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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
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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  



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

 

 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 
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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   
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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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พัฒนาผู้เรียน.  สืบค้น 15 กันยายน 2562, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/ 
article/view/53802 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, และอัมพร ทองใบ.  (2556).  การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์. 
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.  (2551).  วัฒนธรรมการอ่าน.  สืบค้น 15 กันยายน 2562, จาก  

https://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=65 
 
 



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

 

บริการสนับสนุนการวิจัย Trials search for systematic reviews  
 

Research Support Services, Trials Search for Systematic Reviews  
 

ชมพูนชุ สราวุเดชา 
 

              สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
chompunuch.s@cmu.ac.th 

 

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%
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3.85%23.08%

26.92%
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อาจารย์

แพทย์
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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) 
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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 



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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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  



 

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 



 

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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การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ี 
ภายใต้ระบบสารสนเทศและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 

 
Spatial Resources Management Under the Information System and Integration of 

Cooperation between Departments within the Organization 
 

ธนาภรณ์ ฉิมแพ 
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     Tanaporn.c@ku.th 

 

บทคัดย่อ  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชม สังคม จากภารกิจดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ี
ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา เพื่อรองรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคล่ือนหรือยกระดับผล
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก ดังนั้น นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ท่ีเกิดข้ึนจากผลการวิเคราะห์ปัญหา
ของการดําเนินงาน และการบูรณาการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน เพ่ือมุ่งสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพของการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังนี้จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จพบว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” สามารถตอบสนองเป้าหมายของความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ดําเนินงานของระบบและการให้บริการ รวมท้ังมีสถิติปริมาณการใช้งานทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ีส่วนกลางเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานในอนาคต
จะมีการพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ี รวมท้ังการพัฒนาต่อยอด
ฟังก์ชันระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดความผิดพลาดของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเช่ือมโยงการดําเนินงานของระบบ
ปฏิทินกิจกรรมกับระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 
คําสําคัญ: 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 

 
บทนํา          

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดในระดับสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีภารกิจหลักในการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยการจัดหาและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศให้กับผู้รับบริการ พัฒนางานบริการ พัฒนาพื้นท่ี และสร้างสรรค์กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้รับบริการภายนอก ประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและนิสัยรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีพันธกิจเป็นหน่วยงานระดับชาติ ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทาง
การเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) โดยบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สํานักหอสมุดเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีเป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล” และพันธกิจคือ “พัฒนาแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและมี
บริการท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย” จากภารกิจหลักดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ี
ส่วนกลาง ได้แก่ การใช้ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องสัมมนา ในปริมาณและความถ่ีท่ีค่อนข้างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ของการ



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

 

ใช้เพื่อรองรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคล่ือนหรือยกระดับผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  

ท้ังนี้  เมื่ อวันท่ี  28 กันยายน พ.ศ. 2555 ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุ กิจ ผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตําแหน่งในขณะนั้น) ได้ประกาศนโยบายคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบด้วยส่วนหนึ่งคือการพัฒนา
ระบบคุณภาพของทุกฝ่ายงานอย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กร ท่ีผ่านการปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน รวมท้ังการมุ่งเน้นการให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว ตรงความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังน้ันเพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านแผนปฏิบัติการ ด้านโครงการ/กิจกรรม ด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอ เพ่ือนําสู่การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการหรือการให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน จึงดําเนินการศึกษา
พฤติกรรม สํารวจความต้องการ เพื่อพัฒนารูปแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมท้ังบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน อันจะส่งผลให้
การดําเนินภารกิจการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการให้บริการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทิศทางท่ีมุ่งสู่การตอบสนองต่อนโยบายคุณภาพ 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการทรัพยากรเชิงพ้ืนท่ีส่วนกลางของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากท่ีสุด ภายใต้ระบบสารสนเทศ
และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรท่ีประกอบด้วย  

   1. สํานักงานเลขานุการ คือ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ (หน่วยการเงิน) งานธุรการ (หน่วยจัด
เล้ียง) งานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
   2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา คือ งานผลิตส่ือ บริการ และบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งานพัฒนาและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของสํานักหอสมุด ในทิศทางท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความตระหนักและ
เข้าใจต่อสภาพปัญหาหรือข้อจํากัดของการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง เพื่อรองรับและสนับสนุน
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ จึงได้บูรณาการความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสร้างสรรค์
เครื่องมือสําหรับการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงาน คือ “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ภายใต้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเสริมสร้างคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําข้อมูลท่ีได้จัดเก็บ ศึกษาการใช้
พื้นท่ีใช้สอยซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่ีประกอบด้วย ข้ันตอนและวิธีการได้มาซึ่งผลงาน ดังน้ี 
  1. การแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการท่ี
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และทัศนคติของผู้รับบริการ (หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม) โดยดําเนินการร่วมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหน้างานอาคาร สถานท่ีและ
ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2. การรวบรวมข้อมูลสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
  3. การระดมความคิดเห็น รวมท้ังทัศนะของผู้เก่ียวข้อง ผ่านประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงาน กรอบแนวคิด กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ท่ีนําสู่การสร้างสรรค์เครื่องมือหรือนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
การดําเนินการท่ีมีความพร้อมต่อการให้ได้มาและบริหารจัดการข้อมูลสําหรับพัฒนาคุณภาพของการบริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ/หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการรวมท้ังบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  4. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา ข้อจํากัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนกําหนดแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพของการให้บริการท่ีกําหนดไว้ 
  5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด 
  6. การจัดทําคู่มือและถ่ายทอดให้กับบุคลากรสํานักหอสมุดได้รับทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงาน ความ 
สามารถของระบบ ผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้งานร่วมกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ   
  7. ประเมินผลความสําเร็จของการใช้นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานดังนี้  
 7.1 บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ รวมท้ังบุคลากรภายนอกสํานักหอสมุดฯ 
ท่ีรับบริการ มีทัศนคติในทิศทางท่ีดีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 7.2 ร้อยละของความถ่ีของการใช้พื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดเพ่ือการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 7.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมท่ีเป็นเครื่องมือหน่ึงในการบริหารจัดการพื้นท่ี
ส่วนกลางของสํานักหอสมุด รวมท้ังต่อการให้บริการและประสานงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
  8. การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน หรือต่อยอดการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายของสํานักหอสมุด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  
สรุปผล  
จากภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการขับเคล่ือนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนด รวมท้ังเพ่ือ
เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีมีความประสงค์ในการใช้ทรัพยากรพื้นท่ีของสํานักหอสมุด ส่งผลให้ได้รับทราบถึงปัญหา 
และข้อจํากัดของการดําเนินงาน ท่ีสามารถนํามาซึ่งการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้บริการทรัพยากรพื้นท่ี
ส่วนกลางของสํานักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังสามารถเพ่ิมโอกาสในการให้บริการท้ังต่อหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร
ภายในและภายนอกได้มากข้ึนกว่าท่ีผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเป็นนวัตกรรมท่ีเพิ่มความสามารถในการรับรู้เพื่อการวาง
แผนการดําเนินงานของบุคลากรภายในท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับ และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้และ
สะท้อนถึงคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน โดยผลลัพธ์สําคัญจากผลการดําเนินงาน พบว่า
สถิติปริมาณการใช้บริการพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด มีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการผ่านระบบปฏิทินกิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวม
ของผู้รับบริการมากกว่า 4.00 รวมท้ังทัศนคติของบุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการท่ีมีต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ใน
ภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีดี บุคลากรมีความเห็นว่านวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” เป็นเครื่องมือท่ีดีและสําคัญต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด ตลอดจนมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

อภิปรายผลและการนําไปใช้ประโยชน์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นท่ีส่วนกลางสําหรับ
ให้บริการ ประมาณ 23,000 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นท่ีภายในและภายนอกอาคารสํานักหอสมุดท้ัง 2 อาคาร มีการให้บริการใน
รูปแบบของห้องประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา พื้นท่ีโถงกิจกรรมและพ้ืนท่ีใช้สอยส่วนกลางอ่ืน ๆ เช่น ศาลาอนุรักษ์พลังงาน 
ห้องสมุดในสวน เป็นต้น จากการดําเนินตามระบบการให้บริการท่ีมีอยู่เดิม พบว่า ระบบการบริหารจัดการ/การใช้ห้องประชุมมี
ข้อจํากัดหลายประการ อาทิ  

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 4 ห้อง จากจํานวนห้องประชุม/
ห้องฝึกอบรมจํานวนท้ังส้ิน 7 ห้อง ห้องอาหารเพ่ือเตรียมจัดเล้ียงรับรอง จํานวน 3 ห้อง  

