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คํานํา
การประชุมวิชาการ PULINET จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2553 และเปนการประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางดานบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตรที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปโดยหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
จํานวน 20 สถาบันทั่วประเทศที่เปนสมาชิก PULINET หมุนเวียนกันเปนเจาภาพ เพื่อใหสมาชิกหองสมุดตาง ๆ ได
ติดตามความกาวหนาในวงการวิชาชีพหองสมุด แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประสบการณรวมกัน
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ 11 และเนื่องจากสถานการณของโรคระบาดโควิด-19 ทําให
ไมสามารถจัดงานเหมือนทุกครั้งที่ผานมาได คณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
จึงไดรับเปนเจ าภาพจั ด การประชุมวิช าการระดับชาติแบบออนไลนในหัว ขอ “New Normal for Libraries:
Opportunities & Challenges” ระหวางวันที่ 6-7 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปนเวทีการนําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ แนว
ปฏิบัติที่ดีตลอดจนเปนเวทีแสดงความคิดเห็นดานการจัดการและการบริการสารสนเทศระหวาง
นักวิชาชีพในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เพื่อการพัฒนาบริการที่เปนเลิศ
2. เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาและการนําผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใชในเชิงพัฒนาเพื่อสรางสรรค
สังคมแหงการเรียนรู
การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย ภายใต 3 หัวขอ คือ
1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
2) การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
3) การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
ทั้งนี้ มีผลงานที่นําเสนอโดยวาจาและโปสเตอรรวมจํานวน 66 ผลงาน ผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้
ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารหองสมุ ด บรรณารั กษ นักสารสนเทศ อาจารย สว นใหญมาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ
การจัดการประชุมวิชาการแบบออนไลนครั้งนี้ เปนการจัดครั้งแรก และอาศัยความรวมมือของทีมงานจาก
สถาบันสมาชิกหลายมหาวิทยาลัย นับเปนความทาทายอยางยิ่ง แตดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัย
สมาชิกขายงานฯ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ทําใหการประชุมครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี

iii

ผลงานทุกผลงานลวนเปนผลงานที่มีคุณคา และจะไดรับพิจารณาใหตีพิมพในวารสาร PULINET Journal
เพื่อเผยแพรในวงกวางใหเปนประโยชนตอหองสมุดและผูใชบริการใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นตอไป
ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 ขอขอบพระคุณทุกทานที่
มีสวนรวมทําใหการจัดงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประชุม และขอขอบคุณ
สํานักพิมพ และผูแทนจําหนายฐานขอมูล/ตํารา ที่ไดชวยสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้

(รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 บทนํา
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
กําหนดการประชุม
คํากลาวรายงาน
คํากลาวเปด
รางวัล PULINET AWARD ประจําป 2563
สวนที่ 2 ผลงานวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentations)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
1. การตรวจสอบคุ ณ ภาพรายการบรรณานุ ก รมแบบย อ Pre-catalog
Bibliographic Records ในฐานข อ มู ล ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Auditing Pre-Catalog Quality, the Bibliographic in the Matrix
Automation Library System, Office of Documentation and
Information, Sukhothai Thammathirat Open University
กัญธนัช กัญธัญญธาดา, จิรนันท คายชัยภูมิ
2. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบประเมิน
กระบวนการทํางานตามแนวทาง ADLI
Increasing of Opportunities to Access Information Resources via
Work Process Assessment System under ADLI Model
กชพร ศรีพรรณ, ดวงฤทัย ณ ทุงฝาย
3. การวิเคราะหการอางถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารยคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Journal citation analysis in research articles by Faculty of
Medicine Staff, Chiang Mai University
เพียงขอบฟา ปญญาเพ็ชร
4. การศึกษาความตองการใชวารสารทางการแพทยของอาจารย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
The Study of the current journals needs of Academic staffs in
Faculty of Medicine, Chiang Mai University
ชมพูนุช สราวุเดชา
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
5. มอดินแดงแหงความหลัง : จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในยุคชีวิตวิถีใหมและ
การปฏิรูปดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
Yesterday KKU : The University Archives in New Normal and
Digital Transformation
วันชาติ ภูมี
6. ระบบนับจํานวนผูใชบริการดวยกลองวงจรปดแบบ IP CAMERA
IP CAMERA PEOPLE COUNTING
เฉลิมเกียรติ ดีสม, นําชัย แสนหาญ
7. ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : ความปกติในรูปแบบใหม
(MFU Online Book Fair System : New Normal)
จุฑารัตน มาลาวิลาศ, นภสินธุ งามการ, รุจิรดา ชุมแกว, สายกัญญา แสน
โคตร, ภัทรวรรณ สิขิวัฒน
การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
1. การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Bibliographic control of theses and disertations of Sukhothai
Thammathirat Open University
ณัฏฐภัทร บุตรเสือ
2. การจัดการศึกษาทางไกลสูการศึกษาตลอดชีวิตกับ Online Teaching
Liaison Librarians
Distance Education through Life Long Learning with Online
Teaching Liaison Librarians
สิริพร ทิวะสิงห
3. การดําเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางการระบาดของโควิด-19
Library Operations of Sanamchandra Palace Library, The Central
Library, Silpakorn University during the COVID-19 pandemic
สมปอง มิสสิตะ, จันทรเพ็ญ กลอมใจขาว
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4.

5.

6.

7.

8.

เรื่อง
การนํากลยุทธ Kaizen ไปใชในการพัฒนาฐานขอมูล Pharmacy Term
Paper หองสมุดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Kaizen Implementation in the Development of Pharmacy Term
Paper Database of Faculty of Pharmacy Library Chiang Mai
University
อรกัญญา เมธา
การประเมินความรูและทักษะของบรรณารักษสําหรับใหบริการสนับสนุน
วิจัย : กรณีศึกษาโครงการ Research Buddy ของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
An evaluation of knowledge and skill of librarians for Research
Support Services: A Case study of Research Buddy Project in
Naresuan University Library
ศศิธร ติณะมาศ
การประยุกตใชเทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางานระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ สํานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Application of Lean technique (ECRS+IT) to increase the
process efficiency of Automated Book Return System of Library
and Information Center, National Institute of Development
Administration (NIDA)
อติกานต มวงเงิน
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
โดยการประยุกตใชหลักการ ECRS+IT
An Improvement Process of Cataloging in Publication Service
with ECRS+IT Principle
กนกวรรณ จันทร
การฝกอบรมของหองสมุดในสถานการณไมปกติ: ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Library training in the new normal era@SUT Library
สุภารักษ เมินกระโทก, จักรี รังคะวัต
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138-148

149-159
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
9. การพัฒนา Website: Evidence-Based Nursing Practice & Research
Support Website
The Website development: Evidence-Based Nursing Practice &
Research Support Website
สุรางค ศิโรโรตมสกุล ยุพิน ยังสวัสดิ์ และ นิภาพร เดชะ
10. การพัฒนาบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู
และการวิจัย ในศตวรรษที่ 21
The Development of an Online Information Literacy Tutorial for
enhance learning and research in the 21st century
นิสาชล กาญจนพิชิต
11. การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบเปดใน CMU MOOC เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
Development of open online course in CMU MOOC for the
promoting lifelong learning
อรพรรณ การคนซื่อ, ธันทิวา ภักดีภัทรากร, สุรินทรา หลาสกูล, ชัณษา สี
แดง, จุฑามาศ บัวเงา และ ญากันตณัฐ เย็นสถิต
12. การพัฒนาระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยี
ประมวลผลภาพดิจิตอลของคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบการเขาใชงานพื้นที่
ใหบริการ ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามมาตราการ
ผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
Automatic Patron Counting in Kasetsart University Library with
Digital Image Processing Technologies for patron allowed on
the premises due to COVID-19 Relief Measures.
อภิยศ เหรียญวิพัฒน
13. การพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอป
พลิเคชัน
Development of notification system for deadline book via Line
application
อุทุมพร มณีวรรณ, มลฑาทิพย ทาษรักษา, เอกสิทธิ์ ปญญามี
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
14. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแบบอัตโนมัติ
The Development of Standard Interchange Protocol Gateway
for Increase the Efficiency of Automated Services
ปราชญ สงวนศักดิ์, อุทุมพร มณีวรรณ และชัณษา สีแดง
15. การพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอป
พลิเคชัน
The development of Information Technology service systems
via QR code and LINE application
ฉริยะ อัครวรรณ, วงศนรินทร สุขวิชัย, จีรกาญจน เต็มพรสิน
16. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอ
ปฏิสัมพันธ
Development of Interactive Video for STOU’s Textbook Search
จิรนาถ อนันตชัย
17. การเรียนรูทางลัดอยางชาญฉลาดกับหนังสือมนุษย: แหลงความรูใหมในยุค
Social Distancing
Smart learning shortcuts with Human book: new resources in
Social Distancing
สีรุง พลธานี, สิริพร ทิวะสิงห, ธีรยุทธ บาลชน
18. การสงเสริมการใชบริการดวยกิจกรรมออนไลนในยุค COVID-19 :
OOH2020
Promotion of service through online activities in the era of
COVID-19: OOH2020
พนม จรูญแสง
19. การสํารวจผลกระทบการใชบริการชวงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
COVID 19 Life Survey of Khon Kaen University Library
นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, อัคริมา สุมมาตย, จิราพัชร เทศะบํารุง
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
20. การใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด: กรณีศึกษา
หองสมุด Chula UltimateX Library
The staff-less libraries services: A case study of Chula UltimateX
Library
อภิวัฒน แกวหะวงษ, รัฐธีร ปภัสสุรียโชติ
21. ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19
Users’ Satisfaction of the Academic Library Services in the
situation during the spread of COVID-19 pandemic
กิตติยา ขุมทอง
22. บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) : การสรางโอกาสการเขาถึงและใช
สารสนเทศในวิกฤต COVID-19
Electronic services (e-Services): creating opportunities for
accessing and using information in the COVID-19 crisis
ทิพวรรณ สุขรวย จิตราภรณ ชัยมณี ณัฐพงษ มังกร
23. บันทึกเรื่องเลา : สมาชิกเครือขายจดหมายเหตุ
Story Memories: Archival Network Member
เอื้ออารีย ปานพิมพใหญ
24. เปดเทอมใหม กับวิถีใหมที่เปลี่ยนไป ภายใตสถานการณเฝาระวังการแพร
ระบาด COVID – 19
New Semester New Normal Under the COVID - 19 Epidemic
วิภาดา เพชรพรหม, รุงฤดี ชมภูศรี, กฤษฎา กาดนอก
25. หาหนังสือไมพบ...ไลนบอกดวย
Findings Books with Line Notification
เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน, ยุพา ดวงพิมพ, ธีรยุทธ บาลชล
การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
1. KKU Maker Space ความทาทายและโอกาสในชวงวิกฤติโควิด 19
KKU Maker Space Through COVID 19: Challenges and
Opportunities
ยุภาพร ทองนอย, อาทิตย ปทุมชัย, ภานุวัตร อุทัยบาล, ปติพงศ พิมพา, ธีร
ยุทธ บาลชน, เสนห ปญโย, อุทิศ นามสีฐาน, เฉลิมพล นารี, เวหา ศิลป
บูรณะ
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เรื่อง
การจัดการครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัลสําหรับ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Asset Management Processes Analysis for Digital Transformation
and Business Intelligence Presentation for Chiang Mai University
Library
ขนิษฐา ไชยพันธุ, รุงสินี เขียวงาม, มานพ แกวโมราเจริญ
การบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวในบริบทของการสื่อสารและสราง
จิตสํานึก ของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Green Office Management of Communication and Awareness in
Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
จันทรงาม ชูตระกูล, ปยธิดา หอประทุม, พิมพ คงมา
การพัฒนาบริการ KULC Studio ของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนชวงสถานการณ
COVID-19 /KULC Studio Service Development, Office of
Kasetsart University to Support Teaching and Learning in COVID19 Situations.*
กิตติยา ขุมทอง, ศสิญา แกวนุย, สิงหทอง ครองพงษ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่จําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair
ตามแนวคิด Work Process Improvement และ Software
Development Life Cycle
Development of Selling Space Management System of CMU
Book Fair under the Concept of Work Process Improvement
and Software Development Life Cycle
พัฑรา พนมมิตร, ภิญญาพัชญ ญานะคํา, ปยะบุตร ปญญาดี
การพัฒนาสมรรถนะการสืบคนสารสนเทศแกบุคลากรวิชาชีพใหมของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผาน “ระบบ KULC
Ambassador”
Information Retrieval Performance Development for the New
Staff of Kasetsart University Library through “The KULC
Ambasserdor Program”
สุกัญญา ออนจันทร
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7. การศึกษาแนวโนมผลงานวิจัยตีพิมพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวงป
2017-2020: จากการวิเคราะหฐานขอมูล Scopus
The Study of the Research Trend of Kasetsart University for the
Period 2017-2020: Analysis through Scopus
นงคลักษณ เที่ยงธรรม, พนารัตน สรอยศรีเมือง
8. การสังเคราะหสมรรถนะ (Competency) นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อ
บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
Information Professional Competency Synthesis for Support
Academic Production Service
ทิพวรรณ สุขรวย
9. นวัตกรรมฆาเชื้อสําหรับระบบปรับอากาศในอาคารดวย UVC
Innovative Sterilization for Indoor Air Conditioning Systems with
UVC
ทิพานัน พงษสุวรรณ
10. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บุคลากร สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Factors Affecting Participation in Social Responsibility Activities
of Personnel of Library and Information Center, National
Institute of Development Administration
สายสัมพันธ คีรีรัตน
11. พลิกวิกฤตโควิด 19 จุดเปลี่ยนการฝกประสบการณวิชาชีพ
Khon Kaen University Library School ‘turn’ formation:
Coronavirus Crisis
เยาวพร ศานติวิวัฒน, สงวน พงศกิจวิทูร
12. ภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถในมุมมองของผูใชบริการ
Image of the Office of Academic Resources and Information
Technology of Uttaradit Rajabhat University from Users’ Point
of View
นภา มิ่งนัน
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13. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการ (TOR for OAR)
Personnel Performance evaluation system of Office of
Academic Resources (TOR for OAR)
จอมใจ เพชรกลา, ชารีฟ ลามาก
14. “เลาะ-เลา-ลุย” 11 ป แหงการเรียนรูที่ไมหยุดนิ่ง
“Lea-Leo-Luy” 11 years of Lifelong Learning
อัคริมา สุมมาตย, นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, ประภาพร มณฑาทิพย
การนําเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร (Poster Presentations)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
1. ความพึงพอใจผูใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
User’s Satisfaction on Thammasat University Library Thai
Subject Headings
สมหมาย เที่ยงในญาติ
2. วันนี้ในอดีต: ความทรงจํามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงบนสื่อเฟซบุก
Today in the past: MFU Memories on Facebook
ตรีสลา ฟูแวน, อมรรัตน นุกูล
การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
1. การจัดการขอรองเรียนดวยระบบขอรองเรียน หอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Complaint Management and the TULIB Complaint System at
Thammasat University Library
พิมพชนก สิริพงศทักษิณ, ธรรมรัตน ผันผาย
2. การใชเครื่องมืออินโฟกราฟกสรางความผูกพันในกิจกรรมหองสมุด มสธ.
Using infographics in making relationship to connect with STOU
library activities.
ปวีณธิดา เนตรหาญ
3. การใชสถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด
มสธ.
Using STOU library’s activities statistics on facebook page for
encouraging STOU library’s services
ภัทรภร พื้นพรหม

