 2539 - 2540 Master of Science in Architecture & Urban Design, Columbia University, NY  

 

ประสบการณก์ารท างาน 
-  2535 - 2536 Architect SJA+D 
- 2543 - 2548 Chairperson School of Architecture Assumption University Design Director 

ELE In Everyday 
- 2548 - 2559 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 
- 2559 - 2560 รองผู้อ านวยการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ  
- 2560 - 2561 รักษาการผู้อ านวยการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
- 2561 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- 2562 - ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อ านวยการสถาบันอุทยาน

การเรียนรู้ 
 

ผลงาน 
-  2548 - 2561 บริหารและศึกษาโครงการจัดต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ศูนย์การค้าเอมโพเรียม 
- 2560 - 2561 ร่วมกับ UNDP และ กพร. พัฒนาหลักสูตรเพื่อพฒันาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    

ในหน่วยงานภาครัฐ 
- 2560 ร่วมกับ สพฐ. ในการพัฒนาหลักสูตรการใช้ Design Thinking ในการเรียนการสอนแบบ STEM 
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รองศาสตราจารยป์ัญญรักษ์ งามศรตีระกูล 
ผู้อ านวยการ ส านักทรพัยากรการเรยีนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
 

วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“Scholarly Communication in a Disrupted World” 

 

การศกึษา 
-  2525 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
- 2529 ปริญญาโท สาขาวิชา Marine Engineering  จาก มหาวิทยาลัยโตเกียว 

 

ต าแหนง่ 
 ผู้อ านวยการ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

ประสบการณก์ารท างาน 
-  2529 - 2561 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ก.พ. 2545 - มี.ค. 2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- เม.ย. 2549 - ก.ย. 2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มิ.ย. 2551 - ก.ย. 2555 ผู้อ านวยการ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- เม.ย.2560 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 Masaki Morisawa 
Senior Product Manager, Gale Asia 

 

Speaker’s topic 
“Digital Humanities Isn’t Scary! Transform Research with Text Mining Tools” 

 

Job Title 
 Senior Product Manager, Gale Asia 
 

Biography 
 Masaki Morisawa is Senior Product Manager of Gale based in Tokyo. In this role, he supports 
the Gale sales force in Asia in areas of product information and technical support.  He studied 
English literature at Sophia University, Tokyo, and wrote his bachelor’ s thesis using a “dedicated 
word processor” .  During his university days “Windows 95” was released, which he ( initially) 
thought was the name of a new glassy building. The Word has changed quite a bit since. He also 
enjoys eating all types of Thai food including durian 
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คุณกัญญากานต์ นนทวิัฒน์วณิช 
Regional Sales Manager, Thailand & IndoChina,  

EBSCO Information Service 
 

วิทยากรบรรยายเรื่อง 
“Common Research User Experience (UX) for Library” 

 

ต าแหนง่ 

 Regional Sales Manager, Thailand & IndoChina, EBSCO Information Service 
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Mark Ritchie 
Director libraries of PressReader 

 

Speaker’s topic 
“Innovative, Inclusive and Interconnected Libraries” 

 

Job Title 
 Director libraries of PressReader 
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คุณสมยศ กาญจนพบิูลย ์
Product Manager บรษิทั แอ้ดวานซ์ มเีดีย ซพัพลายส์ จ ากัด (OCLC) 

 

วิทยากรบรรยายเรื่อง  
“EZproxy Analytics เคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก” 

 

ต าแหนง่ 
 Product Manager บริษัท แอ้ดวานซ ์มีเดีย ซัพพลายส์ จ ากัด (OCLC) 
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Adrian Tang 
Business Development Manager APAC - Inspec & Publishing, 

The Institution of Engineering and Technology (IET) 
 

Speaker’s topic  
“Not just Content but Insights and Intelligence for your Teaching and Research Advancement?” 

 

Job Title 
 Business Development Manager APAC -  Inspec & Publishing, The Institution of Engineering and 
Technology (IET) 
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รายนามผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 

 
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา อดีตประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ อดีตประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน  อดีตประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

 ที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นางพรพิมล มโนชัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายเรวัติ อ่ าทอง ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสน  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางมารีย๊ะ ปุเต๊ะ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อาจารย์เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อดีตผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ อดีตผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
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อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม อดีตผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล อดีตผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 วิทยาเขตหาดใหญ่ 

อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน  อดีตประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
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นายปรีชา อาษาวัง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

นางพรพิมล มโนชัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นายพีระ ส าเภาเงิน ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายเรวัติ อ่ าทอง ผู้อ านวยการส านักหอสมุดก าแพงแสน  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อาจารย์เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล อดีตผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ อดีตรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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“Library Transformation in a Disrupted World” 
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