- ผู้รับบริการสามารถเลือกจองห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้เพียง 2 คาบเวลา คือ ภาคเช้า (เวลา 8.30 - 
12.00 น.) และภาคบ่าย (เวลา 13.00 - 16.30 น.) เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น ส่งผลให้สํานักหอสมุด
ขาดโอกาสในการให้บริการในกรณีท่ีมีผู้รับบริการท่ีต้องการใช้งานในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ (1 - 2 ช่ัวโมง) 
การเข้าถึงและการกําหนดสิทธ์ิผู้เข้าระบบในการจองใช้เพียงผู้แทนของหน่วยงานย่อย อีกท้ัง การยืนยัน
การใช้บริการโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบดูแลห้องประชุม ทําหน้าท่ีตรวจสอบและให้สิทธ์ิยืนยันในระบบ 
(โดยพิจารณาจากลําดับก่อน-หลัง) โดยผู้จองไม่สามารถรับทราบข้อมูลล่วงหน้าเพ่ือการวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้   
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ท้ังนี้ตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ปีปฏิทินท่ีมีการนํานวัตกรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” มาเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ 
คุ้มค่าสูงสุดนั้น พบว่า ระบบสามารถอํานวยความสะดวก และยกระดับการดําเนินงานของสํานักหอสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเพ่ิมโอกาสในการให้บริการพ้ืนท่ีห้องประชุม/ห้องฝึกอบรมได้ถึง 20 คาบเวลา (ในวันทําการปกติ) และ 24 คาบเวลา (ในช่วง
เวลาสอบของนิสิต) ดังนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสําเร็จของระบบท่ีมีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง งานนโยบาย
และแผนจึงได้ดําเนินการติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ทัศนคติของบุคลากรต่อผลลัพธ์ของการดําเนินงานและการให้บริการผ่าน“ระบบปฏิทินกิจกรรม”   
1.1 การสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ ประกอบด้วย หัวหน้า

สํานักงานเลขานุการ หัวหน้างานในสังกัดสํานักงานเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานและใช้ประโยชน์จาก 
“ระบบปฏิทินกิจกรรม” ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
หัวหน้างานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตนเอง จํานวน 5 คน โดยมีข้อคําถาม
ท่ีครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบหรือประโยชน์ท่ีได้รับ เม่ือปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกับระบบปฏิทิน
กิจกรรม และ 2) การมีส่วนร่วมกับการดําเนินงานตามระบบปฏิทินกิจกรรม ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารต้ังหัวหน้าฝ่ายข้ึนไป ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
              ดําเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบท่ีทําให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ในการจอง
ห้องประชุม จัดเล้ียงและสถานท่ีจอด
รถ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมใน
แต่ละวันได้ล่วงหน้า ส่งผลให้สามารถ
วางแผนการจัดกิจกรรม  
- เป็นระบบท่ีช่วยลดความซ้ําซ้อนและ

จัดเก็บข้อมูลสถิติเพื่อจัดทํารายงาน
การดําเนินการท่ีสามารถเข้าถึงได้
พร้อมกัน มีความสะดวก และลด
ปริมาณการใช้กระดาษของส่วนกลาง 
 

- การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาระบบ ท่ีสามารถลดข้ันตอน ลด
ความผิดพลาดให้กับหน่วยงาน และ
หัวหน้าโครงการหรือผู้รับบริการได้ 
- การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้

มีความสะดวกมากข้ึน และส่งผลให้
เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ 
- การมีส่วนร่วมในการประสานงาน

ร่วมกันกับงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการ
เตรียมความพร้อมต่อการให้บริการ  
เช่น ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ใน 

- ควรมีการพัฒนาต่อยอดสําหรับ
ระบบนี้  อาทิ ระบบการคํานวณ
ต้นทุ นและผลตอบแทน หรื อ
ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน เพื่อ
นําสู่การวิเคราะห์ต้นทุนความคุ้มค่า
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
สํานักหอสมุด (ห้องประชุม อุปกรณ์
โสต ค่าบํารุงรักษา) รวมท้ังควรมี
ระบบจองร ถยน ต์ ส่ วนกลา ง
สํานักหอสมุด เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารต้ังหัวหน้าฝ่ายข้ึนไป ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
              ดําเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบท่ีอํานวยความสะดวกให้กับ

บุคลากรได้รับทราบข้อมูล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ช่วยให้
ก าร จั ด เ ตรี ยม ง าน ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น การรับทราบข้อมูล
การเย่ี ยมชมดูงาน ท่ี เป็ นผลให้
บุคลากรสํานักหอสมุ ด ได้ รั บรู้  
รับทราบ และร่วมให้การต้อนรับท่ี
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้
มาเยือน 
- เป็นระบบท่ีผู้ขอรับบริการสามารถ

ตรวจสอบและทราบสถานภาพด้าน
ความซ้ําซ้อนของการจองได้ทันที 
ส่ งผลให้ สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ให้บริการสามารถรับทราบข้อมูลการ
จองทันที  (ผ่านทาง e-mail ส่วน
บุคคล) ส่งผลให้สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติ งานของตนเองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นระบบท่ีสามารถนําผลของการ

ดําเนินงานไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ ฝ่ายท่ีดูแลรับผิดชอบงานโสตฯ 
ในห้องประชุม ใช้ดูสถิติการให้บริการ  

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นท่ีจัดเล้ียง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายท่ีต้องดูแลระบบ

ต่าง  ๆท้ังบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบ้ืองต้น 
- เป็นระบบท่ีเป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมท่ีมี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เล้ียงรับรอง การจองท่ีจอดรถ เป็นต้น 

- ระบบยังพบความผิดพลาดในการ
ประมวลผล เช่น การตรวจสอบการ 
จองใช้ซ้ําจากกรณีเปล่ียนแปลงการ
จองใช้ เป็นต้น 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับการแจ้งเตือน
หรือตรวจสอบข้อมูล โดยการพัฒนา
ระบบสู่การเป็น Application ใน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เมื่อเทียบ
กับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน e-mail 

- ควรมี การ เ ช่ื อม โยง กั บระบบ
สารสนเทศทางการเงิน (Enterprise 
Resource Planning: ERP) เพื่ อให้
สามารถกําหนดรหัสงบประมาณ และ
บันทึกในเอกสารการขออนุมัติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้งานคลังฯ หัวหน้าโครงการ
หรือผู้ขอรับบริการทราบแหล่งการใช้
งบประมาณ 

- ควรเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของเลข
ทะเบียนของรถยนต์ของผู้ใช้บริการ/
วิทยากรท่ีมีความประสงค์จะเข้ามา
จอดรถยนต์ในบริเวณอาคาร ในการ
บันทึกคําขอใช้บริการ เพราะจะทํา
ให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีได้
อย่างเหมาะสม 

- เน่ืองจากพื้ นท่ีจอดรถยนต์ของ
สํานักหอสมุด สามารถรองรับได้เพียง  
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ตารางท่ี 1 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ระดับผู้บริหารต้ังหัวหน้าฝ่ายข้ึนไป ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
              ดําเนินงานและการใช้ประโยชน์จากระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งมีความถ่ีมาก ภาระงานมาก รวมท้ัง
การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการท่ีระบบได้พัฒนาไว้ สามารถ
นําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา และ
กําหนดภาระงานของบุคลากรในฝ่าย 
- เป็นระบบท่ีสามารถสนับสนุนให้เกิด

ความถูกต้องและลดข้ันตอนของการ
จัดทําเอกสารทางการเงิน เนื่องจาก
ระบบจะทําเอกสารขออนุมัติหลักการ
จัดเล้ียงให้กับผู้ขอรับบริการได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ และ
ระเ บี ยบการ เบิ กจ่ าย  รวม ท้ั ง
ความสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ
ได้ทันทีและถูกต้อง อาทิ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม เป็นต้น 
- เป็นระบบท่ีดีมาก เนื่องจากทําให้

สามารถจัดเตรียมพื้นท่ีเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ท่ี รับรู้ กําหนดการต่าง  ๆ
ล่วงหน้า จึงสามารถจัดแบ่งการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
- เป็นระบบท่ีมีการประเมินผลความพึง

พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีสามารถนําไปพัฒนางานของตนเอง 

ห้องประชุม หรือความพร้อมของ
พื้นท่ีจัดเล้ียง เป็นต้น 
- ในฐานะหัวหน้าฝ่ายท่ีต้องดูแลระบบ

ต่าง  ๆท้ังบริหารจัดการและให้บริการ 
กรณีระบบมีปัญหาและผู้พัฒนาดูแล
ระบบไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในฝ่าย 
สามารถตรวจสอบ ประสานการแก้ไข
แทน เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานได้ใน
เบ้ืองต้น 
- เป็นระบบท่ีเป็นศูนย์รวมการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจากการ
เช่ือมโยงระบบเดิมท่ีมี 2 ระบบ (ระบบ
จองห้องประชุม และ ระบบปฏิทิน
กิจกรรม) เป็น 1 ระบบ และเพิ่ม
ความสามารถเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งาน ได้แก่ การจองประสานจัด
เล้ียงรับรอง การจองท่ีจอดรถ เป็นต้น 

10 คัน ดังนั้นหากมีผู้ประสงค์เข้า
จอดรถยนต์มากกว่าน้ัน ระบบควร
แจ้งต่อผู้รับบริการว่าให้ประสานงาน
โดยตรงกับงานอาคารฯ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์พื้นท่ีจอดรถในบริเวณ
หน่วยงานใกล้เคียง ซึ่งใช้ระยะเวลา
ดําเนินการประสานงานและจัดทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ล่วงหน้า 