หนา
479-491

492-502

503
504
505-515

516-521

522
523-531

532-541

542-549

xiii

สารบัญ (ตอ)
4.

5.

6.

7.

8.
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เรื่อง
การประชาสัมพันธถึงกลุมผูรับบริการ ประเภทอาจารย และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยระบบ Email Marketing
Using Email Marketing to Deliver Targeted Messages to Kasetsart
University Faculty Members and Graduate Students
สุภัทรา นวชินกุล
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และ
การวิจัย
Transformation of Teaching Pedagogy in Advanced Information
Retrieval for Project, Seminar and Research
เนาวลักษณ แสงสนิท, พงษพันธ พิณโท
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส : บริการสารสนเทศทองถิ่นเพื่อสงเสริม
การเรียนรูในยุค New Normal
The Development of E-Book: Local Information Services for
Learning in the New Normal Era
รัชกร คงเจริญ, ดวงรัตน ดีขั้ว
การพัฒนาแอปพลิเคชันสํารองที่นั่งอานหนังสือ ของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
The Application Development for Seat Reservation of Learning
Resources and Educational Media Center
รักเผา เทพปน, พิชญา สาจันทร
การสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อดวยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ
The Encouragement of the Use of Purchased Foreign Language
Journals by Design Thinking Approach
เสาวภา เพ็ชรรัตน
การใหบริการ Netflix หองสมุดมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
Netflix by MFU Library
พิชญา สาจันทร, ฉัตรชัย อุนบอแฮว
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10. นวัตกรรมการใหบริการเชิงรุก LIB KPS TUTOR บริการทบทวนบทเรียน
กอนสอบสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
Innovation proactive service LIB KPS TUTOR pre-exam lesson
review service teaching support Kasetsart University Kamphaeng
Saen Campus
ศิริรัตนา นิลนอย
11. แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม
The guideline to develop the community service management
of Academic Resource Center Nakhonphanom University
เนตรพรมมินทร พุทธา
12. บริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย “You Learn We Care”
Book Delivery by Post “You Learn We Care”
ชัยสิทธิ์ อังคะปญญาเดช, ปทุมทิพย ลิ้มพงศานุรักษ
13. พื้นที่จอดรถอัจฉริยะ
Smart Parking
ภานุวัตร อุทัยบาล
14. รูปแบบใหมของระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด หอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล “ลดขั้นตอน ทราบทันที ลดเวลา/หนาที่ ไดสิทธิ
นี้รวดเร็ว”
New membership application platform of Mahidol University
Library Network Office ‘Shorten the process, Get instant
response, Reduce workload & time, and Get the right faster
รุงนภา แสงระวี, ปทมา ปานมีทรัพย
การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน เพื่อสํานักงานไรกระดาษ
Paperless Office Equipment Management System
รักเผา เทพปน, ปวีณา หมื่นปญญา
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เรื่อง
2. การศึกษารูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
A Study of the Professional Development Model of Ubon
Ratchathani University Librarians
สุพาภรณ ทาจิตต
3. ตูอบฆาเชื้อหนังสือ
UV Care Multi Purpose
เฉลิมเกียรติ ดีสม, นําชัย แสนหาญ, พินิจ หงษศิริมงคล
4. ระบบจองพื้นที่นั่งอานชวงโควิด
KKUL Seat Booking era COVID
ธีรยุทธ บาลชน, มุกดา ดวงพิมพ, ยุพา ดวงพิมพ
สวนที่ 3 เอกสารอื่น ๆ
ประกาศผลการตัดสินการนําเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร
ประกาศผลการตัดสินการนําเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล PULINET
Award ประจําป 2563
ประวัติวิทยากร
รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
รายนามคณะกรรมการตัดสินผลงาน
รายนามผูใหการสนับสนุน
เอกสารประกอบการบรรยาย
ชองทางการเขารวมประชุมวิชาการ
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โครงการจัดประชุมวิ ชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 11
The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
----------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในช่วงปลายปี 2562 จนถึง ณ เวลาปั จจุบนั เป็ นช่วงการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ส่งผล
ให้สงั คมเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป ห้องสมุดทัวโลกต่
่
างก็ได้รบั ผลการกระทบด้วยเช่นกันจากภาวะโรคระบาดและ
การปรับบริการให้ตอบรับวิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่สี นับสนุ นการศึกษาและวิจ ัยของ
สถาบันและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ห้องสมุดให้สามารถรองรับ New Normal และปรับตัวทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากโอกาสของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ platform ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้และจัดบริก ารได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 11
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2564 ภายใต้กรอบแนวคิด "New Normal for Libraries: Opportunities &
Challenges" เป็ นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (The 11th PULINET Online National Conference –
PULINET 2021) เพื่อเป็ นเวทีแบบเปิ ดกว้างสาหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเวทีแบบเปิ ดกว้างสาหรับการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ให้แก่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
3.2 เพื่อ ให้บรรณารัก ษ์ นัก สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิว เตอร์ นั กเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผูส้ นใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้
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ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องสมุดทัง้ ในด้านการจัดการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ การบริหารองค์กร และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานทัง้ สามด้าน
3.3 เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและการนาผลงานวิชาการ/งานวิจยั ไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทัง้ จัดทาเป็ น
คลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ต่าง ๆ ได้ เพื่อสร้างสรรค์สงั คมแห่งการ
เรียนรู้
4. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 1,000 คน ประกอบด้วย
4.1 ผูบ้ ริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดหรือ
ศูนย์สารสนเทศ
4.3 อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4.4 ผูส้ นใจทัวไป
่
5. รูปแบบการประชุมและวิ ธีดาเนิ นการ
5.1 การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ดว้ ยระบบ Zoom และ Facebook Live ตลอดการประชุม
ภาคเช้า 6 มกราคม 2564
ภาคบ่าย 6 มกราคม 2564
ภาคเช้า 7 มกราคม 2564
ภาคบ่าย 7 มกราคม 2564

พิธเี ปิ ดและการบรรยาย
การนาเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
การนาเสนอผลงานโดยการบรรยาย
พิธปี ิ ดและประกาศรางวัล

Webinar
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
Webinar

5.2 ไม่มีค่าลงทะเบียนการนาเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุม
5.3 กลุ่มหัวข้อการนาเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจยั ทัง้ การนาเสนอโดยการบรรยายและโดยโปสเตอร์
กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) เนื้อหาครอบคลุมในด้าน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การ
สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
กลุ่ม 2 การบริ การสารสนเทศ (IS: Information Services) เนื้อหาครอบคลุมในด้านบริการสารสนเทศ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบ
บริการ (Service Design) และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
กลุ่ม 3 การบริ หารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เนื้อหาครอบคลุมในด้านการ
บริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว/สานักงานสี
เขียว การบริหารจัดการสานักงาน และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
5.4 การมอบรางวัล PULINET AWARD
5.5 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์
5.6 การเผยแพร่ Proceeding ของผลงานวิชาการ/งานวิจยั ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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6. ระยะเวลาการประชุม
วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564
7. การนาเสนอผลงาน
จัดให้มกี ารนาเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ในห้องประชุมย่อยด้วยระบบ Zoom แบบ
Meeting
7.1.1 การนาเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) นาเสนอด้ว ย Microsoft PowerPoint และ
บันทึกการนาเสนอเป็ นไฟล์วดิ โี อ mp4 ไม่เกิน 8 นาที เพือ่ ใช้เปิ ดให้กรรมการตัดสินผลงานและผูฟ้ ั ง
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผูน้ าเสนอตอบคาถามในช่วง 2 นาทีหลังการนาเสนอ
7.1.2 การนาเสนอโดยโปสเตอร์ นาเสนอด้วยโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ขอ้ ความในแนวตัง้
บันทึกรูปแบบไฟล์ jpg นาเสนอแบบ lightning talks ไม่เกิน 3 นาทีด้วยไฟล์วดิ โี อ mp4 เพื่อใช้
เปิ ดให้กรรมการตัดสินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผู้นาเสนอตอบ
คาถามในช่วง 2 นาทีหลังการนาเสนอ
7.1.3 รูปแบบของผลงานทีน่ าเสนอ ดูรายละเอียดได้ท่ี http://pulinet2021.pulinet.org
8. สิ่ งที่เจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผ้เู ข้าร่วมประชุม
8.1 ผลงานวิชาการประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจยั
และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรู้
สร้างความเข้าใจอันดี และมีค วามร่ว มมือ กัน มากยิ่ง ขึ้น เพื่อ พัฒนาต่อ ยอดและสร้างองค์ค วามรู้ใ หม่ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป
-----------------------------------------
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กำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 11
(The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021)
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
6-7 มกรำคม 2564
จัดโดย ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET)
------------------------------วันพุธ ที่ 6 มกรำคม 2564
08.00 – 08.30 น. เปิดห้องประชุมในระบบ ZOOM
08.30 – 09.00 น. พิธเี ปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการกล่าว
รายงาน
- รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อานวยการสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
อานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน
- รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจาปีพุทธศักราช 2563
09.00 – 09.45 น. การบรรยายพิเศษ โดย ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจาปีพุทธศักราช 2563
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย
10.00 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
โดย Mrs. Lee Cheng Ean, University Librarian, NUS Libraries, National University of
Singapore
11.00 – 12.15 น. การเสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ
โดย คุณท๊อปป์ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่
คุณทรงกลด บางยี่ขัน นักเขียนชื่อดัง บรรณาธิการบริหาร
และผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud
ดาเนินรายการโดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 – 16.00 น. การนาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightening Talks ไม่เกินเรื่องละ 3 นาที

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกรำคม 2564
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08.00 – 12.00 น. นาเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จาแนกตามกลุ่ม 1-3 ตามลิงค์ที่กาหนด
12.00 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.15 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง
- Today’s research, Tomorrow’s innovation: Accelerating research discovery
to shape a better future โดย คุณยานิกา วีระพิชญ์เกษม
- We are the Web of Science: Research. Smarter.
- ปฏิรูปห้องสมุด เพื่อรองรับเศรษฐกิจ สังคมอุดมปัญญาในศตวรรษที่ 21
- EBSCO: Transform Lives
- Gale, A Cengage Company: Empower Research
14.00 – 14.45 น. ประกาศรางวัลสาหรับผู้นาเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์
พิธีปิด
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อานวยการสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดงาน
* กาหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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คํากลาวรายงาน
ในพิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
(The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges)
ของ รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุด มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น.
ผานระบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
กราบเรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ แกวประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผมในนามของประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุด มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ขอขอบพระคุณ
ทานผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ แกวประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนอยางยิ่ง ที่กรุณาให
เกี ย รติ ม าเป น ประธ านในพิ ธี เ ป ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ PULINET ครั้ ง ที่ 11 ในวั น นี้
พรอมกันนี้ ขอตอนรับอดีตผูบริหารขายงาน PULINET ทานผูบริหาร ทานวิทยากร และผูมีเกียรติทุกทานที่ได
เขารวมการประชุมฯ ดวยความยินดีย่ิง ผมขออนุญาตกราบเรียนถึงความเปนมา และวัตถุประสงคของการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET โดยสังเขปดังนี้ การประชุมวิชาการ PULINET ไดเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2553 โดยหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค จํานวน 20 สถาบันทั่วประเทศที่เปนสมาชิก PULINET ได
หมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการปละ 1 ครั้ง เพื่อใหสมาชิกหองสมุดตางๆ ไดติดตามความกาวหนา
ในวงการวิชาชีพหองสมุด แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประสบการณรวมกัน ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้
นับเปนครั้งที่ 11 ซึ่งในปนี้คณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เปนเจาภาพ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวขอ “New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นี้ (1) เพื่ อ เป น เวที ก ารนํ า เสนอผลงานวิ ช าการ/งานวิ จั ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนเปนเวทีแสดงความคิดเห็นดานการจัดการและการบริการสารสนเทศ
ระหวางนักวิชาชีพในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร เพื่อการพัฒนาบริการที่เปนเลิศ
(2) เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาและการนําผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใชในเชิงพัฒนาเพื่อสรางสรรคสังคม
แหงการเรียนรู การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดใหมีการบรรยายพิเศษ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ภายใต 3 หัวขอคือ (1) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (2) การบริการสารสนเทศ (3) การบริหารองค กร
ทั้งการนําเสนอโดยวาจาและโปสเตอรรวมจํานวน 66 ผลงาน ผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบดวย
ผูบริหารหองสมุด บรรณารักษ นักสารสนเทศ อาจารย สวนใหญมาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และ
ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก ผูทรงคุณวุฒิ ทานวิทยากร รวมทั้งสํานักพิมพ ผูแทนจําหนายฐานขอมูล
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บริษัท หางราน ที่ไดชวยสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอกราบเรียน
เชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ แกวประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกรุณากลาวเปดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 เพื่อเปนเกียรติแกผูเขารวมประชุม และคณะผูจัดงานต อไป
ขอกราบเรียนเชิญครับ
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คํากลาวเปด
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
(The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges)
ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ แกวประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.40 น.
ผานระบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
ทา นประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ และทานผูบ ริห ารขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค อดีตผูบริหารขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ผูบริหารหองสมุด วิทยากร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET
ครั้ ง ที่ 11 หั ว ข อ “New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges” ในวั น นี้ ผมขอชื่ น ชมความ
เขมแข็งของขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคที่มีความรวมมือกัน ยาวนานมาจนถึงปที่ 35 และขอชื่นชม
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ที่ไดหยิบยกเอาเรื่ อง “New Normal for Libraries: Opportunities &
Challenges” มาเปนหัวขอในการจัดประชุม เพราะหลังจากสถานการณของโรคระบาดโควิด-19 ทําใหทุกภาค
ส ว น รวมไปถึ ง พฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งปรั บ ตั ว ใหเ ข า กั บ ความปกติ ใ หม ถื อ เป น ความท า ทายของการ
เปลี่ยนแปลงหองสมุดอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งมีการจัดการบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่ องที่นาสนใจมากในยุ คป จ จุ บั น
รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งการนําเสนอโดยวาจาและโปสเตอร ตามหัวขอที่กําหนด ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญของงานหองสมุด ซึ่งผลงานเหลานี้ ยอมเปนสิ่งยืนยันถึงความพยายามของบุคลากรหองสมุดที่จะพัฒ นา
ศักยภาพของหองสมุด อีกทั้งยังแสดงถึงความรวมมือ การแบงปนของผูที่อยูในวงการวิชาชีพหองสมุดดวยกัน การ
จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จากการรายงานทราบวาไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ ทานวิทยากร
รวมทั้งสํานักพิมพ ผูแทนจําหนาย บริษัท หางราน ที่ไดชวยสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา
ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินการของหองสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน
และนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ และมีการประสานงาน
ในเครือขายหองสมุดรวมกันตลอดไป ขอใหการจัดประชุมวิชาการ ครั้งนี้จงสําเร็จดวยความเรียบรอยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวทุกประการ บัดนี้ไดเวลาอัน สมควรแลว ผมขอเปดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่
11 ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ
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รางวัล PULINET AWARD ประจําป 2563
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ประกาศขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
เรื่อง บุคคลผูสมควรไดรับรางวัล PULINET Award ประจําป ๒๕๖๓
---------------------------------------ตามที่ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ไดกําหนดใหมีการสรรหาผูสมควร
ได รั บ รางวั ล PULINET Award ประจํ า ป ๒๕๖๓ เพื่อเปน การยกย อ งและประกาศเกี ย รติ คุ ณให แ ก บุ ค คล
ผูสรางสรรคผลงานและคุณประโยชนตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หรือตอหองสมุด
สถาบั น อุ ด มศึ กษา ตามประกาศข า ยงานห องสมุดมหาวิทยาลัย สว นภูมิภ าค (PULINET) เรื่อง คุณสมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการ การสรรหาผูสมควรไดรับรางวัล PULINET Award เพื่อสรรหาผูสมควรไดรับรางวัล
PULINET Award ประจําป ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
คณะกรรมการอํ า นวยการข า ยงานห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส ว นภู มิ ภ าค (PULINET)
มีมติรับรองผลการคัดเลือก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท เปนผูสมควรไดรับการประกาศ
เกี ย รติ คุณให ได รั บ รางวั ล PULINET Award ประจําป ๒๕๖๓ และเขารับ รางวัล PULINET Award ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ ๑๑ (PULINET ๒๐๒๑) ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
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ผูสมควรไดรับรางวัล PULINET Award ประจําป 2563
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท
--------------------------ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท เปนอาจารยผูสอน นักวิจัย ผูบริหารองคกรดาน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ที่มีความมุงมั่นในการทํางาน มีอุดมการณในการทําประโยชน
เพื่อสวนรวม เปนที่ชื่นชมยกยองในวงวิชาชีพ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท มีผลงานเชิงประจักษในหลากหลายมิติ และเปน
ประโยชนอยางยิ่งกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวของ
ผลงานของศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันทมีความโดดเดน เปนที่ยอมรับอยางตอเนื่อง
มากกวา 10 ป ทั้งในมหาวิทยาลัยตนสังกัด ในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร รวมทั้ง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันทเปนตัวอยางของบุคคลที่มีผลงานที่แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญดานบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร ยังประโยชนอยางมากมายตอหองสมุดโรงเรี ย น
หองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และแหลงเรียนรูตาง ๆ
ในที่นี้ ขอยกตัวอยางผลงานบางสวนของศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท ในดานตาง ๆ
พอเปนสังเขป ดังนี้
(1) การแตงตําราสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
มีจํานวนกวา 18 รายการ และมีผลงานวิจัยอีกจํานวนมาก
(2) การไดรับการยอมรับในวงวิชาการทั้งดานการศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับประเทศ ดังเห็นไดจากการไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารระดับตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชน รองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ
การไดรับเชิญ และแตงตั้งเปนกรรมการที่สําคัญ เชน กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงเสริมการแตง
ตํารา กรรมการวิจัย กรรมการวิจัยเฉพาะทาง กรรมการจัดทําวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การได รั บ เชิ ญ เป น กรรมการภายนอก เช น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจํ า สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
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เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาผลงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการสายงานผู ส อน และตํ า แหน ง
ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพบรรณารักษของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงและของ
ขาราชการพลเรือน สังกัดสํานักงาน ก.พ.
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ และโครงการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสํานักงานอุทยานการเรียนรู
เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลงานวิ จั ย /ตํ า ราคณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ประเมิ น
วิทยานิพนธดีเดน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเมินบทความในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติจํานวนมาก เชน
วารสารบรรณศาสตร มศว วารสารสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วารสารสงขลานครินทร ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน
(3) การไดรับการยอมรับในวงวิชาการทั้งดานการศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในระดับนานาชาติ อาทิเชน
เป น กรรมการถาวรแผนกทฤษฎี และวิจั ย สหพัน ธน านาชาติวาดว ยสมาคมและสถาบั น ห อ งสมุ ด
( Standing Committee, Theory and Research Section, International Federation of Library
Associations and Institutions-IFLA) (ค.ศ.1997 – 2001)
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 65 ของสหพันธนานาชาติ
วาดวยสมาคมและสถาบันหองสมุดที่ประเทศไทย ( 1999)
เปนกรรมการถาวร (Standing committee) ทําหนาที่เปนกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการการจัด
ประชุ ม (Program committee) เป น ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพเอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการการจั ด ประชุ ม
European Conference on Information Literacy (ECIL) (2011- 2014)
เปนกรรมการที่ปรึกษาการจัดประชุมนานาชาติของหลายสถาบัน เชน สมาคมหองสมุดอินเดีย (2008)
Delhi University Library System, University of Delhi, India ( 2009) Jaypee University of
Technology (2010) การประชุม International Symposium on Emerging Trends and Technologies
in Libraries and Information Services (ETTLIS)
เปนกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Congress of Southeast
Asian Executive Board - CONSAL) เปนตน
(4) ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน
- ขาราชการพลเรือนดีเดน กรมการฝกหัดครู (พ.ศ. 2529)
- บุคคลดีเดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ฯ (พ.ศ. 2535)
- บุคลากรดีเดน ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)
- รางวัลพระราชทานการประกวดหนังสือดีเดนประจําป ประเภทสารคดี ของคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2520
- ศิษยเกาดีเดนของ Institute of Library Science, University of the Philippines เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 50 ปของสถาบัน (ค.ศ.2001)
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- รับพระราชทานรางวัลอักษรศาสตรดีเดนป 2558
- Woman of the Year 2000 ของ American Biographical Institute (ค.ศ. 2000)
- รางวั ล งานวิ จั ย ดี เ ด น สาขาภาษาและวรรณกรรม จากคณะกรรมการการศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑการประเมินคาวรรณกรรมไทย ( พ.ศ.2545)
- Talented people ดานการเรียนการสอน ของ มสธ (2556) เปนตน
คุณูปการที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท ไดสรางไว ลวนเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร แ ละห อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ข า ยงานห อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค จึงเห็นสมควรยกยองเชิดชูศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท ใหไดรับ
รางวัล PULINET Award ประจําป 2563 เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและเปนเกียรติประวัติสืบไป
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การตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบยอ Pre-catalog Bibliographic
Records ในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX สํานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Auditing Pre-Catalog Quality, the Bibliographic in the Matrix
Automation Library System, Office of Documentation and Information,
Sukhothai Thammathirat Open University
กัญธนัช กัญธัญญธาดา, จิรนันท คายชัยภูมิ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Kanthanut.kan@stou.ac.th

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณภาพรายการบรรณานุ ก รมแบบย อ (Precatalog Bibliographic Records) ในฐานข อ มู ล ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ MARC21 (Machine
Readable Cataloging) และเพื่อนําผลการวิเคราะหระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอ ไปใชในการปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม
รูปแบบ Resource Description and Access (RDA) กําหนดแหลงขอมูลที่ใช คือระเบียนรายการบรรณานุกรม
แบบย อ ของหนั ง สื อ (Pre-catalog Bibliographic Records) ในฐานข อ มู ล ห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX จํ า นวน
1,029 ระเบียน ผลการสํารวจพบวา 1) การลงรายการตามรูปแบบ MARC21 ในเขตขอมูลความยาวคงที่ท้ังหมด
จํานวน 1,404 ตําแหนง โดยตําแหนงที่ 18-21 (ภาพประกอบ) ลงรายการไมถูกตองมากที่สุด จํานวน 379 ขอมูล
การลงรายการที่ไมถูกตองจํานวน รอยละ 27.0 ตําแหนงที่ 31 (ดรรชนี) จํานวน 173 ขอมูล และตําแหนงที่ 07-10
(ปพิมพแรก) จํานวน 148 ขอมูล ตามลําดับ 2) การลงรายการบรรณานุกรมรูปตามแบบ RDA ในเขตขอมูลความ
ยาวไมคงที่ จํานวนทั้งสิ้น 1,088 ขอมูล เขตขอมูลที่ลงรายการไมถูกตองมากที่สุดคือ เขตขอมูล 245 (รายการชื่อ
เรื่อง) จํานวน 387 ขอมูล คิดเปนรอยละ 35.57 รองลงมาคือเขตขอมูล 300 (ลักษณะทางกายภาพ) จํานวน 235
ขอมูล และเขตขอมูล 100 (รายการชื่อบุคคล) จํานวน 140 ขอมูล ตามลําดับ 3) การตรวจสอบการพิมพ ทั้งสิ้น
จํานวน 1,088 ขอมูล มีการพิมพถูกตอง จํานวน 1,060 ขอมูล คิดเปนรอยละ 97.4 รายการที่พิมพถูกตองมากที่สุด
คือเขตขอมูล 020 (เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ) จํานวน 28 ขอมูล คิดเปนรอยละ 2.57
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คําสําคัญ: การตรวจสอบคุณภาพการลงรายการ, การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA, การลงรายการ
ตามหลักเกณฑ MARC21, ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

Abstract
The purpose of this study is to audit the quality of pre-catalog bibliographic
records in the MATRIX Library Automation System of The Office of Documentation and Information,
Sukhothai Thammathirat Open University. By using the MARC21 standard (Machine-Readable
Cataloging) and use the results of a bibliographic records analysis for improving the cataloging
quality control process according to the Cataloging Rules Resource Description and Access standard
(RDA). The resource for this study is the pre-catalog bibliographic records in the MATRIX Automation
Library System 1,029 records. The results found that 1) Listings by using the MARC21 standard in
the Fixed-length field consists of 1,404 elements. The data in the 18-21th elements (illustrated)
was the most incorrectly listed about 379 items, representing about 27.0 percent. The data in the
31st element (index) has incorrectly listed about 173 items. The data in the 07-10th elements (Date
1) has incorrectly listed about 148 items. 2) Listings by using the RDA standard in the Variablelength field consists of 1,088 items. The most incorrect entry data is tag 245 (Title Statement) about
387 items, representing about 35.57 percent. Tag 300 (Physical Descriptions) about 235 items. Tag
100 (Main Entry – Personal Name) about 140 items. 3) The typo checking, there are 1,088 items in
total, including the correct typing of 1,060 items representing 97.4 percent and the most correct
typing data are Tag 0 2 0 (International Standard Book Number-ISBN) about 28 items representing
2.57 percent.