- การจองห้องเพื่อปฏิบัติงานดูแล
บํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องฝึกอบรม จะต้องประเมินผล
ความพึงพอใจการใช้งาน 
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นอกจากการนี้ งานนโยบายและแผนได้ดําเนินการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ในระดับ
ปฏิบัติการท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของระบบอีกจํานวน 2 ท่าน คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานธุรการ สํานักงาน
เลขานุการ สํานักหอสมุด ผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดเล้ียงรับรอง 2) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายบริการ ทําหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีประจํา
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทางเข้า - ออกอาคาร เพื่อให้ได้รับทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีความหลากหลายมาก
ข้ึน โดยมีผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ 
 ระบบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
- เป็นระบบท่ีทําให้รับทราบข้อมูล

ความต้องการล่วงหน้า ทําให้สามารถ
เตรียมการและประสานขอความ
ร่วมมือกับบุคลากรภายในงานได้
อย่างเหมาะสม กรณีมีงานในวันเดียว
หรือเวลาเดียวกัน 
- สามารถสอบถามข้อมูล/รายละเอียด

เพิ่มเติมได้ เนื่องจากระบบมีข้อมูล
ของผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ เพื่อใช้
ประสานติดต่อและสามารถแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบได้อย่างถูกต้อง 
- ได้ รับทราบข้อมูลกิจกรรมของ

ห้องสมุด ทําให้เกิดความมั่นใจในการ
ทํางาน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง 
- เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 

ผู้รับบริการประทับใจ ได้รับทราบ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเกิดความมั่นใจ 
- แต่เดิมไม่มีระบบนี้ ไม่มีเอกสารขอ

อนุมัติหลักการทางการเงินสําหรับ
การจัดเล้ียง และจะทราบงานเมื่อมี   

- การใช้ ระบบในการเตรียมงานท่ี
รับผิดชอบ โดยทราบล่วงหน้าจาก     
e-mail และเปิดดูหน้าระบบทุกวัน
ตอนเช้าเพื่อทวนสอบ 
- ใช้ระบบ เปิดทุกเช้า นําข้อมูลต่าง  ๆ
รับทราบกิจกรรมท่ีมีข้ึน ให้บริการแจ้ง
ให้ผู้รับบริการทราบได้ว่ามีกิจกรรมใด 
ท่ีไหน อย่างไร กรณีมีหลายกิจกรรมใน
วันเดียว ได้รับทราบ และจดบันทึกไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตอบคําถาม และนําข้อมูลไปแจ้งบอก
ในไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประตูทางเข้า-
ออกเพ่ือให้รับทราบท่ัวกัน 

 

ควรพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้มีความ
สะดวกต่อการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 
กรณีท่ีข้อมูลเกิดความเปล่ียนแปลงไป
จากท่ีได้รับการอนุมัติหลักการฯ 
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ตารางท่ี 2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในสํานักหอสมุดฯ ระดับปฏิบัติการ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ 
 ระบบ (ต่อ) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ การมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
ผู้มาประสานและทําบันทึกข้อความ
ตาตามแบบฟอร์มมาแจ้ง ซึ่งหลายครั้ง
เอกสารไม่มา หรือมาล่าช้า หรือมาใน
วันน้ัน  ๆสร้างปัญหาการทํางานมาก 

  

 

1.2 การสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกสํานักหอสมุดฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับบริการจํานวน 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย 1) สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ และ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 2) งานพัฒนาและฝึกอบรม กอง
การเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสด์ิ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และ
นางสาวธรฐิสา สังข์สารทูล ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อคําถามท่ีครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ความ
สะดวกในการเข้าถึงการให้บริการพ้ืนท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดฯ 2) ความถูกต้อง แม่นยําของการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน และ/หรือตอบสนองต่อความต้องการ 3) ความสะดวก ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของรูปแบบ และหรือการจัดเตรียม และหรือการดําเนินงาน ด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 4) ความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการ ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะท่ีรับบริการ และ 5) ความคาดหวังต่อรูปแบบ และ/
หรือกระบวนการของการให้บริการในอนาคต ซึ่งมีผลการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกสํานักหอสมุดฯ ท่ีรับบริการ 
 

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
- การให้ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการขอใช้พ้ืนท่ีมี

ความชัดเจน 
- ใช้ระยะเวลาน้อยสําหรับประสานงานการขอใช้พื้นท่ี 
- มีการอํานวยความสะดวกโดยการจัดช่องทางพิเศษ

สําหรับผ่านเข้า-ออกของผู้รับบริการ 
 

ความถูกต้อง แม่นยํา 
ด้านบุคลากร 
- จิตบริการ สามารถประสานงานและให้บริการดี  
- สามารถตอบคําถามและแก้ไขปัญหาได้ดี 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
- มีการจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดไว้ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์มีคุณภาพดี และมีความพร้อมต่อการ

รองรับการให้บริการ 
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ตารางท่ี 3 ประเด็นและผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกสํานักหอสมุดฯ ท่ีรับบริการ (ต่อ) 
 

ความสะดวก  ความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร 
- ได้รับการตอบกลับ/ยืนยันการขอใช้บริการในเวลาไม่นาน 

 

ความพร้อมของบุคลากร 
- บุคลากรให้บริการดี และมีความพร้อมต่อการดําเนินการ

ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันที 
ความคาดหวัง 
- ข้ันตอนขอใช้บริการควรเป็นแบบฟอร์ม หรือให้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมีภาพถ่าย และระบุรายละเอียดของ อุปกรณ์

ประกอบห้อง ค่าใช้จ่ายรวมท้ังส่วนลด 
- ความทันสมัยและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
- อุปกรณ์ท่ีสามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น โต๊ะสัมมนา จัดเป็นโต๊ะกลุ่มได้ เนื่องจากโต๊ะมีล้อปรับเคล่ือนย้ายได้เอง 

สะดวก และไม่กระทบแรงงานแม่บ้าน 
- การเตรียมหรือปรับพ้ืนท่ีได้ความต้องการ เช่น พ้ืนท่ีด้านหน้าห้องประชุม เป็นพ้ืนท่ีลงทะเบียนและจัดเล้ียงอาหารว่าง  
- การจัดทําป้ายบอกทางห้องประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  
- การจัดเตรียมพื้นท่ีจอดรถสําหรับผู้เข้ารับบริการ 

 
จากทัศนคติของบุคลากรข้างต้น พบว่า บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อการนําระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นเครื่องมือ

หน่ึงในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีส่วนกลาง โดยระบบสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (ตอบตัวช้ีวัดความสําเร็จตามข้อ 6.1) 

2. การรวบรวมสถิติด้านความถ่ีของการใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดเพ่ือการจัดประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2559 – 2561) พบว่า (ตอบตัวช้ีวัดความสําเร็จตามข้อ 6.2)  

2.1 จํานวนครั้งของการใช้พื้นท่ีเพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ 25 ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางท่ี 4 ความถ่ีของการใช้พื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม  
 

ปี พ.ศ. จํานวน (ครั้ง) ร้อยละที่เพิ่มข้ึน ค่าเฉล่ียรายเดือน (คร้ัง) 
2559 463 - 38.58 
2560 677  114.03 56.42 
2561 772 142.56 64.33 

 

    2.2 ระยะเวลารวมของการใช้พ้ืนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 5 ระยะเวลาของการใช้พื้นท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม  
 

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

 

3. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม ท่ีครอบคลุมความพึงพอใจของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม การให้บริการห้องประชุม การจัดเล้ียงรับรอง และการสํารองท่ีจอดรถ ซ่ึงประกอบข้อคําถามความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมท้ังด้าน
การออกแบบและความเสถียรของระบบ โดยกําหนดคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 5.00 คะแนน และมีผล
การประเมินย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (ตอบตัวช้ีวัดความสําเร็จตามข้อ 6.3) ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 
 

ปี พ.ศ. คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวม จํานวนผู้ประเมิน (คน) 

2559 4.35 201 
2560 4.22 510 
2561 4.29 429 

 
ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพ้ืนท่ีส่วนกลางของสํานักหอสมุดอย่างคุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และของสํานักหอสมุด ด้านการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ การดําเนินงานระยะถัดไป จึงได้กําหนดแผนพัฒนาระบบปฏิทินกิจกรรมให้มี
ความสามารถในการประมวลผลและแสดงมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากการใช้พ้ืนท่ีส่วนกลาง และโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีสามารถ
สะท้อนถึงความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของการให้บริการ รวมท้ังการพัฒนาต่อยอดกระบวนการดําเนินงานของระบบ เพ่ือเพ่ิมความ
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) 
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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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  1. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจองก่อนลุกจากโต๊ะน่ังอ่าน บริเวณพ้ืนท่ี 24 ช่ัวโมง 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสถานะโตะ๊น่ังอ่าน เช็คเวลาการจอง หรือจอง
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  3. เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในการนําเทคโนโลยีและสื่อมีเดียดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
  4. ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ของหน่วยงานนําไปใช้ตอบโจทย์ข้อร้องเรียนในระบบ
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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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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  