Keyword: Auditing Catalog Quality of the Bibliographic records, Listings by using the RDA standard,
Listings by using the MARC21 standard, Library Automation System.
บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศเปนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนแหลงจัดเก็บและ
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสิ่งพิมพและออนไลน จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพื่ อ อํา นวยความสะดวกให ผู ใ ช ส ามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ
ไดอยางรวดเร็ว ตรงกับความตองการ ดังนั้น สํานักบรรณสารสนเทศจึงไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติคือ MATRIX
System ซึ่ งเป นโปรแกรมระบบห องสมุ ดอั ตโนมั ติ ที่ สามารถรองรั บรู ปแบบของทรั พยากรสารสนเทศที่ มี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น มีฟงกชันการทํางานหองสมุด ไดแก Cataloging Module สําหรับทํารายการบรรณานุกรม
Acquisition Module สําหรับบริหารการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Administration System สําหรับบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล Circulation Module สําหรับยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และ OPAC สําหรับแสดงผลขอมูล
ระเบียนรายการบรรณานุกรมที่ไดสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
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การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรม เปนภารกิจที่สําคัญของหองสมุดเนื่องจากระเบียน
รายการบรรณานุ ก รมเป น เสมือ นตั ว แทนของสารสนเทศที่ มี ใ ห บ ริ ก ารในห อ งสมุ ด การสร า งระเบี ย นรายการ
บรรณานุกรมที่มีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูใชบริการและผูปฏิบัติงานในหองสมุด
สามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศ ตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักเกณฑการลงรายการตามมาตรฐาน RDA (Resource Description
and Access) แ ล ะ ใช รู ป แ บ บ ก า ร ล งร า ย ก า ร MARC21 (Machine Readable Cataloging) ที่ ห อ งส มุ ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดไวเปนสําคัญ
การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอเปนหนาที่หลักของบรรณารักษหนวยจัดหา
ทรัพยากร ฝายเทคนิค ในเขตขอมูลที่จําเปน จํานวน 7 เขตขอมูล เพื่อใชในการสืบคนขอมูลหนังสือที่อยูระหวาง
ดําเนินการทางเทคนิคของหองสมุด ทั้งนี้บรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ สามารถนําระเบียนรายการบรรณานุกรม
แบบยอมาตรวจสอบฉบับซ้ํากอนการจัดหาหนังสือใหมเขาหองสมุด และเปนการสรางระเบียนรายการบรรณานุกรม
หนังสือของหนวยจัดหาทรัพยากรกอนจะดําเนินการจัดสงหนังสือใหหนวยวิเคราะหทรัพยากร ดําเนินการสราง
ระเบียนรายการบรรณานุกรมที่ครบถวนสมบูรณตอไป จึงตองยึดหลักเกณฑการลงรายการที่เปนมาตรฐานเพื่อเปน
เครื่องมือกําหนดคุณภาพการดําเนินงานที่ถือปฏิบัติรวมกันของบรรณารักษ ชวยลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการลง
รายการบรรณานุกรม ไมสงผลกระทบตอการสืบคนของผูใชบริการ และการจัดหาหนังสือมาใหมของหองสมุด
จากความสํ า คั ญ ของการสร า งระเบี ย นรายการบรรณานุ ก รมดั ง กล า ว ผู เ ขี ย นในฐานะเป น
ผูปฏิบัติงานดานการจัดหาทรัพยากร และจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอของหนังสือใหมในฐานขอมูล
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงไดศึกษาและวิเคราะห
คุณภาพการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอเพื่อสรางกระบวนการทํางานใหม โดยนําผลที่ไดไปใชในการ
ปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองและสมบูรณของระเบียนรายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ และเปน
ขอมูลใหผูปฏิบัติงานจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกตองของระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอ ในระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ MATRIX สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเปนไปตามหลักเกณฑการ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA และ MARC21
2. เพื่ อ นํ า ผลการวิ เ คราะห ร ะเบี ย นรายการบรรณานุ ก รมแบบย อ ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการจัดทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
1. กํ า หนดแหล ง ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจ คื อ ระเบี ย นรายการบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ
(Bibliographic Records) ในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีการ
ทํารายการบรรณานุกรมแบบยอ ที่จัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน
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2562 จํานวน 1,029 ระเบียน เปนการตรวจสอบทุกระเบียนที่มีการทํารายการบรรณานุกรมแบบยอ ในเขตขอมูลที่
หนวยจัดหาทรัพยากรรับผิดชอบ จํานวน 7 เขตขอมูล โดยบรรณารักษหนวยจัดหาทรัพยากร
2. กําหนดเกณฑการตรวจสอบคุณภาพของระเบียนรายการบรรณานุกรมใหถูกตองตามคูม ือการ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานอารดีเอ (RDA) และมาตรฐานการทํารายการรูปแบบ MARC21 ของ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบยอ ในฐานขอมูลระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ MATRIX สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งนี้ ประกอบดวย 1) แบบ
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพระเบียนรายการบรรณานุกรมที่พิมพออกจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX หรือ
แบบ Editing catalog record โดยจําแนกเปนรายระเบียน 2) การตรวจสอบในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX
ทุกระเบียนในความรับผิดชอบของหนวยจัดหาทรัพยากร ในสวนของเขตขอมูลคงที่ Leader (000) และเขตขอมูลไม
คงที่ โดยมีเขตขอมูลจํานวน 7 เขตขอมูล ไดแก 008 020 1XX 2XX 3XX 5XX และ 7XX โดยเนนการเลือกแหลง
ทรั พ ยากรที่ ถู ก ตอ ง มาลงรายละเอี ยดทุ ก เขตข อมู ล ใหสมบู รณ ตามคู มื อการลงรายการทรัพ ยากรสารสนเทศ
มาตรฐานอาร ดี เ อ (RDA) และมาตรฐานการทํ า รายการรู ป แบบ MARC21 ของสํ า นั ก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อตรวจสอบพบขอผิดพลาดทุกกรณี 1 จุด ใหนับ 1 คะแนน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบบันทึก Editing catalog record เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดระเบียนรายการบรรณานุกรม
4) การเก็บรวบรวมขอมูล โดยบรรณารักษผูปฏิบัติงานจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรม
แบบยอ เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล รวมคะแนนดวยคอมพิวเตอร แลวแสดงผลความผิดพลาด ซึ่งจะ
พิจารณาตามหลักเกณฑการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ RDA และ MARC21 การตรวจสอบการพิมพ
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ทั้งการถูก พิมพผิด พิมพตกหรือไมไดพิมพใหนับเปนความผิดพลาดทุกกรณี จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ยและหาคารอยละพรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ
5) นําผลวิเคราะหขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและ
การจัดทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการนําเสนอในการประชุมกลุมยอยของบรรณารักษ
หนวยจัดหาทรัพยากร รวมทั้งมีการเผยแพรใหทราบในกลุมคณะทํ างาน ฝายเทคนิค สํานักบรรณสารสนเทศ
ตลอดจนมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสรุปจากการประชุมไวในเว็บเพจของหนวยจัดหาทรัพยากร เพื่อความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงกัน ทั้งการเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฎในตัวเลม การลงรายการในเขตขอมูลที่สําคัญ
สําหรับการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากร เชน เขตขอมูล 245 และเขตขอมูล 264 การเลือกผูรับผิดชอบในการจัดทํา
การเลือกปพิมพที่ถูกตอง สําหรับการทํารายการบรรณานุกรมแบบยอใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อให
ไดมาซึ่งระเบียนรายการบรรณานุกรมที่ครบถวนสมบูรณตอไป
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน
ผลการตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบยอ ในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ
MATRIX สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบ RDA และ MARC21 ในเขตขอมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขตขอมูลความยาวไมคงที่
(Variable length field) ดังตารางที่ 1-2

ภาพที่ 2 แสดงเขตขอมูลความยาวคงที่ จํานวน 39 ตําแหนง
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ตําแหนง

คําอธิบายเขตขอมูลความยาวคงที่ (Fixed length field)

00-05
06
07-10
11-14
15-17

Date entered on file
Type of date/ Publication status
Date 1
Date 2
Place of publication,
production or execution
Illustrations
target audience
Form of item
Nature of contents
Government publication
Conference publication
Festschrift
Index
undefined
Literary form
Biography
Language
Modified record
Cataloging source

18-21
22
23
24-27
28
29
30
31
32
33
34
35-37
38
39

ผลการวิเคราะหขอมูล
จํานวน
รอยละ
ขอมูล
ความ
ที่ลงรหัส
ผิดพลาด
default
default
85
6.05
107
7.62
67
4.77
148
10.54

วันที่บันทึกระเบียนเขาสูแฟมขอมูล
ประเภทของปพิมพ/สถานะการพิมพ
ปพิมพแรก
ปพิมพ 2
สถานที่พิมพ ผลิตหรือจัดทํา
ภาพประกอบ
ระดับผูใช
รูปแบบของวัสดุ
ลักษณะของเนื้อหา
สิ่งพิมพรัฐบาล
สิ่งพิมพจากการประชุม
หนังสือที่ระลึก
ดรรชนี
ไมกําหนดใช
รูปแบบของวรรณกรรม
ชีวประวัติ
ภาษา
ระเบียนที่ดัดแปลงแกไข
หนวยงานที่สรางรายการบรรณานุกรม
รวม

379
default
default
90
72
21
10
173
default
59
48
104
default
41
1,404

ตารางที่ 1 คําอธิบายเขตขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลความยาวคงที่ จํานวน 39 ตําแหนง

26.99
default
default
6.41
5.13
1.50
0.72
12.32
default
4.20
3.42
7.41
default
2.92
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ตารางที่ 2 คําอธิบายเขตขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลความยาวไมคงที่ ที่จัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรม
แบบยอ
เขต
ขอมูล
(Tag)

020
100
245
250
264
300
504
700
710

คําอธิบายเขตขอมูลความยาวไมคงที่
(Variable length field)

International Standard Book Number
(ISBN) (R)
Main Entry – Personal Name (NR)
Title Statement (NR)
Edition Statement
Production, Publication, Distribution,
Manufacture, and Copyright Notice (R)
Physical Description (R)
Bibliography, Etc. Note
Added Entry-Personal Name
Added Entry-Corporate

เลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ
รายการหลัก – ชื่อบุคคล
การแจงชื่อเรื่อง
การแจงฉบับพิมพ
การผลิต การพิมพ การจําหนาย
การตีพิมพและการแจงปลิขสิทธ
การบรรยายลักษณะรูปราง
หมายเหตุบรรณานุกรม
รายการเพิ่ม-ชื่อบุคคล
รายการเพิ่ม-ชื่อนิติบุคคล
รวม

ผลการวิเคราะหขอมูล
พิมพผิดพลาด
พิมพผิด
พิมพตก/ไมได
พิมพ
จํานวน รอย จํานวน รอย
ละ
ละ
28
2.57
0
140
375
53
108

12.87
35.57
4.87
9.93

0
12
0
0

1.10
-

235
54
48
35
1,088

21.60
4.96
4.41
3.22

0
0
0
0
12

-

1.1 การทํ า รายการเขตความยาวคงที่ พบว า การลงรหั ส ตามรู ป แบบของการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ MARC21 ในกลุมเขตความยาวคงที่มีการลงรหัสถูกตองมากที่สุด รอยละ 97.4 และ
ลงรหัสไมถูกตอง รอยละ 2.57 โดยรหัสตําแหนงที่ลงขอมูลไมถูกตองมากที่สุด รอยละ 26.99 คือตําแหนงที่ 18-22
ภาพประกอบ รองลงมาคือรอยละ 10.54 ตําแหนงที่ 15-17 สถานที่พิมพ ผลิตหรือจัดทํา และขอมูลที่ไมมีการลง
รหัส ไดแกรหัสตําแหนงที่ 00-05, 22, 23, 32, 38 เปนการตั้งคาอัตโนมัติโดยระบบ
1.2 การลงรายการตามรูปแบบของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ RDA และ
MARC21 ในกลุมเขตขอมูลความยาวไมคงที่ ในความรับผิดชอบของหนวยจัดหาทรัพยากร ฝายเทคนิค สํานักบรรณ
สารสนเทศ ในการจัดทําระเบียนบรรณนานุกรมแบบยอ มีทั้งสิ้น จํานวน 7 เขตขอมูล มีการลงรายการผิดพลาดมาก
ที่สุด คือ เขตขอมูล 245 การแจงชื่อเรื่อง จํานวน 387 ขอมูล คิดเปนรอยละความผิดพลาด 35.57 และมีการพิมพผิด
พิมพตก/ไมไดพิมพ จํานวน 12 ขอมูล คิดเปนรอยละ 1.10 รองลงมาคือ เขตขอมูล 300 ลักษณะทางกายภาพ จํานวน
235 ขอมูล คิดเปนรอยละความผิดพลาด 21.60 และเขตขอมูล 100 รายการหลัก/ชื่อบุคคล คิดเปนรอยละความ
ผิ ดพลาด 12.87 ตามลํ าดั บ ในส วนของการพิ มพ ที่ ถู กต องมากที่ สุ ด คิ ดเป นร อยละ 97.4 ได แก เขตข อมู ลที่ 020
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ รองลงมาคือรอยละ 96.8 เขตขอมูล 710 รายการเพิ่ม ชื่อนิติบุคคล และรอยละ 95.6
เขตขอมูล 700 รายการเพิ่มชื่อบุคคล ตามลําดับ