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

 

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 
 
รายการอ้างอิง  
ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร.  (2558).  ดิจิทัลคอลเล็คช่ันของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  สืบค้น 14 

กันยายน 2562, จาก http://203.131.219.167/km2559/2015/05/15/ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (2562).  TU Digital Collections.  สืบค้น 14 กันยายน 2562, จาก http://digital. 

library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/ 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.  (2562).  รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทย ปี 2561.  สืบค้น 16 กันยายน 2562, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/ 
thailand- internet-user-profile-2018.html 
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การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาบริการห้องสมุด 
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บทคัดย่อ 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเชิงลึก ด้วยวิธีการ Customer 
Journey มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และประเด็นปัญหาในการสืบค้นข้อมูลและการ
ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาบริการของ
หอสมุดฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์รังสิต ท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จํานวน 26 คน 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จํานวน 22 คน  และ 3) กลุ่มสังคมศาสตร์  จํานวน 20 คน โดยคัดเลือก
จากกลุ่มนักศึกษาท่ีมาใช้บริการห้องสมุดต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มีจํานวนการยืมหนังสือออกสูงสุดในรอบปี   

  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท้ังสามกลุ่มส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลท่ีไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ เมื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก จะเริ่มต้นจาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูลท่ีพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือ 
นอกจากน้ียังนิยมใช้ข้อมูลท่ีได้จากรุ่นพ่ีและอาจารย์ ส่วนการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด จะเริ่มต้นท่ีหน้าเว็บไซต์ของ
ห้องสมุด โดยพิมพ์คําค้นในกล่องสืบค้นท่ีมีให้ จากนั้นไปหาตัวเล่มเพื่อยืมหนังสือ สําหรับประเด็นปัญหาท่ีพบ คือ 1) การ
ไม่เข้าใจระบบการสืบค้นท่ีมีกล่องให้เลือกสืบค้น 3 แบบ 2) การไม่เข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือของห้องสมุดซ่ึงทําให้
หาหนังสือไม่พบ 3) การลืมดําเนินการยืมต่อ (Renew) เมื่อหนังสือครบกําหนดส่งคืน และ 4) การนิยมคืนหนังสือกับ
เจ้าหน้าท่ี มากกว่าการคืนผ่านเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ 
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คําสําคัญ: 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 
 
บทนํา 
  การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นวิธีการหน่ึงท่ีให้ได้มาซ่ึงข้อมูล สําหรับพัฒนาสินค้า บริการให้
ตรงต่อพฤติกรรมและความต้องการ ทว่าพฤติกรรมของแต่ละปัจเจกนั้นหลากหลาย และต่างก็มีความต้องการ และการ
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ดําเนินชีวิตท่ีต่างกันไป การทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นแค่ลักษณะทางประชากร สินค้าและบริการ
ท่ีเลือก เพียงเพื่อทราบว่า “เขาเป็นใคร” “เขาใช้สินค้าหรือบริการอะไร” อาจไม่เพียงพอสําหรับการนําไปพัฒนา เพราะ
ไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง หากแต่ต้องอาศัยการรับรู้ประสบการณ์ 
แรงจูงใจ และกระบวนการตั้งแต่ก่อนบริโภคจวบจนส้ินสุดการบริโภค หลายองค์กรจึงเน้นการศึกษาพฤติกรรมแบบเชิง
ลึก เพื่อทําความเข้าใจในเส้นทางและกระบวนการของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยหน่ึงในวิธีการท่ีใช้ศึกษา
และกําลังได้รับความนิยมในหลายองค์กร คือ การศึกษาพฤติกรรมแบบ Customer Journey  
  Customer Journey หรือ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค คือ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าและบริการหน่ึง ๆ ผ่านประสบการณ์ท่ีผู้บริโภคสัมผัสกับสินค้าและบริการในทุก
ช่องทาง ตั้งแต่การรับรู้ ประเมินคัดเลือก บริโภคใช้งาน ตลอดจนการกลับมาบริโภคซ้ํา ซึ่งทําให้ทราบพฤติกรรม 
แรงจูงใจของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ีศึกษา ท่ีจะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดการบริโภคและความพึงพอใจได้ (สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร, 2561, น. 295) 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะองค์กรหนึ่งท่ีมีพันธกิจในการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักและกลุ่มใหญ่ของหอสมุดฯ ท้ังยังเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมและความต้องการท่ีมีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสายวิชา ผนวกกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
อย่างเทคโนโลยี ท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตมากข้ึน เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล การเรียนรู้
ของนักศึกษาเปล่ียนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ความท้าทายจึงเกิดข้ึนกับหอสมุดฯ บริการหน่ึง ๆ ท่ีส่งมอบอาจจะไม่สอด
รับต่อพฤติกรรม ความต้องการท่ีต่างกันของแต่ละปัจเจก หอสมุดฯ จึงต้องพร้อมท่ีจะพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานและ
บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ท้ังยังยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้สูงข้ึน   
  ด้วยเหตุน้ีหอสมุดฯ จึงเห็นความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกด้วยวิธีการศึกษาแบบ 
Customer Journey เพ่ือท่ีจะทราบและเข้าใจเส้นทางการใช้บริการ และได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สําหรับพัฒนา
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการท่ีหลากหลายได้  โดยในการศึกษาครั้งนี้
จะดําเนินการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของนักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของหอสมุดฯ กับ
เส้นทางการใช้บริการสืบค้น ยืม-คืน อันเป็นบริการท่ีเป็นพันธกิจหลักของการเป็นห้องสมุด ในการสนับสนุนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสืบค้น ยืม-คืนของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2.  เพื่ อศึ กษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ของ ผู้ใ ช้บริก ารก ลุ่มนักศึกษาระ ดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมีต่อกระบวนการสืบค้น ยืม-คืนของห้องสมุด 
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ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
            แนวคิด 
  Customer Journey หรือ เส้นทางการเดินทางของผู้ใช้บริการ คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
บริการท่ีมีความสัมพันธ์กับห้องสมุด ตั้งแต่ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้บริการ ทําให้ห้องสมุดสามารถพัฒนากลยุทธ์
หรือวิธีการท่ีจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากข้ึน ซึ่งใช้วิธีศึกษาจากประสบการณ์ของ
ผู้ใช้บริการผ่านจุดสัมผัสบริการหรือ Touch point และนําประเด็นปัญหาหรือ Pain Point ท่ีได้เพื่อนํามาปรับปรุงต่อไป 
            ข้ันตอนการดําเนินงาน 
          1. การวางแผน 
    1.1 กําหนดคณะทํางานศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของผู้ใช้บริการภายใต้โครงการ “PatronX : 
Personalized Journey for Thammasat University Library Users” 
    1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแนวคิด Customer Journey  
    1.3 กําหนดเส้นทางการใช้บริการของห้องสมุดและกลุ่มเป้าหมาย โดยกําหนดศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการสืบค้น ยืมคืน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
 

ภาพท่ี 1 เส้นทางการใช้บริการสืบค้น ยืมคืนของห้องสมุด 
 
  1.4 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  1.5 กําหนดทีมสัมภาษณ์ แนวทางในการสัมภาษณ์และข้อคําถาม รวมถึงวิธีการลงข้อมูลใน
แบบฟอร์ม โดยศึกษาแนวทางจากงานวิจัยหรือแหล่งความรู้ต่างๆ  
         ทีมสัมภาษณ์และแนวทางในการสัมภาษณ์ 
         กําหนดให้มีผู้สัมภาษณ์ท้ังหมด 30 คน แบ่งไปตามกลุ่มท่ีศึกษาท้ังหมด 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
โดยแต่ละกลุ่มให้แบ่งทีม ทีมละ 2-3 คน เพ่ือทําหน้าท่ีสัมภาษณ์ จดบันทึก และสังเกตพฤติกรรม 
         โครงสร้างคําถาม  

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

                - เล่าประสบการณ์การใช้บริการตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล ข้ันตอนการค้นหา ไปจนถึงการยืม
และคืนท้ังทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์ (ความรู้สึกจากการใช้งาน ประเด็นปัญหาในแต่ละจุด
สัมผัสบริการ) 

ความ
ต้องการ

การ
ค้นหา

การยืม
การ
คืน
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  - ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
แบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง Journey Form (นพพร เรืองวานิช, 2562, น. 31) 
 
 2. ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมาใช้บริการหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในช่วงเวลาดังกล่าว และนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีสถิติการยืมหนังสือออกสูงสุดในรอบปี
ของแต่ละกลุ่มสาขา ท้ังนี้จํานวนกลุ่มตัวอย่างกําหนดให้ข้ึนอยู่กับเมื่อผู้สัมภาษณ์ได้รับข้อมูลท่ีซ้ํา ๆ  
 3. แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลในประเด็นสําคัญต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาท่ีผู้ใช้บริการพบในแต่ละจุดท่ีสัมผัสบริการ (Pain point) รวมท้ังประเด็นเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 
 4. คณะทํางานฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดําเนินงานในภาพรวม พร้อมกับนําเสนอ
แนวทาง การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาบริการห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การประชุมทุกกลุ่มเพ่ือนําเสนอปัญหาท่ีพบในแต่ละข้ันตอนของเส้นทางผู้ใช้บริการ รวมท้ังนําข้อมูลมาวิเคราะห์          
           เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา  
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. เส้นทางการสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการ  
  พบว่านักศึกษาท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเส้นทางการสืบค้นข้อมูลท่ีไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก คิดเป็นร้อยละ 39.7  ดังนี้ 

1.1 การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มนักศึกษาท่ีเลือกสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด จะเริ่มจากการเข้าท่ีหน้าเว็บไซต์

ห้องสมุด และเริ่มทําการสืบค้นท่ีกล่องสืบค้น และส่วนใหญ่จะไม่เลือกประเภทของกล่องสืบค้น ในกรณีท่ีเป็นหนังสือ เมื่อ
ได้ช่ือหนังสือตามท่ีต้องการ ก็จะนําเลขเรียกหนังสือ (Call Number) ไปหาท่ีช้ันหนังสือเพ่ือนํามายืมออก ส่วนกรณีท่ีเป็น
บทความ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ นิยมดาวน์โหลดออกมาเป็นเอกสารฉบับเต็ม ท้ังนี้กลุ่มดังกล่าวมีความเห็นต่อการ
เลือกสืบค้นจากห้องสมุด เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย และมีความน่าเช่ือถือ 
เหมาะสําหรับการนําไปอ้างอิงประกอบการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ทรัพยากรประเภทส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 

 

 
 
ภาพท่ี 4 เส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด ทรัพยากรประเภทส่ิงพิมพ์ 
    

         
 
ภาพท่ี 5 เส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด ทรัพยากรประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
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   1.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก  
      พบว่า นักศึกษาท่ีไม่ได้ค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดจะค้นหาข้อมูลผ่าน Google รวมท้ัง เว็บไซต์ 
แหล่งการเรียนรู้ เอกสารประกอบ ท่ีได้รับการแนะนําจากอาจารย์และรุ่นพ่ี โดยให้ความเห็นว่าเป็นช่องทางท่ีมีความง่าย 
สะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา 
  2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ (Pain point)  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีพบระหว่าง
เส้นทางการสืบค้นข้อมูล ดังนี้  
 2.1 ข้ันตอนการสืบค้น  
       กลุ่มนักศึกษายังไม่เข้าใจระบบการสืบค้นท่ีมีกล่องแยกให้เลือก 3 แบบ และมีความรู้สึกว่าระบบ
ซับซ้อนและค้นยาก และถ้าค้นหาโดย keyword หรือคําสําคัญจะมีข้อมูลออกมาปริมาณมาก รวมท้ังไม่ทราบว่าต้องดู
เลข Call Number อย่างไร  
      2.2 การค้นหาหนังสือท่ีช้ัน 
      กลุ่มนักศึกษาค้นหาหนังสือไม่พบเน่ืองด้วยไม่เข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือ หรือหนังสือแสดง
สถานะ Available แต่ไม่อยู่บนช้ัน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ จํานวนทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
      2.3 การยืมหนังสือ  
      กลุ่มนักศึกษานิยมใช้บริการยืมผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ แต่บางกลุ่มยังไม่ทราบวิธีการยืมผ่านเครื่อง
ยืมอัตโนมัติ โดยปัญหาท่ีพบในบางครั้ง คือ เครื่องยืมอัตโนมัติไม่สามารถอ่านแท็กของหนังสือได้ ทําให้นักศึกษาต้องไป
ยืมหนังสือผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 
      2.4 การยืมหนังสือต่อ 
      กลุ่มนักศึกษาสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง แต่มักลืมดําเนินการเมื่อถึงเวลาท่ี
กําหนด ถึงแม้ว่าทางห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล แต่นักศึกษาบางกลุ่มไม่ได้ตั้งค่าอีเมลให้แจ้งเตือนเมื่อมี
อีเมลเข้ามาใหม่  
      2.5 การคืนหนังสือ  
      กลุ่มนักศึกษานิยมคืนหนังสือท่ีเคาน์เตอร์บริการกับเจ้าหน้าท่ีมากกว่าคืนหนังสือท่ีเครื่องรับคืน
หนังสืออัตโนมัติ เนื่องจากสามารถมั่นใจได้มากกว่าว่าหนังสือถูกคืนเรียบร้อยแล้ว อีกท้ังยังพบปัญหาว่าเครื่องรับคืน
อัตโนมัติชํารุดและคืนได้ทีละเล่ม ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร   
  อภิปรายผล 
  การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกผู้ใช้บริการโดยใช้รูปแบบ Customer Journey ส่งผลให้หอสมุดฯ มี
แนวทางและโอกาสสําหรับพัฒนาบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมและเส้นทางการใช้งานการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากรูปแบบและลักษณะการศึกษาท่ีเน้นประสบการณ์การใช้บริการในแต่ละข้ันตอน 
จุดสัมผัสบริการในแต่ละจุด ประเด็นปัญหาและความรู้สึกท่ีมีต่อจุดบริการนั้น ๆ ทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์
สําหรับการพัฒนาบริการได้ตรงตามความต้องการ 
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   ท้ังน้ีจากผลการศึกษา จะพบแนวทางการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา เป็น 2 เส้นทางหลักใหญ่ คือ
เส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก  สําหรับเส้นทางการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดทํา
ให้หอสมุดฯ ได้ทราบว่าบริการท่ีหอสมุดฯ พัฒนาข้ึนเดิม ยังมีประเด็นท่ีไม่สามารถตอบโจทย์ต่อพฤติกรรม ความต้องการ 
และความรู้สึกของผู้ใช้บริการได้  ดังนี้ 

            ประเด็นการสืบค้น โดยจะพบว่า นักศึกษาไม่เข้าใจความแตกต่างของกล่องสืบค้นท้ัง 3 แบบ รู้สึกว่า
ยากต่อการใช้งาน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสท่ีหอสมุดฯ จะต้องพัฒนากล่องสืบค้นให้มีการใช้งานท่ีง่ายข้ึน สามารถสืบค้นและ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้ตามต้องการ  
    ประเด็นการค้นหาหนังสือท่ีช้ัน ด้วยจัดเรียงหนังสือนั้นเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะของบรรณารักษ์ ทํา
ให้เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจของกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่  ดังน้ันหอสมุดฯ จะนําเทคโนโลยี  Stack Map เพ่ิมในระบบการ
สืบค้นเพ่ือช่วยบอกตําแหน่งหนังสือท่ีหาให้สัมพันธ์กับหมายเลขตู้หนังสือ ท้ังจัดทําป้ายช่องทางสําหรับการติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดให้มากข้ึนและเห็นได้ชัดเจน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการหาหนังสือไม่พบเบ้ืองต้น  และรวบรวมสถิติการ
หาหนังสือท่ีช้ันไม่พบ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดมากข้ึน สําหรับข้อเสนอแนะเรื่องจํานวนทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ หอสมุดจะส่งเสริมโครงการ เพ่ือการแบ่งปันหนังสือจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รวมท้ังเก็บสถิติ
ทรัพยากรท่ีมีการจอง หรือถูกยืมเป็นจํานวนมาก ต่อช่วงเวลา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดซ้ือต่อไป  
  ประเด็นการยืมหนังสือต่อ (Renew) ด้วยปัจจุบัน หอสมุดมีการแจ้งเตือนวันครบกําหนดคืนหนังสือ
ผ่านอีเมล เพ่ือให้ผู้ใช้บริการนําหนังสือมาคืนหนังสือตามกําหนด หรือ ดําเนินการยืมหนังสือต่อ แต่พบว่าส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือน และลืมดําเนินการต่ออายุการยืม เป็นเหตุนําไปสู่การเกิดค่าปรับ หอสมุดฯ จึงเห็นโอกาสในการ
พัฒนาการแจ้งเตือนผ่าน Social media ท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้งาน นั่นคือ แอปพลิเคชันไลน์ 
  ประเด็นการคืนหนังสือ หอสมุดฯ ได้นําเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติมาให้บริการ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการคืนหนังสือได้ทุกเวลา แต่จากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นใจในเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วย
ประสบการณ์การใช้งานท่ีพบว่าเครื่องเสียบ่อย หนังสือไม่ตัดออกจากระบบ เป็นต้น ดังน้ันหอสมุดฯ จึงวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีจะติดแท็กในหนังสือทุกเล่ม เพ่ือให้มั่นใจว่าหนังสือทุกเล่มท่ีคืนผ่านเครื่องจะถูกตัดในระบบ รวมท้ังใช้การ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการคืนหนังสือด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
    ในด้านการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอก จากผลการศึกษา ถือเป็นความท้าทายสําหรับหอสมุดฯ ท่ี
จะต้องหาแนวทางหรือโอกาสท่ีจะทําให้นักศึกษากลุ่มนี้กลับมาเลือกใช้บริการการสืบค้นท่ีหอสมุดฯ พัฒนาข้ึน 
ความสามารถท่ีจะเข้าไปแทนท่ีเส้นทางหรือปรับพฤติกรรมเบ้ืองต้นจะต้องพัฒนาระบบการสืบค้นให้ง่ายและเทียบเท่ากับ 
Google ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน แสดงผลการค้นหาได้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่าย เกิด
เป็นทัศนคติที่ดีที่จะยอมรับการใช้งาน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการโดยตรง หรือผ่านกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทาง
ความคิดและการกระทํา เช่น อาจารย์ รุ่นพ่ี ด้วยการสร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท่ีหอสมุดฯ ได้นําวิธีการ Customer Journey มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของ

ผู้ใช้บริการ ได้พบประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ผู้สัมภาษณ์มักจะเผลอใช้ศัพท์เฉพาะทางบรรณารักษ์ อีกท้ังความเข้าใจของคําท่ีใช้เรียกอุปกรณ์ไม่
ตรงกัน เช่น Bookdrop หรือ เครื่องคืนหนังสือ หรือคําว่า การสืบค้นข้อมูล ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจะคุ้นชินกับคําว่า การค้นหา
ข้อมูลมากกว่า ดังน้ันควรเลือกใช้คําท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้บริการในการสัมภาษณ์  

 2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล หอสมุดฯ เลือกสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาท่ีมาใช้บริการห้องสมุด
ในช่วงเวลาท่ีกําหนด และเลือกสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาท่ีมีจํานวนการยืมหนังสือสูงสุดในรอบปี ซึ่งข้อแตกต่าง
ระหว่างสองกลุ่มน้ี คือ การสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่มาใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลาท่ีลงพ้ืนท่ีมักจะเจอกับผู้ใช้บริการท่ีเป็น Non-
Extreme User ซึ่งการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มนี้ ผู้ สัมภาษณ์ต้องกระตุ้นให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามหรือเล่า
ประสบการณ์การใช้ห้องสมุด และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุดในส่วนของบริการยืมคืน จึงทําให้ไม่ค่อยได้ข้อมูลท่ี
ต้องการ ในขณะท่ีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีจํานวนการยืมหนังสือสูงสุดในรอบปี ซึ่งหอสมุดฯ จัด
อยู่ในกลุ่ม Extreme User  ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดท่ีมากกว่า จึงทําให้ได้ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งหากห้องสมุดอ่ืนจะนําไปใช้ อาจจะกําหนด กลุ่ม Extreme User  แตกต่างออกไป เช่น คัดเลือกจาก
ผู้ใช้บริการท่ีมาใช้พื้นท่ีห้องสมุดเป็นประจําหรือผู้ใช้บริการท่ีใช้งานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว  

 3. ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการบางกลุ่มมีจํานวนท่ีน้อย จึงส่งผลให้คําตอบอาจ
ยังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร ดังน้ันในการสํารวจครั้งต่อไปควรมีการวางแผนในด้านเวลา มีการขยายระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม รวมท้ังอาจกําหนดจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหมาะสม 
  4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรสํารวจเส้นทางอ่ืน ๆ ของผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะพัฒนานวัตกรรม
หรือบริการใหม่ ๆ สําหรับห้องสมุดท่ีสามารถไปเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้ใช้บริการได้  
  การนําไปใช้ประโยชน ์ 
  การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเชิงลึก ด้วยวิธีการ Customer Journey เพ่ือพัฒนาบริการห้องสมุด
ส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
  ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
  1. ผู้ใช้บริการรู้สึกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ออกแบบบริการของห้องสมุด
ผ่านประสบการณ์การใช้บริการของตนเอง 
  2. ผู้ใช้บริการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดําเนินงานของหอสมุดฯ มากยิ่งข้ึน และเกิดความ
เช่ือมั่นท่ีห้องสมุดมีแนวทางพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง 
  ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
  1. เพ่ิมทักษะการสัมภาษณ์ให้กับบุคลากร รวมท้ังบุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือ
พัฒนาบริการของห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
  2. สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ผ่านการดําเนินการสัมภาษณ์   
  3. ได้รับรู้ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการหอสมุดฯ สามารถปรับปรุง
พัฒนาบริการให้สอดรับต่อพฤติกรรรมและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การยกระดับความพึงพอใจให้
สูงข้ึน 
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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 

   



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

 

  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 



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

 

  

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 

https://library.kku.ac.th/school.php
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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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บทคัดย่อ 

   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดการบริหารพื้นท่ีสํานักหอสมุดในรูปแบบ  
Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
และ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการดําเนินงาน พบว่า สํานักหอสมุดได้จัดทํา  
Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen จํานวน 7 โซน ดังนี้ 1) Multimedia Room: ห้องศึกษา
มัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว 2) Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้  3) Mini Home Theater: ห้องฉาย
ภาพยนตร์  4) Game Zone: โซนเกม 5) Quiet Zone for Graduate Student: โซนเงียบสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 6) Nap Zone: โซนเงียบสําหรับงีบ และ 7) LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ ซึ่งจากการดําเนินงาน พบว่า   
1) สถิติการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด (ช้ัน 2-7) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าสถิติการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด  
ปีการศึกษา 2560 2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในระดับมาก (x� = 4.23) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานท่ี/ส่ิงอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 
(x� = 4.24) ด้วย และ 3) มีหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าศึกษา 
ดูงานและเยี่ยมชมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุดให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการพ้ืนท่ี, Wow Zone, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
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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 (x� =4.23)  and it’ s considered that library users have satisfied with 
our location/ facilities which is at a high level (x� = 4.24). 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 
 