25

ภาพที่ 3 แสดงผลวิเคราะหเขตขอมูลความยาวไมคงที่
การอภิปรายผล
1. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ MARC21 ในกลุมเขตขอมูลคงที่ เขตขอมูล
008 ผลการศึกษาพบวา การลงรายการตําแหนงที่ 30, 29 สิ่งพิมพจากการประชุม และหนังสือที่ระลึก มีการลงรหัส
ถูกตองมากที่สุด จํานวน 10 ขอมูล และ 21 ขอมูล คิดเปนรอยละความผิดพลาดเพียง 0.70 และ 1.50 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธิดา สายทะโชติ (2553) ที่ศึกษาการตรวจสอบความถูกตองของการลงรายการหนังสือภาษาไทยใน
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา การบันทึกคารหัสตามรูปแบบ
MARC21 ในเขตความยาวคงที่ (เฉพาะเขตขอมูล 008) พบวา มีความถูกตองเกินรอยละ 95 สําหรับตําแหนงที่ลง
รหัสขอมูลไมถูกตองมากที่สุด คือ ตําแหนงที่ 18-21 ภาพประกอบ จํานวน 379 ขอมูล คิดเปนรอยละ 26.99
เนื่องจากตําแหนงนี้ตองระบุภาพประกอบใหครบถวน ดังนั้นบรรณารักษระบุเพียงภาพประกอบ แตยังขาดการระบุ
แผนภูมิ แผนที่ และอื่น ๆ ที่เปนรายละเอียดในตัวเลม จึงตองมีการแกไขเพิ่มเติมในตําแหนงที่ 18-21 ใหถูกตอง
ครบถวน สําหรับตําแหนงที่ไมมีการลงรหัสขอมูล ไดแก ตําแหนงที่ 00-05, 22, 23, 32 เนื่องจากเปนการตั้งคา
อัตโนมัติโดยระบบ
2. การลงรายการตามรูปแบบของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ RDA และ
MARC21 ในกลุ ม เขตข อ มู ล ความยาวไม ค งที่ การพิ ม พ ที่ ถู ก ต อ งมากที่ สุ ด ร อ ยละ 97.4 คื อ เขตข อ มู ล เลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ เนื่องจากเปนเขตขอมูล ที่มีค วามชัดเจน สอดคลองกับงานวิจั ยของ อัจฉราพร
แยมเหม็น, จิตราภรณ ไกรฤทธิ์ (2562) ที่ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูล
หองสมุดอัตโนมัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบวา
การพิมพเขตขอมูลเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือมีความถูกตองมากที่สุด รอยละ 96.06 และการพิมพที่ไม
ถูกตองมากที่สุดคือเขตขอมูลชื่อเรื่องและการแจงความรับผิดชอบ เชนเดียวกับผลการวิจัยของ กชพร ศรีพรรณ
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(2563) ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหระเบียนรายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ พบวาการทํารายการที่มี
ความถูกตองยอมรับไดมากที่สุด คือ TAG 020 เลข ISBN รอยละ 85.00
3. ปจจัยที่ชวยลดขอผิดพลาดของการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอ คือการจัด
ประชุมเพื่อทําความเขาใจกรณีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความยุงยากซับซอน เพื่อแกไขปญหาการเลือกแหลง
ผูรับผิดชอบที่ไมชัดเจน ปที่จัดพิมพ ใหมีความถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติงานพรอมทั้งสรุปประเด็นปญหาที่แตละคน
พบเจอรวบรวมไวบนเว็บเพจของหนวยจัดหาทรัพยากร เพื่อเปนกรณีศึกษาใหผูปฏิบัติงานสามารถศึกษาและนําไป
ปรับปรุงการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอมีใหประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลระบบ
ห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX บรรณารั ก ษ ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต อ งของระเบี ย นรายการ
บรรณานุกรมอยางสม่ําเสมอและควรศึกษามาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ RDA และ
MARC21 ใหมีความเขาใจที่ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกันของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมาตรฐาน RDA เปน
มาตรฐานการลงรายการที่ตองระบุขอมูลทรัพยากรที่ละเอียดทุกเขตขอมูล ดังนั้น การจัดทําแนวปฏิบัติและขอตกลง
ที่ชัดเจนรวมกันจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตลอดจนตองปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพื่อรองรับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและหลากหลาย สงผลใหการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองและตรงตามความตองการ
2. การพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่กําหนดในการสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอให
เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเขตขอมูล 245 เปนการบันทึกชื่อเรื่องและ
แจงความรับผิดชอบ เปนการบันทึกชื่อเรื่องที่เหมาะสม ใหพิจารณาจากหนาปกในของหนั งสือเปนหลัก และ
พิจารณาดานหลังหนาปกใน เปนสําคัญ เนื่องจากพบวาเกิดความผิดพลาดของเขตขอมูลนี้เปนลําดับแรก รวมถึงเปน
เขตขอมูลที่มีความสําคัญตอการสืบคนของผูใชบริการและผูปฏิบัติงานในการตรวจสอบการซ้ําของรายการทรัพยากร
สารสนเทศใหมที่จัดหาไมซ้ํากับที่มีใหบริการ และเปนขอมูลในการพิจารณาตัวเลม เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
ชวยลดกระบวนการทํางานทางเทคนิคหองสมุด เชน กระบวนการจัดหา การวิเคราะหทรัพยากร ลดงบประมาณ
ในการจัดซื้อ ตลอดจนการลดการใชพื้นที่ของหองสมุด เปนตน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมบรรณารักษผูปฏิบัติงานจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบ
ยอเพื่อใหไดขอตกลงและมีความเขาใจที่ตรงกัน มีการเก็บรวบรวมกรณีศึกษาตาง ๆ มาประชุมปรึกษาหารือและหา
ขอสรุปรวมกันเพื่อแกปญหาลดขอผิดพลาด การเนนย้ําในการพิจารณาเลือกแหลงขอมูลตัวเลมสําหรับนํามาลงใน
เขตขอมูล 245 ซึ่งเปนเขตขอมูลที่สําคัญเนื่องจากเปนจุดเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการและผูปฏิบัติงาน
จัดหาใชพิจารณาเปรียบเทียบรายการหนังสือที่จัดซื้อใหมเพื่อปองกันการจัดซื้อซ้ํา และใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด
การนําไปใชประโยชน
1. สํานักบรรณสารสนเทศ สามารถนําผลการตรวจสอบคุณภาพการลงรายการดังกลาวมาใชเปน
แนวทางในการแกไขปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลระบบหองสมุด
อัตโนมัติใหมีรูปแบบที่ถูกตองตามเกณฑที่สํานักบรรณสารสนเทศกําหนด
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2. ไดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพจํานวนรายการหนังสือที่บรรณารักษหนวยจัดหาทรัพยากร
แตละบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอหนังสือที่จัดซื้อใหม ซึ่งชวยใหผูใชบริการ
สามารถสืบคนรายการบรรณานุกรมหนังสือใหมที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ตรงตามความตองการไดอยางรวดเร็ว
3. บุคลากรหนวยจัดหาทรัพยากร ฝายเทคนิค ผูปฏิบัติงานจัดทําระเบียนรายการบรรณานุกรม
แบบยอ ในระบบงานวิเคราะหและลงรายการ (Cataloging Subsystem) บนระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX
สามารถตรวจรายการหนังสือที่จัดซื้อใหมจากระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอ และนําไปสรางระเบียนจัดหา
(Order record) ในระบบงานจั ด ซื้ อ จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ (Acquisition Subsystems) เพื่ อ การควบคุ ม
งบประมาณในการจัดซื้อใหเปนไปตามแผนการใชจายประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรหนวยวิเคราะหทรัพยากร ฝายเทคนิค สามารถนําขอมูลรายการบรรณานุกรมแบบ
ยอที่ถูกตองและมีคุณภาพตามเกณฑ สําหรับการสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมที่ครบถวน พรอมออกใหบริการ
5. นําไปใชเปนเกณฑควบคุมคุณภาพกระบวนการทํางานใหมโดยใหมีความถูกตอง มีขั้นตอน
การทํางานที่ชัดเจน โดยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบยอหนังสือ มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การตรวจสอบระเบียนรายการบรรณานุกรมแบบยอหนังสือ จํานวน 7 เขตขอมูล 2) การทํารายการระเบียน
รายการบรรณานุกรมในเขตขอมูลคงที่ และเขตขอมูลไมคงที่ 3) ตรวจสอบในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน
(Editing catalog record) 4) ตรวจสอบการทํารายการในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX 5) ปรับปรุง
ระเบียนใหถูกตองตามมาตรฐานการทํารายการในรูปแบบ RDA และ MARC21 ตามคูมือการลงรายการของสํานัก
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การตรวจสอบระเบียนรายการ
บรรณานุกรมแบบยอหนังสือ
จํานวน 7 เขตขอมูล
การปรับปรุงระเบียนใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการทํารายการใน
รูปแบบ RDA และ MARC 21
ตามคูมือการลงรายการของ
สํานักบรรณสารสนเทศ

เกณฑคุณภาพ
การจัดทําระเบียนรายการ
บรรณานุกรมแบบยอหนังสือ
ของสํานักบรรณสารสนเทศ

การตรวจสอบการทํารายการ
ในฐานขอมูลระบบหองสมุด
อัตโนมัติ MATRIX

การตรวจสอบการทําระเบียน
รายการบรรณานุกรมในเขต
ขอมูลคงที่และเขตขอมูล
ไมคงที่ตามหลักเกณฑ

การตรวจสอบในแบบบันทึก
การตรวจสอบระเบียน
(Editing catalog record)

ภาพที่ 4 กระบวนการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบยอหนังสือสํานักบรรณสารสนเทศ
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แนวทาง ADLI มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออางอิงที่ไมอนุญาตใหยืม
ออกจากหองสมุดใหสามารถยืมออกได ทําใหผูใชบริการสามารถยืมหนังสือไดมากขึ้น และสามารถเพิ่มสถิติการใช
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดําเนินการโดยการนําระบบประเมินกระบวนการทํางานตามแนวทาง ADLI
Model (A-Approach, D-Deploy, L-Learning และ I-Integrate) และการใชวงจรบริหารคุณภาพ PDCA Cycle
(P-Plan, D-Do, C-Check และ A-Action) มาเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ รับมอบนโยบายจากผูบริหารสํานักหอสมุด ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดตั้งแต
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562 จากการวางแผนและออกแบบกระบวนการการทํางานดวย ADLI Model และ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ดวย PDCA มาใช ในการดําเนินงานใหสอดคลองและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายและกรอบเวลาที่ กํ า หนด ส ง ผลให ห นั ง สื อ อ า งอิ ง (reference books) ที่ เ คยกํ า หนดให ใ ช เ ฉพาะใน
หองสมุดเทานั้น เปลี่ยนสถานะเปนหนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกได และเพิ่มจํานวนการใชทรัพยากรสารสนเทศ
ฉบับพิมพประเภทหนังสืออางอิง รอยละ 60.99 และสิ่งพิมพรัฐบาล รอยละ 64.53 ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน การศึกษาคนควาวิจัย ตามเปาประสงคของสํานักหอสมุด และสงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอยูในระดับมาก รอยละ 4.18

คํ า สํ า คั ญ : การจัด การทรัพยากรสารสนเทศ, การจัด การคอลเล็กชั่น , การเพิ่ม โอกาสการเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ, ADLI Model, PDCA Cycle
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ABSTRACT
Increasing of opportunities to access information resource via ADLI Model aimed
to manage the collection of information resources in the type of reference books that is not
allowed to borrow from the library allows users to be able to borrow more books and can increase
the statistic of using the information resources of the library. Work process Assessment System
under ADLI Model (A-Approach, D-Deploy, L-Learning, and I-Integrate) and PDCA Cycle (P-Plan, DDo, C-Check, and A-Action) were used as the guidelines for performing the operation started from
May – September 2019 based on work process planning and design through implementation of
ADLI Model and assessment through PDCA. Development and management of information resource
system was assigned by the administrators of the library to perform operations under strategies of
the library. Consequently, the action plan was consistent with and successful according to defined
policy and time frame. As a result, reference books that used to be determined to be used within
the library only then changed the status to general books that can be borrowed and the use of
printed media information resources in the type of reference books was increased by 60.99% and
the use of government publications was increased by 64.53%. This was beneficial for instruction
and researches as intended by the library. Consequently, the users were satisfied to get access to
the library’s information resources at a high level of 4.18%.