บทนํา  
  จากความเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันท่ีผันจากการอ่านผ่านตัวอักษรในหนังสือ มาสู่ 
การเป็นสังคมดิจิทัลท่ีสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดย 
ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี ทําให้ความต้องการใช้สารสนเทศจากห้องสมุดลดน้อยลง จุดประสงค์หลักในการเข้าใช้บริการ
สํานักหอสมุดของนิสิตได้เปล่ียนไป จากเดิมเพ่ือเข้ามาอ่านหนังสือ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยหรือยืมทรัพยากรต่าง ๆ มาเป็นเพ่ือ
ใช้บริการพ้ืนท่ีหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หนังสือ ดังนั้น สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
บูรพาและประชาชนท่ัวไป จึงจําเป็นต้องปรับบทบาทในการให้บริการ โดยเพิ่มบริการสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับการเรียนรู้ ให้เป็น 1 ใน 5 บริการหลักของสํานักหอสมุด ได้แก่ บริการสารสนเทศ บริการสนับสนุนการวิจัย 
บริการสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรู้ บริการฝึกอบรม และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งบริการ
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรู้ เป็นบริการท่ีสํานักหอสมุดจัดทําข้ึนเพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการศึกษา ค้นคว้าและใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยท่ีจัดให้แก่นิสิตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพ่ือให้การบริการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของ
นิสิตมากท่ีสุด สํานักหอสมุดจึงได้จัดบริการท่ีเป็น Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายในการเปล่ียนผันห้องสมุดจากหน่วยงานท่ีมีแต่หนังสือหรือข้อมูลไปสู่ห้องสมุดท่ีเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง  
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดและ 
เพื่อประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 
  ดําเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า สถิติการเข้า
ใช้บริการสํานักหอสมุด  ปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้าใช้บริการในพ้ืนท่ีช้ัน 1  (Learning Common)  จํานวน 740,986 คน 
และ เข้าใช้บริการพ้ืนท่ีช้ัน  2-7 จํานวน  745,510  คน  (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)  จากจํานวนผู้เข้าใช้
บริการหอสมุดดังกล่าว สามารถแบ่งพฤติกรรมการใช้บริการสํานักหอสมุดออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 เข้าใช้สํานักหอสมุดเพื่อใช้เป็นสถานท่ีทํางานหรือกิจกรรมส่วนตัว 
  กลุ่มท่ี 2 เข้าใช้สํานักหอสมุดเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และ ใช้พ้ืนท่ีหอสมุดในการทํางานหรือ
กิจกรรมส่วนตัวผสมกัน  
 กลุ่มท่ี 3 ไม่เข้าใช้สํานักหอสมุดแต่จะใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดผ่านทางออนไลน์  
 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จะเห็นได้ว่า 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ นอกจากจะเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดเพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ยังเข้ามาใช้พื้นท่ีของหอสมุด 
ทํากิจกรรมส่วนตัวด้วยเช่นกัน 
  2. ปฏิบัติงาน (Do) 
   2.1 ศึกษาเอกสารด้านการบริหารห้องสมุดยุคใหม่ ตามความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
   2.2 ศึกษาอิทธิพลของ Internet หรือบริการออนไลน์และความนิยมในการใช้ Smart Device ของ  
คนยุคใหม ่
   2.3 ศึกษารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์และภูมิสถาปัตย์ ท่ีเหมาะสมกับห้องสมุดเดิม  โดยปรับเปล่ียน/ 
ปรับปรุงให้น้อยหรือประหยัดแตม่คีวามทันสมัย 
    2.4 กําหนดบริการ กําหนดพื้นท่ีและวางแผนปรับปรุงพื้นท่ีตามความสําคัญก่อนหลัง โดยใช้หลัก 
แนวคิดของพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกันของห้องสมุด  ซ่ึง ปราณี  อัศวภูษิตกุล  (2561, น. 11-12)  ได้สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจ 
เก่ียวกับพื้นท่ีการทํางานร่วมกันของห้องสมุดในต่างประเทศและในประเทศ ดังต่อไปนี้ 
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     2.4.1 ความต้องการใช้พื้นท่ีห้องสมุด ผู้ใช้ในศตวรรษท่ี 21 มิได้ต้องการใช้พื้นท่ีห้องสมุดเพียง
เพื่อเข้ามาอ่าน หรือ ยืม-คืนหนังสือเท่านั้น   แต่ยังต้องการใช้พ้ืนท่ีห้องสมุดเพ่ือทํากิจกรรมอ่ืนอีก เช่น การติวหนังสือ
เป็นสถานท่ีนัดพบสําหรับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขนาดเล็กร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ให้ความบันเทิงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศห้องสมุดบางแห่งใช้
พื้นท่ีนี้เพื่อการชุมนุมหาเสียงสําหรับนักการเมืองท้องถ่ินอีกด้วย เป็นต้น 
    2.4.2 พื้นท่ีการทํางานร่วมกันของห้องสมุด  
    2.4.2.1 การบริหารจัดการพื้นท่ีการทํางานร่วมกันมีท้ังการจัดพื้นท่ีแบบเปิด ขนาดพื้นท่ี
ใช้สอยมากน้อยแตกต่างกันไปเป็นมุมหนึ่งหรือช้ันหนึ่งของห้องสมุด ข้ึนอยู่กับจํานวนผู้ใช้พื้นท่ีโดยรวมของห้องสมุด 
งบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องสมุด ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้ในชุมชน องค์กร หรือสถาบันน้ัน ๆ
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุด เป็นต้น  
    2.4.2.2 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา เคาน์เตอร์  
ตู้เก็บสัมภาระ  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตไร้สาย  กระดานอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ อุปกรณ์  
เทคโนโลยีอ่ืนท่ีควรมีประกอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ     
    2.4.2.3 ผู้ให้บริการ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ อาสาสมัครท่ัวไป 
และผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
     2.4.2.4 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกันของห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ 
ได้แก่ นักเรียน นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนท่ัวไป ผู้ใช้บริการห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็น 
บุคลากรขององค์กรน้ัน ๆ ขณะท่ีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใน
สถาบัน    
    2.4.2.5 การจัดบริการผู้ใช้สามารถใช้บริการพื้นท่ีนี้ควบคู่ไปกับการใช้บริการของห้องสมุด 
ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ บริการตอบคําถามและช่วยการ 
ค้นคว้า บริการให้คําปรึกษาช้ีแนะแหล่งสารสนเทศ บริการแนะนําการวิจัย บริการคัดเลือกสารสนเทศ บริการร้าน
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นต้น   
   นอกจากนี้ ยังศึกษาวิธีการจัดห้องสมุดของ ดร. เคลาส์  อูลริช  แวร์เนอร์ ท่ีระบุ 10 เคล็ดลับจัดพื้นท่ี 
ห้องสมุดให้ “ว้าว!” ดังน้ี (แวร์เนอร์, 2558, น. 193-197) 
    1. เหมาะสมกับการใช้งาน (Functional) 
    2. ปรับเปล่ียนได้ (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. ปลอดภัยและม่ันคง (Safe and secure) 
    9. มีประสิทธิภาพ (Efficient) 
    10. เหมาะสมกับ ICT (Suitable for ICT) 
      2.5 ดําเนินการจัดทําโซนต่าง ๆ ดังน้ี 
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัดทําโซนบริการท่ีเป็น Wow Zone: โซนบริการ
ห้องสมุดแนวใหม่...วัดใจวัย Teen ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน โดยจัดทําโซนบริการจากการปรับปรุงบริการเดิมท่ีเคยมี
อยู่แล้วและจัดทําโซนบริการใหม่เพิ่มข้ึนมา ดังนี้ 
   2.5.1 Edutainment Zone: โซนบันเทิงศึกษา ประกอบไปด้วย 
    2.5.1.1 Multimedia Room: ห้องศึกษามัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว ให้บริการรับชมส่ือ
มัลติมีเดียหรือภาพยนตร์ 
    2.5.1.2 Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    2.5.1.3 Mini Home Theater: ห้องฉายภาพยนตร์ ให้บริการรับชมส่ือมัลติมีเดียหรือ
ภาพยนตร์  
    2.5.1.4 Game Zone: โซนเกม ให้บริการเกมต่าง ๆ เพื่อฝึกสมองและเพื่อความบันเทิง 
เช่น เกมซูโดกุ (Sudoku) เกมต่ออักษรไขว้ 2 ภาษา เกมเศรษฐี เกมริชรวยพลิกล็อค เป็นต้น 
   2.5.2 Quiet Zone for Graduate Student: โซนเงียบสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ห้อง
บัณฑิตศึกษา) ให้บริการท่ีนั่งอ่านส่วนตัวสําหรับนิสิตระดับบัณฑิต 
   2.5.3 Nap Zone: โซนเงียบสําหรับงีบ ให้บริการท่ีนอนงีบสําหรับผู้ใช้บริการท่ีต้องการพัก
สายตาหรือพักผ่อนให้ผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือหรือทําวิจัย 
   2.5.4 LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ บริการห้องร้องคาราโอเกะ เพื่อความผ่อนคลาย 
  2.6 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านเว็บไซต์สํานักหอสมุด www.lib.buu.ac.th, Facebook 
Fanpage, Line@ และจดหมายข่าวสํานักหอสมุด (Library Friend)  
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ภาพท่ี 1 การประชาสัมพันธ์บริการเกมต่าง ๆ 
 
   3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Check)  
 นอกจากการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ  Wow Zone:  โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่…มัดใจ วัย 
Teen ตามช่องทางต่าง ๆ แล้ว สํานักหอสมุดยังได้จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  สังเกต  สัมภาษณ์และจัดเก็บสถิติการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด เพ่ือนําผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อมูลการเข้าใช้บริการมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
  4. นําผลการประเมินมาดําเนินการให้เหมาะสม (Act) 
 สํานักหอสมุด ดําเนินการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงการให้บริการโซนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ตามข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการและนําผลการดําเนินงานมาแสดงให้เห็นถึงการให้บริการแบบเดิมและ 
การบริการแบบใหม่ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานการให้บริการโซนต่าง ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม ่
 

ช่ือโซนบริการ 
 

การบรกิาร  
(เดิม) 

การบรกิาร  
(ใหม่) 

1.  Edutainment Zone: โซนบันเทิง
ศึกษา ประกอบด้วย 
      1.1  Multimedia Room: ห้อง
ศึกษามัลติมีเดียกลุ่มและ 
ห้องศึกษามัลติมีเดียเดี่ยว 
(บริการท่ีช้ัน 6)  
 
 

1.  ให้บริการรับชมส่ือมัลติมีเดีย
หรือภาพยนตร์ เพ่ือการเรียนรู้และ
ความบันเทิง สามารถยืมส่ือจาก
สํานักหอสมุดหรือนําส่ือ 
มาเองได้ 
 
 
 
2.  ห้องศึกษามัลติมีเดียเดี่ยว
ให้บริการเป็นโทรทัศน์จอแก้ว 
ขนาด 14 น้ิว 
3.  กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองคิวเข้า
ใช้บริการ  

1.  ให้บริการรับชมส่ือมัลติมีเดีย
หรือภาพยนตร์ โดยสามารถยืมส่ือ
จากสํานักหอสมุด นําส่ือมาเอง 
หรือชมภาพยนตร์ผ่านเครือข่าย
บริการทาง ธุ ร กิจ ท่ี ถูกต้องตาม
กฎหมาย (Netflix) เพ่ือการเรียนรู้
และความบันเทิง 
(สําหรับห้องศึกษามัลติมีเดียกลุ่ม) 
2.  เปล่ียนทีวีจอแก้วขนาด  
14 นิ้ว เป็นโทรทัศน์จอแบน ขนาด 
24 นิ้ว 
3. พัฒนาระบบจองห้อง
Multimedia Room โดยสามารถ
จองได้ออนไลน์ พร้อมระบบแจ้ง
เตือนทางข้อความได้ 

      1.2  Cyber Zone: โซน
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้   
(บริการท่ีช้ัน 6)  
 

ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตและใช้สําหรับฝึกอบรม
ทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนิสิต 
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
บู รพา  จํ านวน  1  ห้อง  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 60 เครื่อง 
 

เพิ่มจํานวนห้อง Cyber Zone เป็น 
2 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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ตารางท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานการให้บริการโซนต่าง ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม่  
            (ต่อ) 
 

ช่ือโซนบริการ 
 

การบรกิาร  
(เดิม) 

การบรกิาร  
(ใหม่) 

     1.3  Mini Home Theater: ห้อง
ฉายภาพยนตร์ (บริการท่ีช้ัน 6) 
 

3.  ให้บริการท่ีนั่งชมภาพยนตร์ 
จํานวน 30 ท่ีนั่ง 

3.  เปล่ียนท่ีน่ังชมภาพยนตร์ใหม่ 
โดยเลือกท่ีนั่งเป็นเก้าอ้ีโซฟาผสมกับ
เก้า อ้ี เ ล็กเ ช่อร์ เพื่ อ อํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้ใช้บริการท่ีต้องการ
จดบันทึกขณะชมภาพยนตร์หรือส่ือ
มัลติมีเดีย จํานวน 30 ท่ีน่ัง 
 

     1.4  Game Zone: โซนเกม 
(บริการท่ีช้ัน 2 อาคารรมณีย์) 
 
 
 
 

ให้บริการเกมต่างๆ เพ่ือฝึกสมอง
และเพื่อความบันเทิง โดยนําเวที
ช่ัวค ราวมาจั ด ทํา เป็ น โซน เกม 
ให้บริการท่ีช้ัน 6 ติดกับห้อง Cyber 
Zone II 

1. เปล่ียนสถานท่ีให้บริการเกมโซน 
ท่ีช้ัน 2 อาคารรมณีย์ เพื่อไม่ให้ มี
เสียงรบกวนผู้ใช้บริการท่ีห้อง Cyber 
Zone II 
2.  ติดตั้งรวงผ้ึงสําหรับนั่งพักผ่อน
หรื อ อ่ านห นั ง สื อ ไ ด้  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

2.  Quiet Zone for Graduate 
Student: โซนเงียบสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (บริการท่ีช้ัน 5) 
 

 

ให้บริการท่ีนั่งอ่านส่วนตัวสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิต 

ปรับปรุ งห้องโดยก้ันพื้น ท่ีให้ เป็น
สัดส่วนของแต่ละโต๊ะ ให้สูงเท่าระดับ
สา ย ต า  เ พ่ื อค ว าม เ ป็น ส่ ว นตั ว 
ปรับเปล่ียนโต๊ะให้มีพื้นท่ีเหมาะกับ
การทําวิจัย พร้อมด้วยโคมไฟเพื่อ
เพิ่มแสงสว่าง  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานการให้บริการโซนต่าง ๆ ในการบริการแบบเดิมและบริการแบบใหม่ 
            (ต่อ) 
 

ช่ือโซนบริการ 
 

การบรกิาร  
(เดิม) 

การบรกิาร  
(ใหม่) 

3.  Nap Zone: โซนเงียบ 
สําหรับงีบ (บริการท่ีช้ัน 5) 
 
 

 

ใ ห้ บ ริ ห า ร ท่ี น อ น งี บ สํ า ห รั บ
ผู้ใช้บริการท่ีต้องการพักสายตาหรือ
พักผ่อนให้ผ่อนคลายจากการอ่าน
หนังสือหรือทําวิจัย 
 
 
 
 

ปรับปรุงห้องโดยการนําฉากมาก้ัน 
โดยใช้ฉากตกแต่งท่ีเป็นลักษณะ
โปร่ง ไม่ทึบ เป็นลายฉลุสวยงาม 
เพื่อให้ดูเป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่มิดชิด
จนเกินไป 

4.  LIBRA OKE:  
ห้องคาราโอเกะ (บริการท่ีช้ัน 6) 
 

บริการห้องร้องคาราโอเกะ เพื่อ
ความผ่อนคลาย บริการ จํานวน  
1 ห้อง 
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบเสียงของห้อง LIBRA 
OKE ไม่ ใ ห้ดั งรบกวนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
และเพิ่มจํานวนห้อง LIBRA OKE 
เป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 วงจรการปฏิบัติงาน PDCA 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการจัด Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...
วัดใจวัย Teen ต้ังแต่ปี 2560-ปัจจุบัน จํานวน 7 โซน ดังนี้ 1)  Multimedia Room: ห้องศึกษามัลติมีเดียกลุ่มและเดี่ยว 
2) Cyber Zone: โซนคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 3)  Mini Home Theater: ห้องฉายภาพยนตร์  4)  Game Zone: 
โซนเกม 5)  Quiet Zone for Graduate Student: โซนเงียบสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 6)  Nap Zone: โซนเงียบ
สําหรับงีบ และ 7)  LIBRA OKE: ห้องคาราโอเกะ ซึ่งจากการดําเนินงาน พบว่า สถิติการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ช้ัน 2-7) ในปีการศึกษา 2559-2561 ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 สถิติการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ช้ัน 2-7) ปีการศึกษา 2559-2561 
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

จํานวนผู้เข้าใช้บริการ 
(คน) 

745,510 683,968 769,510 

 
 จากตารางท่ี 2 จะพบว่า จํานวนผู้เข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ช้ัน 2-7) ในปี
การศึกษา 2561 มีจํานวน 769,510 คน ซึ่งสูงกว่าผู้เข้าใช้บริการในปีการศึกษา 2559 (จํานวน 745,510 คน) และผู้เข้า
ใช้บริการในปีการศึกษา 2560 (จํานวน 683,968 คน)  
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
 สํานักหอสมุดได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการท่ีมีต่อสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน โดยผลการประเมิน ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ     x� SD ระดับ อันดับ 

1.  ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 4.28 .68 มาก 1 
2.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 4.23 .19 มาก 3 
3.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากร 4.23 .10 มาก 4 
4.  ความพึงพอใจด้านสถานท่ี/ ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.24 .24 มาก 2 
5.  ความพึงพอใจด้านการส่ือสาร 4.18 .05 มาก 5 

รวม 4.23 .15 มาก  
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  จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุด อยู่ในระดับมาก  
(x� = 4.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานท่ี/ส่ิงอํานวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก (x� = 4.24) ซึ่งเป็นอันดับท่ี 2 รองจากความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุดเท่านั้นเอง 
 3. ประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 จากการดําเนินงานจัดทํา Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย Teen พบว่า 
ในรอบปีท่ีผ่านมา (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) มีหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ได้เข้า 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสํานักหอสมุด จํานวน 20 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานภายในประเทศ 16 หน่วยงาน 
และหน่วยงานต่างประเทศ 4 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การเยี่ยมชมศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 อภิปรายผล 
 Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่ .. . มัดใจวัย teen สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  การจัดการบริหาร พ้ืน ท่ี สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดทํา Wow Zone:  
โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ส่งผลให้จํานวนผู้เข้าใช้บริการสํานักหอสมุดเพิ่มมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากสํานักหอสมุดได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของสํานักหอสมุด พบว่า พฤติกรรมของผู้เข้าใช้
บริการสํานักหอสมุดได้เปล่ียนไปจากเดิม คือ ไม่ได้เข้ามาเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดเท่านั้น แต่จะ 
เข้ามาใช้พ้ืนท่ีหรือบริการอ่ืน ๆ ของหอสมุดเพ่ือทํากิจกรรมส่วนตัว รวมท้ังการเข้าใช้สารสนเทศของสํานักหอสมุดโดย 
ท่ีไม่ได้เข้ามาท่ีสํานักหอสมุดด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษา นอกจากจะทําให้ทราบถึงจํานวนผู้เข้าใช้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จากการให้บริการ Wow Zone: โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen ซึ่งสอดคล้องกับปราณี อัศวภูษิตกุล  
(2561, บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า ศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีส่ือสารและโทรคมนาคมมีบทบาทต่อการดํารงอยู่ของห้องสมุด
เป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ดังนั้น เพื่อให้ห้องสมุด
ยังคงดํารงอยู่ได้นอกเหนือจากการเป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่าน้ัน ห้องสมุดต้องมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ี
ให้มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ใช้เข้ามาใช้พื้นท่ีห้องสมุด ห้องสมุดต้องเพิ่มพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกัน
เพื่อกิจกรรมท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยคํานึงถึงความต้องการใช้พื้นท่ีของผู้ใช้เป็นสําคัญ การจัดพื้นท่ีให้มีความยืดหยุ่น
ในการใช้งาน การออกแบบท่ีดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ มีจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทํางานร่วมกัน
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ได้อย่างสนุกสนานและสะดวกสบายแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการสํานักหอสมุด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สํานักหอสมุดในภาพรวมและในด้านสถานท่ี/ส่ิงอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก รวมท้ังส่งผลถึงจํานวนผู้เข้ามาศึกษา
เยี่ยมชมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้การเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ควรจัดเก็บและศึกษาสถิติการเข้าใช้บริการโซนต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 การจัดการบริหาร พ้ืน ท่ี สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย บูรพา โดยการจัดทํา Wow Zone:  
โซนบริการห้องสมุดแนวใหม่...มัดใจวัย teen สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและเข้าใช้บริการพื้นท่ีต่าง ๆ ของสํานักหอสมุด 

ได้อย่างสะดวกสบายและตรงกับความต้องการ   
  2. ผู้ใช้บริการได้รับบรรยากาศท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประโยชน์ต่อสํานักหอสมุด 
  1. สํานักหอสมุดเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างห้องสมุดกับ
ผู้ใช้บริการ 
  2. เป็นการส่งเสริมการเข้าใช้บริการสํานักหอสมุดและประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
บูรพาให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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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 



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

 

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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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  
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   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 
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