Keyword: Information resource management, Collection management, Increase of opportunities
to access information resources, ADLI Model, PDCA Cycle
บทนํา
ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง ทําให
โลกในมิติตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง หองสมุดที่ซึ่งเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งที่เปนทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ (Printed materials) และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (NonPrinted material) หองสมุดไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยใหการบริหารจัดการและการบริการใชทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทไดอยางสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ ประเภท หนังสือ วารสาร นิตยสาร มีการใชลดลง แตสิ่งพิมพเหลานั้นยังคงเปน
สิ่งพิมพท่ีมีคุณคาตอการเรียนการสอน การคนควา ศึกษาและการวิจัย ซึ่งเปนหนาที่ของหองสมุดที่จะตองสราง
โอกาสในการเขาถึงและสงเสริมใชทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพใหมากขึ้น และเกิดประสิทธิผล ดวยการจัดการ
คอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศใหนาสนใจ และสามารถเขาถึงไดงาย โดยใชแนวทางการประเมินตนเอง ADLI มา
เปนกรอบแนวคิดในการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู มีกลยุทธสําคัญในการเพิ่มคุณคาและสงวนรักษาทรัพยากรการเรียนรู และ
ปรับปรุงการเขาถึงทรัพยากรการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดแผนงานสําคัญรองรับกลยุทธไวใน
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แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (2560-2564) ของสํานักหอสมุด และกําหนดใหมีการปรับปรุงคอลเล็กชั่นทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทหนังสืออางอิ ง และสิ่งพิมพรัฐบาล ใหเปนหนังสือทั่วไป เนื่องจากเดิมหนังสืออ างอิ งทาง
บรรณารักษศาสตร ไดกําหนดเกณฑการจัดหมวดหมูไวตามลักษณะของ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการ
ตามกลยุทธดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักหอสมุด ปรับปรุงการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ฉบับพิมพของหองสมุด จึงไดจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออางอิง และหนังสือสิ่งพิมพ
รัฐบาล ใหเปนหนังสือทั่วไป เพื่อใหผูใชบริการยืมออกจากหองสมุดได เนื่องจากหนังสืออางอิงเปนหนังสือที่มีคุณคา
ราคาแพง มีการพิมพแบบ 4 สี ใชกระดาษคุณภาพดีในการจัดพิมพ หองสมุดจึงกําหนดไวใหเปนหนังสืออางอิง หาม
ยืมออกจากหองสมุด แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป คาดําเนินการตาง ๆ ลดลง มีการใชทรัพยากรสารสนเทศ
หลากหลายประเภทมากขึ้น การจัดพิมพมีความนาสนใจ และมีเนื้อหาที่ดี สามารถนําไปใชในการอางอิงไดอยางมี
ประโยชน สํานักหอสมุด จึงเห็นความสําคัญในการใชทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดความคุมคามากที่สุด จึงกําหนดให
มีการจัดการคอลเล็กชั่นหนังสือเปลี่ยนหนังสืออางอิงใหเปนหนังสือทั่วไปและยืมออกจากหองสมุดได รวมทั้งการยุบ
รวมคอลเล็กชั่นสิ่งพิมพรัฐบาลที่จัดแยกประเภทออกไป ใหมารวมเปนหนังสือทั่วไป เพื่อความสะดวกในการสืบคน
และเปนกลุมเดียวกัน ซึ่งในการดําเนินการนี้ เปนการนําแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (บุญเลิศ คณา
ธนสาร, 2559, น.1-2 และไพโรจน ขาวสิทธิวงษ, 2560, น.11) มาใชเปนแนวทางการดําเนินงานแลว ยังไดนํา
กระบวนการ ADLI มาเป น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การดํา เนิ น งานตามแผนงานได ครบทุ ก มิ ติ คื อ A-Approach, DDeploy, L-Learning และ I-Integrate (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2561) งานพัฒนาและจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ นําแนวคิดทั้งสอง มาเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
วางแผนเพื่อใหดําเนินการไดอยางสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลา มีการกําหนดตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตรวจสอบ
คุณภาพงาน และมีการถายทอดแผนการดําเนินงาน สรางความรูและความเขาใจกับบุคลากรทุกคน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเปนระยะเพื่อหาแนวทางการดําเนินงานที่ดี
และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดขั้นตอนการดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการเปนระยะ ๆ ใหเกิดความรวดเร็ว
และถูกตอง สงผลใหสํานักหอสมุด สามารถจัดการคอลเล็กชั่น ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ ประเภทหนังสือ
อางอิง และสิ่งพิมพรัฐบาล ใหผูใชบริการไดยืมออกจากหองสมุดตามแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศ
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศ โดยนํา
แนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใชเปนแนวทางการดําเนินงาน และนํากระบวนการ ADLI Model มา
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมีการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ
ประเภทหนังสืออางอิง และสิ่งพิมพรัฐบาล ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
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1. การใช ADLI Model
1.1 A – Approach มีการวางแผนกําหนดทิศ ทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดหัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ จากนั้นหัวหนาโครงไดการดําเนินการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน และจัดสรรบุคลากรผูปฏิบัติงานตามหนาที่ที่เหมาะสม พรอมจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกอนการดําเนินงานจะมีการประชุม เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน
1.2 D – Deploy มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบในแตละขั้นตอน
กระบวนการ และจัดทําแนวปฏิบัติเผยแพรในองคกรใหผูปฏิบัติงานเขาใจจนสามารถดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.3 L – Learning เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกระบวนการดําเนินงาน มีการ
ติดตามงาน เพื่อหากระบวนการที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เชน การคัดเลือกหนังสือ การคัดแยก การปรับปรุงระเบียน
การมัดหนังสือ การจัดชั้น การขนยาย เปนตน รวมทั้ง นําเทคโนโลยีมาชวยในการสํารวจหนังสือที่พัฒนาโดยคุณ
ปราชญ สงวนศักดิ์ สงผลใหการสํารวจหนังสือสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1.4 I – Integration เกิดความรวมมือในการทํางาน โดยสวนงานตาง ๆ ทั้งงานบริการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ งานพั ฒ นาและจัด ระบบทรัพ ยากรสารสนเทศ และงานหอ งสมุด คณะ รวมถึ ง บุ คลากร
ผูปฏิบัติงานทุกฝายที่เขามาชวยในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
2. การดําเนินงานตามหลัก PDCA
2.1 Plan – วางแผนการดําเนินงาน
2.1.1 มีการทบทวนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและปรับเกณฑ
การจัดการหนังสืออางอิง โดยศึกษาจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดคอลเล็กชั่นหนังสืออางอิงในปจจุบันกับการ
แบงประเภทหนังสืออางอิงของ Bopp, & Smith, 2001; อังสนา ธงไชย, 2560 และมีการพิจารณานโยบายการ
จัดการคอลเล็กชั่นสิ่งพิมพรัฐบาล
2.1.2 วางแผนและจัดทําโครงการจัดการคอลเล็กชั่นหนังสืออางอิงและ
สิ่งพิมพรัฐบาล โดยกําหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2.1.3 ประชุ ม ผู ป ฏิบั ติง านที่ เกี่ ยวข อ งเพื่ อ ถ า ยทอดนโยบายและอธิบาย
วิธีการดําเนินงานเพื่อสรางความเขาใจถึงกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
2.1.4 จัดทําแนวปฏิบัติการปรับปรุงระเบียนหนังสืออางอิง และสิ่งพิมพ
รัฐบาลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ พรอมแกไขตัวเลม สําหรับหองสมุดกลาง และหองสมุดคณะ
2.2 Do – ออกแบบกระบวนการและปฏิบัติ
2.2.1 มีการออกแบบกระบวนการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศ
ในระบบหองสมุด อัตโนมัติซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) การเตรียมหนังสือกอนการปรับปรุงระเบียน
1.1) Create list รายชื่อหนังสืออางอิงภาษาไทยและตางประเทศ
และสิ่งพิมพรัฐบาลที่ใหบริการบนชั้นเพื่อทราบจํานวนรวมของหนังสือทั้งหมด
1.2) เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน
1.3) เตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
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1.4) การเตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านกลุ ม ต า ง ๆ โดย
แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมบรรณารักษ ทําหนาที่ คัดเลือกหนังสือ 2) กลุมผูปฏิบัติงาน ทําหนาที่ ปรับแกไข
ขอมูลในฐานขอมูล และ 3) กลุมผูปฏิบัติงานแกไขสันหนังสือ
2) การจัดการตัวเลม
2.1) สํารวจชั้นหนังสืออางอิงภาษาไทยและตา งประเทศ และ
สิ่งพิมพรัฐบาลโดยพิจารณาหนังสือเปนรายเลมตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการหนังสืออางอิงสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และเอกสารการพิจารณาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภท
สิ่งพิมพรัฐบาล
2.2) ดึงตัวเลมจากชั้นตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การจั ด การ
หนังสืออางอิงสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และเอกสารการพิจารณาขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล
3) การปรับปรุงระเบียนในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3.1) รับตัวเลมและทําการตรวจสอบขอมูลโดยการสแกนบารโคด
ที่ตัวเลม
3.2) ตรวจสอบขอมูลหนังสืออางอิงภาษาไทยและตางประเทศ
และสิ่งพิมพรัฐบาลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium และแกไขขอมูลเปนรายระเบียนใหเปน
ปจจุบัน
3.3) พิมพลาเบล (Label) สันหนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
4) การจัดการตัวเลมหนังสือหลังจากการปรับปรุงระเบียน
4.1) ติด Label หนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เพื่อใหผูใชบริการหาหนังสือไดอยางสะดวก
4.3) ติดบัตรกําหนดสง เฉพาะหนังสืออางอิงที่เปลี่ยนสถานะเปน
หนังสือทั่วไป เพื่อนําออกใหบริการบนชั้นหนังสือทั่วไป
4.4) เรียงเลขตามหมวดหมูบนชั้นหนังสือทั่วไปซึ่งเปนหนังสือที่
ผูใชบริการสามารถยืมออกได
2.3 Check – ตรวจสอบและประเมินผล
2.3.1 การดําเนินการหลังการปรับปรุงระเบียนหนังสือ
1) ทําการบันทึกขอมูลจํานวนหนังสือที่มีการปรับปรุงระเบียนใน
แตละวันลงใน Google Sheet พรอมตรวจสอบความถูกตอง
2) Create list จํ า นวนรายชื่ อ หนั ง สื อ อ า งอิ ง ภาษาไทยและ
ตางประเทศ และสิ่งพิมพรัฐบาล ที่มีใหบริการบนชั้น
3) สรุปขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานในแตละวัน
4) Create list สถิ ติ ก ารใช ท รั พ ยากรสารสนเทศ หลั ง จากการ
ดําเนินการจัดการคอลเล็กชั่น
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2.4 Act – ปรับปรุงและพัฒนา
2.4.1 สรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงระเบียนหนังสืออางอิงภาษาไทย
และตางประเทศ และสิ่งพิมพรัฐบาล ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ พรอมประเมินผลการดําเนินงาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการคอลเล็กชั่นดวย PDCA + ADLI
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการดําเนินการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศดวย ADLI Model ของสํานักหอสมุด
โดยนํ า ระบบประเมิน กระบวนการทํ า งานตามแนวทาง ADLI Model และใช ว งจรบริ หารคุณ ภาพ PDCA เป น
แนวทางการดําเนินงาน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562 นั้น มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. เกณฑการจัดการหนังสืออางอิงสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2562 (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เกณฑการจัดการหนังสืออางอิงสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบเดิม
พจนานุกรม (Dictionary) จัดทําโดยรวบรวมคํา คําศัพท จัด
เรีย งลํ า ดั บ ตามตั วอั กษรโดยให ความหมายของคํ า การสะกด
การออกเสียง ชนิดของคํา ประวัติความเปนมาของคํา ตลอดจน
วิธีใชคําในความหมายตาง ๆ พรอมทั้งยกตัวอยางการใชคําในรูป
ของประโยค

เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบใหม
พจนานุกรม (Dictionary) จัดทําโดยรวบรวมคํา คําศัพท จัด
เรี ย งลํ า ดับ ตามตัว อักษรโดยใหความหมายของคํ า การสะกด
การออกเสียง ชนิดของคํา ประวัติความเปนมาของคํา ตลอดจน
วิธีใชคําในความหมายตาง ๆ พรอมทั้งยกตัวอยางการใชคําในรูป
ของประโยค
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เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบเดิม
สารานุ ก รม (Encyclopedia) จั ด ทํ า โดยรวบรวมความรู ใน
สาขาวิชาตาง ๆ อยางสังเขป เปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับใช
คนหาความรูเบื้องตนในแตละสาขาวิชา มักมีรายชื่อเอกสารทาย
บทความ สําหรับใชเปนแนวทางสืบคนตอเนื่อง
อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Source) จัดทําโดย
รวบรวมประวัติบุคคล โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการ
เกิด การศึกษา อาชีพ ครอบครัว และผลงานดีเดน ทั้งในระดับ
ยอ และ ละเอียด อาจมีภาพประกอบ
แหลงอางอิงทางภูมิศาสตร (Geographical Sources) จัดทํา
โดยรวบรวมข อ มูล ทางภูมิศ าสตร ทั้ ง ลั ก ษณะธรรมชาติ แ ละ
ลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชื่อแมน้ํา ทะเล ภูเขา ถนน เมือง
โดยบอกตําแหนงที่ตั้ง ของลักษณะนั้น ๆ ในบางเลมมีแผนที่และ
ภาพประกอบไวอยางชัดเจน ประกอบดวย แผนที่ อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร และ หนังสือนําเที่ยว
นามานุกรม/ทํา เนีย บนาม (Directory) จัดทํ า โดยรวบรวม
รายชื่อบุคคล สถานที่หรือหนวยงานตาง ๆ จัดเรียงตามลําดับ
อักษรของชื่อ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สกุล ที่อยู ตําแหนง
หนาที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากเปนหนวยงานมี
การแจงรายละเอียดของหนวยงานแตละแหง เชน ชื่อสถานที่ตั้ง
ปที่ ตั้ง หมายเลขโทรศั พ ท เป น ต น นามานุ ก รม บางเล ม อาจ
เรียกวา ทําเนียบนาม
หนังสือลักษณะพิเศษ เชน หนังสือมีขนาดใหญ (Large Print)
โปสการดภาพ หนังสือสามมิติ ตัวอยางหนังสือ เชน หนังสือแผน
ที่กรุงเทพฯ-ธนบุรี โปสการดภาพจิตรกรรมของจีน
รายป (Yearbook) จั ด ทํ า โดยรวมความรู ข า วสาร ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา การจัดเรียงเนื้อหาแยก
ตามสาขาวิชาหรือแยกตามเนื้อหาของแตละเรื่อง เชน การเมือง
องคการ สมาคม ที่ทําการบันทึกขอมูลและจัดทําเปนรูปเลม นับ
รวมกลุม สมพัตสร ที่จัดทําใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ สํา คั ญ
และ ความรูเบ็ดเตล็ด
คู มื อ (Handbooks, Manuals) จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า
เกี่ ย วกั บ วิ ธีป ฏิ บัติ หรื อ คู มื อ ศึ ก ษา และความรู เ บ็ ด เตล็ ด ใน
ลักษณะเฉพาะเจาะจง เชน คูมือแกะสลักผลไม คูมือวันสําคัญ
ของไทยและโลก ประเพณีไทย เปนตน
ดรรชนี (Index) จัดทําเพื่อชวยคนหาแหลงขอมูลที่มีการตีพิมพ
บทความ และข อ เขี ย นที่ ป รากฏในวารสาร นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ และหนังสือ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําและ
แหลงที่จะสามารถไดมาซึ่งบทความที่ตองการ บางเลมอาจมีการ
จัดทํ า สาระสังเขปประกอบเพื่อ ให สามารถประเมินหรื อเลือก
เอกสารไดอยางรวดเร็ว

เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบใหม
สารานุ ก รม (Encyclopedia) จั ด ทํ า โดยรวบรวมความรู ใน
สาขาวิชาตาง ๆ อยางสังเขป เปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับใช
คนหาความรูเบื้องตนในแตละสาขาวิชา มักมีรายชื่อเอกสารทาย
บทความ สําหรับใชเปนแนวทางสืบคนตอเนื่อง
อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Source) จัดทําโดย
รวบรวมประวัติบุคคล โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการ
เกิด การศึกษา อาชีพ ครอบครัว และผลงานดีเดน ทั้งในระดับ
ยอ และ ละเอียด อาจมีภาพประกอบ
แหลงอางอิงทางภูมิศาสตร (Geographical Sources) จัดทํา
โดยรวบรวมข อ มู ลทางภู มิ ศาสตร ทั้ งลั ก ษณะธรรมชาติ แ ละ
ลักษณะที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชื่อแมน้ํา ทะเล ภูเขา ถนน เมือง
โดยบอกตําแหนงที่ตั้ง ของลักษณะนั้น ๆ ในบางเลมมีแผนที่และ
ภาพประกอบไวอยางชัดเจน ประกอบดวย แผนที่ อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร และ หนังสือนําเที่ยว
นามานุ กรม/ทํ า เนี ย บนาม (Directory) จั ดทํ า โดยรวบรวม
รายชื่อบุคคล สถานที่หรือหนวยงานตาง ๆ จัดเรียงตามลําดับ
อักษรของชื่อ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สกุล ที่อยู ตําแหนง
หนาที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากเปนหนวยงานมี
การแจงรายละเอียดของหนวยงานแตละแหง เชน ชื่อสถานที่ตั้ง
ป ที่ตั้ง หมายเลขโทรศั พ ท เป นต น นามานุ ก รม บางเล ม อาจ
เรียกวา ทําเนียบนาม
หนังสือลักษณะพิเศษ เชน หนังสือมีขนาดใหญ (Large Print)
โปสการดภาพ หนังสือสามมิติ ตัวอยางหนังสือ เชน หนังสือแผน
ที่กรุงเทพฯ-ธนบุรี โปสการดภาพจิตรกรรมของจีน
ปรับเปน หนังสือทั่วไป

ปรับเปน หนังสือทั่วไป

ปรับเปน หนังสือทั่วไป
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เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบเดิม
เกณฑพิจารณาหนังสืออางอิงแบบใหม
บรรณานุกรม (Bibliographies) จัดทําเพื่อชวยคนหาหนังสือ ปรับเปน หนังสือทั่วไป
วารสารหรือเอกสารประเภทอื่น ๆ เชน เอกสารสัมมนา รายงาน
งานวิจัย เปนตน ที่มีการจัดทําขึ้นมาจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจั ด ทํ า อาจมี บ ทคั ด ย อ (Abstract) หรื อ บรรณนิ ทั ศ น
(Annotations) ซึ่ ง เป น สาระสํ า คั ญ โดยย อ ประกอบ เพื่ อ ให
สามารถประเมินหรือเลือกเอกสารไดอยางรวดเร็ว และในการ
จัดทําบางเลมอาจมีการแจงแหลงที่จัดเก็บไวดวย

2. จัดทําแนวปฏิบัติการปรับปรุงระเบียนหนังสืออางอิง และสิ่งพิมพรัฐบาลในระบบหองสมุด
อัตโนมัติ พรอมแกไขตัวเลม สําหรับหองสมุดกลาง และหองสมุดคณะ (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 แนวปฏิบัติสําหรับหองสมุดกลาง
ลําดับ
1

2
3

4

5
6

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ศึกษาเกณฑการจัดการหนังสืออางอิง จากนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการ งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
หนังสืออางอิง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2562 และเอกสาร สารสนเทศ
การพิจารณาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล
ดึงตัวเลมจากชั้นตามเกณฑ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
ปรับปรุงระเบียนในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดังนี้
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
3.1 สําหรับหนังสืออางอิง
สารสนเทศ
1) เปลี่ยน itype จาก 11, 17 เปน 0
2) เปลี่ยน status จาก not for loan เปน look on shelf
3) แกไขเลขหมูใน item
3.2 สําหรับสิ่งพิมพรัฐบาล
1) เปลี่ยน itype จาก 2 เปน 0
2) แกไขเลขหมูใน item
ดําเนินการในตัวเลม
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
4.1 ลบอักษร อ, อ/ภน, R, R/N และ ส.ร., G.P. ในตัวเลมที่หนาปกใน และ
สารสนเทศ
หนาลับ
4.2 ติดสติ๊กเกอรขาวทับตราประทับ “หนังสืออางอิงหามยืมออก”
พิมพลาเบล (Label) สันหนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
ติดสันหนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ

ตารางที่ 3 แนวปฏิบัติสําหรับหองสมุดคณะ
ลําดับ
1

การดําเนินงาน
ศึกษาเกณฑการจัดการหนังสืออางอิง จากนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการ
หนังสืออางอิง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2562 และเอกสาร
การพิจารณาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล

ผูรับผิดชอบ
หองสมุดคณะ
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ลําดับ
2
3

4
5

6
7
8

การดําเนินงาน
Create list รายการหนังสือจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ
พิจารณารายการหนังสือที่เปนรายการตามเกณฑขอที่ 1. พิจารณาจัดประเภท
เปนหนังสืออางอิงตามหลักบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และ
พิจารณาขอมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล
สงบันทึกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ถึงหัวหนางาน
วิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อแจงดําเนินการปรับปรุงระเบียน
ปรับปรุงระเบียนในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดังนี้
5.1 สําหรับหนังสืออางอิง
1) เปลี่ยน itype จาก 11, 17 เปน 0
2) เปลี่ยน status จาก not for loan เปน look on shelf
3) แกไขเลขหมูใน item
5.2 สําหรับสิ่งพิมพรัฐบาล
1) เปลี่ยน itype จาก 2 เปน 0
2) แกไขเลขหมูใน item
พิมพลาเบล (Label) สันหนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ และ
สงไปยังหองสมุดคณะเพื่อแกไขตัวเลม
ติดสันหนังสือใหตรงกับขอมูลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ดําเนินการในตัวเลม
8.1 ลบอักษร อ, อ/ภน, R, R/N และ ส.ร., G.P. ในตัวเลมที่หนาปกใน และ
หนาลับ
8.2 ติดสติ๊กเกอรขาวทับตราประทับ “หนังสืออางอิงหามยืมออก”

ผูรับผิดชอบ
หองสมุดคณะ
หองสมุดคณะ

หองสมุดคณะ
งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
หองสมุดคณะ
หองสมุดคณะ

3. สถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น จากการเก็บขอมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต
มีการเปลี่ยนแปลงคอลเล็กชั่นแลวเสร็จ พบวา
3.1 หนังสืออางอิง ที่เปลี่ยนจากหนังสืออางอิงเปนหนังสือทั่วไป จํานวน 16,397 เลม
นําออกใหบริการ 7,349 เลม มีจํานวนการยืม 4,482 เลม คิดเปนรอยละ 60.99

ภาพที่ 2 สถิติการใชหนังสืออางอิงที่เพิ่มขึ้น
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3.2 สิ่ ง พิ ม พ รั ฐ บาล ที่ เ ปลี่ ย นเป น หนั ง สื อ ทั่ ว ไป จํ า นวน 168,245 เล ม นํ า ออก
ใหบริการ 78,377 เลม มีจํานวนการยืมทั้งหมด 50,576 เลม คิดเปนรอยละ 64.53

ภาพที่ 3 สถิติการใชสิงพิมพรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

อภิปรายผล
จากการดําเนินงานการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออางอิงและ
สิ่งพิมพรัฐบาล ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 นั้น สรุปผลวา สํานักหอสมุดสามารถจัดการคอลเล็กชั่น
ทรัพยากรสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค และกําหนดการตามแผนงาน โดยใชระบบประเมินกระบวนการทํางาน
ตามแนวทาง ADLI Model และวงจรบริหารคุณภาพ PDCA มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน สงผลใหสํานักหอสมุด
สามารถจัดการคอลเล็กชั่น ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ ประเภทหนังสืออางอิง และสิ่งพิมพรัฐบาล ใหผูใชบริการ
ไดยืมออกจากหองสมุดตามแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งไดนําขอมูลแนวปฏิบัติ
ที่ไดไปเปนแนวทางในการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น และไดนําผลการเก็บขอมูลดานสถิติ
มาใชในการดําเนินการพัฒนาหองสมุด อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการตอไปได
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการดําเนินการจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศดวย ADLI Model ของสํานักหอสมุด
โดยนํ า ระบบประเมิน กระบวนการทํ า งานตามแนวทาง ADLI Model และใช ว งจรบริ หารคุณ ภาพ PDCA เป น
แนวทางการดําเนินงาน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562 นั้น สามารถสรุปผลดําเนินงาน ดังนี้
1. ADLI Model เป น วิ ธี ที่ เ หมาะสมที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการพั ฒ นากระบวนการทํ า งานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนการทํางานเชิงคุณภาพที่ชัดเจน ตั้งแตการวางแผนกําหนดทิ ศทาง
ขั้นตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ถายทอดใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง ผสาน
การทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การหนั ง สื อ อ า งอิ ง ภาษาไทยและ
ตางประเทศ และสิ่งพิมพรัฐบาล สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

39

3. จัดทํากระบวนการดําเนินการปรับปรุงระเบียนหนังสืออางอิงภาษาไทยและตางประเทศ และ
สิ่งพิมพรัฐบาลในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
4. สถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ไมอนุญาตใหยืมออก ใหสามารยืมออกได สงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชทรัพยากรสารสนเทศและการ
เขาถึงอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18
ขอเสนอแนะ
1. หองสมุดควรมีการนําขอมูลความตองการของผูใชบริการมาออกแบบกระบวนการทํางานใหม
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากยิ่งขึ้น
2. หองสมุดควรทบทวนกระบวนการทํางาน และมีการจัดการคอลเล็กชั่น อยางสม่ําเสมอ
3. หองสมุดควรจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการคอลเล็กชั่น เพื่อใหผูใชบริการ
รับทราบ
การนําไปใชประโยชน
ประโยชนตอผูใชบริการ
1. ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดเพิ่มขึ้น
2. ผูใชบริการสามารถนําความรูจากทรัพยากรสารสนเทศที่ไมอนุญาตใหยืมออกจากหองสมุดไป
ใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น
3. ผูใชบริการสามารถคนควาหาความรูจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออางอิงที่มี
คุณคาไดสะดวกมากขึ้น
ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน
1. ผูปฏิบัติงานไดทบทวนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนและออกแบบกระบวนการทํางานใหม
(Redesign)
2. ผูปฏิบัติงานไดฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีมซึ่งเปน Soft skill ในการทํางานรวมกัน และมี
ทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระหวางงานตาง ๆ ทั้งงานภายในหองสมุดกลาง และหองสมุดคณะ
3. ผูปฏิบัติงานไดมีแลกเปลี่ยนเรียนรูก ระบวนการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และสรางความเขาใจในการทํางานมากขึ้น
4. ผูปฏิบัติงานไดปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอนเพื่อใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากยิ่งขึ้น
ประโยชนตอหองสมุด
1. ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมีการใชเพิ่มขึ้น ทําใหคุมคากับงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดหา
2. หองสมุดไดทบทวนการจัดคอลเล็กชั่นของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3. ห อ งสมุ ด ได ก ระบวนการทํ า งานที่ ดีทํ า ให ผูป ฏิ บัติ ง านสามารถนํ าไปเป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานได
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้วัตถุประสงค เพื่ อศึ กษาการใชว ารสารในงานวิ จัย ของอาจารยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศึกษาจากการอางอิงวารสารในงานวิจัย จํานวน 20,167 เอกสาร ที่ปรากฏในบทความ
วิจัยที่เผยแพร พ.ศ. 2561-2562 จํานวน 728 บทความ ในดานปริมาณ ขอบเขตเนื้อหา อายุ และ เปรียบเทียบ
วารสารที่ไดรับการอางถึง กับ วารสารที่หองสมุดมีใหบริการ
ผลการศึ ก ษาพบว า วารสารที่ ถู ก อ า งถึ ง มากที่ สุ ด สามอั น ดั บ แรก ได แ ก PLOs One, New
England Journal of Medicine และ Lancet บทความที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 0-5 ป มี ก ารอ า งถึ ง มากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ไดรับการอางถึงกับรายชื่อวารสารที่หองสมุดมีใหบริการ พบวา วารสารทั้งหมดมี
4,016 ชื่อ เปนวารสารที่หองสมุดมีใหบริการมีจํานวน 866 ชื่อ คิดเปนรอยละ 21.52 รายชื่อวารสารที่มีการอางถึง
มากที่สุด 311 ครั้ง ไดแก PLOS ONE ซึ่งเปนวารสาร Open Access วารสารที่มีการอางถึง 51 – 300 ครั้ง มี 29
ชื่อ หองสมุดมีใหบริการทุกชื่อ วารสารที่มีการอางถึง 6-50 ครั้ง มี 653 ชื่อ หองสมุดมีใหบริการ 429 ชื่อ วารสารที่
มีการอางถึง 1-5 ครั้ง มี 3,336 ชื่อ หองสมุดมีใหบริการ 415 ชื่อ

คําสําคัญ: การอางถึงวารสาร, การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, การใชวารสารทางการแพทย, คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ABSTRACT
The purpose of research is to analyze the journal citations in research reports of
the faculty of Medicine Staff, Chiang Mai University. By study from 20,167 citation in research papers
in 2018 – 2019 amount 728 Papers by quantity, scope of content, age and compare journals that
are available in the library.

42

The result showed the top three most cited journals are PLOs One, New England
Journal of Medicine and Lancet. Age of publications in research report most frequency cited were
0-5 years. By comparing the cited Journal and journal title that available in the library, the journal
covered 866 titles, accounted for 21.52 percent. The most cited journals 311 times were PLOS
ONE. It is an Open Access journal. There are 29 journals were cited between 51- 300 times, the
library journal covered all titles. For journal were cited 6-50 times has 653 titles, the library journal
covered 429 titles. And for journal were cited 1-5 times has 3,336 titles, library journal covered 415
titles.

Keyword: Journal Citation Analysis, Use of Medical Journals, Collection Development, Faculty of
Medicine, Chiang Mai University
บทนํา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิสัยทัศนที่จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่รับผิดชอบตอสังคมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีพันธกิจดานการวิจัยคือ ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปน
สวนรวม และมีสมาถนะหลักขอหนึ่งคือ ทําวิจัยบูรณาการเพื่อแกปญหาสําคัญของสังคมและประเทศ ทําใหเกิดความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด านทั้ งทางดานวิ ทยาศาสตรเทคโนโลยี ดา นวิ ท ยาศาสตรสุข ภาพ และด า นสัง คมศาสตรและ
มนุ ษ ยศาสตร เพื่ อ ตอบสนองพั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย การศึ ก ษาการใช ว ารสารซึ่ ง เป น แหล ง ข อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ มี
ความสําคัญคือเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย การคนพบ นวัตกรรม และ โอกาสในการวิจัยในอนาคตสูสาธารณะ
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2562) สําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศนที่จะเปน ประตูการเรียนรูชั้นนําเพื่อสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสังคมมีพันธกิจขอหนึ่งที่จะจัดการทรัพยากรการเรียนรู
ดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมบริการหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดยุทธศาสตร ที่จะพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรู โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ที่จะมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัย สามารถเขาถึงไดและแบงปนในระดับโลก หองสมุดคณะแพทยศาสตรในฐานะที่เปนหองสมุดในสังกัด
ตระหนักถึงการจัดการคอลเล็กชั่น และ การบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหมีวารสารใหบริการ สนับสนุนการ
วิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ หองสมุดคณะแพทยศาสตรจําเปนตองมีการศึกษา
ความตองการใช และ การใชวารสาร ในหลากหลายแงมุมอยางสม่ําเสมอ
การวิเคราะหการอางอิงเปนวิธีการวัดความสัมพันธที่สําคัญ หรือผลฺกระทบที่มีตอการศึกษาวิจัย
ของผูเขียน บทความ หรือสํานักพิมพ โดยการนับจํานวนครั้งที่ผูเขียนบทความหรือสิ่งพิมพถูกอางถึงโดยงานอื่น ๆ มี
วัตถุประสงคขอหนึ่งคือเพื่อทราบวาในงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ผูเขียนไดอางถึงเอกสารของผูอื่นและเอกสารของตนเองเปน
จํานวนเทาไหร (Wooster campus research Library, 2020) นอกจากนั้นการอางอิงเอกสารเปนการแสดงให
ผูอานไดทราบวา ผูแตงทราบวิธีอางอิง ไดศึกษาเอกสารที่จะอางอิง และเลือกผูเขียนที่ควรอางอิง รวมถึง หลีกเลี่ยง
ผูเขียนที่ไมควรอางอิง การอางอิง จึงถือไดวาเปนการแสดงความเคารพตอเจาของเอกสารอางอิงนั้น ๆ (Rafferty et
al., 2015)การวิเคราะหการอางอิงจึงเปนเครื่องมือที่ทําใหทราบถึงการใชทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาตาง ๆ
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ประเภทของทรัพยากรที่ไดรับการอางอิงและปริมาณการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด เพื่อใหการบริหาร
จัดการงบประมาณในการบอกรับวารสารใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบัน และเกิดประโยชนสูงสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช ว ารสารและวารสารอิ เล็ กทรอนิ ก ส ในงานวิ จั ย ของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานรายชื่อ ความถี่ เนื้อหาวิชา และ อายุ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรายชื่ อ วารสาร ที่ ไ ด รั บ การอ า งถึ ง กั บ รายชื่ อ วารสารที่ ห อ งสมุ ด คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีใหบริการ
3. เพื่อนําผลการศึกษามาใชประกอบการพิจารณาการบอกรับ-ยกเลิกการบอกรับวารสารของ
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
1. กําหนดกลุมประชากร และขอบเขตงานวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือบทความวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ โดย
บุคลากรสังกัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวนทั้งสิ้น 728 บทความ โดยเปนบทความที่เผยแพรใน
ป พ.ศ. 2561 จํานวน 345 บทความ และ ป พ.ศ. 2562 จํานวน 383 บทความ
2. การสรางและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหการอางถึง เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลโดยแบบบันทึกแบง
ออกเปนสองตอนคือ ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับบทความวิจัย รวบรวมขอมูล 3 ขอ ไดแก
1.) ชื่อผูแตง 2.) ชื่อบทความ 3.) ชื่อวารสารที่เผยแพรบทความ ปที่ ฉบับที่ ปที่พิมพ 4.) สาขาวิชา หรือ หนวยงาน
ตอนที่ 2 รายละเอียดของเอกสารอางอิงที่ไดรับการอางถึง ไดแก 1.) จํานวนและรายการของเอกสาร 2.) อายุของ
เอกสารอางอิง 3.) เอกสารมีใหบริการในหองสมุดหรือไม การทดสอบเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดสุมตัวอยางจากบทความ
วิจัยของอาจารยคณะแพทยศาสตรจํานวน 22 บทความจาก 22 ภาควิชา นํามาบันทึกขอมูลการอางถึง ซึ่งแบบ
บันทึกที่จัดทําขึ้น สามารถรวบรวมขอมูลวิจัยไดครบทุกประเด็น
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การสื บ ค นผลงานวิจั ย ผู วิ จั ย ไดสืบ คน บทความวิจั ยจากฐานขอ มู ล Scopus โดยสื บ คนจาก
รายชื่ออาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร ตั้งแตป พ.ศ.2561
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
จากแบบบันทึกขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบบันทึกที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หา
คารอยละ เปรียบเทียบรายชื่อ และประมวลผล โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
1. ขอมูลทั่วไปของบทความวิจัยของคณะแพทยศาสตร
จํานวนบทความวิจัยของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เผยแพรในป พ.ศ. 2561 –
2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 728 บทความ แยกตามปที่เผยแพรบทความพบวาเปนบทความวิจัยที่เผยแพรปพ.ศ. 2561
จํานวน 345 บทความ คิดเปนรอยละ 47.40 และในป พ.ศ.2562 จํานวน 383 บทความ คิดเปนรอยละ 52.60
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรายงานวิจัยจําแนกตามปที่เผยแพรบทความ
ระดับการศึกษา

จํานวนงานวิจัย

รอยละ

พ.ศ. 2561
345
47.40
พ.ศ. 2562
383
52.60
รวม
728
100.00
2. จํานวนรายงานวิจัยและเอกสารอางอิงจําแนกตามภาควิชาและหนวยงาน
จากจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 728 บทความ 20,167 เอกสารอางอิง ภาควิชาที่มีจํานวนบทความวิจัย
มากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก ภาควิชาสรีรวิทยา มีบทความวิจัยจํานวน 85 บทความ คิดเปนรอยละ 11.68 ของบทความ
วิจัยทั้งหมด มีจํานวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 3,876 บทความ คิดเปนรอยละ 19.23 ของเอกสารอางอิง
ทั้งหมด รองลงมาไดแก ภาควิชาอายุรศาสตร มีผลงานวิจัยจํานวน 73 บทความ คิดเปนรอยละ 10.03 ของบทความ
วิจัยทั้งหมด มีจํานวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 2,091บทความ คิดเปนรอยละ 10.37 และอันดับที่สาม ไดแก
ภาควิชาศัลยศาสตร มีผลงานวิจัยจํานวน 57 บทความ คิดเปนรอยละ 7.83 มีจํานวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น
931 บทความ คิดเปนรอยละ 4.62
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยและเอกสารอางอิงจําแนกตามภาควิชา
ลําดับที่
ภาควิชา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
บทความวิจัย
เอกสารอางอิง รอยละ
1
สรีรวิทยา
85
11.68
3,879
19.23
2
อายุรศาสตร
73
10.03
2,091
10.37
3
ศัลยศาสตร
57
7.83
931
4.62
4
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
55
7.55
890
4.41
5
ชีวเคมี
51
7.01
1,675
8.31
6
จุลชีววิทยา
46
6.32
1,383
6.86
7
ปรสิตวิทยา
45
6.18
1,250
6.20
8
กายวิภาคศาสตร
35
4.81
963
4.78
9
กุมารเวชศาสตร
34
4.67
787
3.90
10
จักษุวิทยา
30
4.12
702
3.48
11
รังสีวิทยา
27
3.71
784
3.89
12
ออรโทปดิกส
27
3.71
606
3.00
13
วิสัญญีวิทยา
22
3.02
435
2.16
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14
15
16
17
18
19
20
21

จิตเวชศาสตร
เภสัชวิทยา
พยาธิวิทยา
เวชศาสตรฟนฟู
เวชศาสตรชุมชน
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตรครอบครัว
นิติเวชศาสตร

22
18
16
16
16
11
10
7

3.02
2.47
2.20
2.20
2.20
1.51
1.37
0.96

575
626
497
546
422
173
353
182

2.85
3.10
2.46
2.71
2.09
0.86
1.75
0.90

22

เวชศาสตรฉุกเฉิน

5

0.69

126

0.62

23

หนวยงานอื่น ๆ

20

2.74

291

1.44

รวม

728

100.00

20,167

100.00

3. การเผยแพรผลงานวิจัย
เมื่อจําแนกวารสารที่อาจารยและนักวิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสงผลงาน
ไปตีพิมพเผยแพร พบวา การสงบทความไปตีพมิ พในวารสารมีตั้งแต 1-33 บทความ โดยวารสาร Journal of the
Medical Association of Thailand เปนวารสารที่มีจํานวนครั้งของบทความวิจัย ตีพิมพมากทีส่ ุด 33 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 4.53 รองลงมาไดแกวารสาร Acta Tropic จํานวน 15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.06 และ อันดับทีส่ ามคือ วารสาร
PLos ONE จํานวน 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.92 โดยวารสารที่มผี ลงานวิจัยตีพิมพ จํานวน 6 เรื่องขี้นไป มีจํานวน
ทั้งหมด 14 ชื่อ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สงผลงานไปตีพิมพเผยแพร
ชื่อวารสาร
ลําดับ
จํานวน รอยละ
1

Journal of the Medical Association of Thailand

33

4.53

2

Acta Tropica

15

2.06

3

PLoS ONE

14

1.92

4

International Journal of Lower Extremity Wounds

12

1.65

5

Infection, Genetics and Evolution

10

1.37

6

International Medical Journal

10

1.37

7

Scientific Reports

9

1.24

8

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

9

1.24

9

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

8

1.10

10

Neuropsychiatric Disease and Treatment

8

1.10
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11

Parasites and Vectors

8

1.10

12

Chiang Mai Journal of Science

7

0.96

13

International Journal of Rheumatic Diseases

7

0.96

14

Journal of medical entomology

6

0.82

4. ผลการวิเคราะหการอางถึงวารสารในบทความวิจัย
4.1 จํานวนครั้งที่ไดรับการอางถึงตอจํานวนชื่อวารสาร
จากจํานวนบทความวารสารที่ไดรบั การอางอิงทั้งหมดจํานวน 18,384 บทความ พบวามาจาก
วารสารทั้งสิ้น 4,016 ชื่อ โดยมีบทความในวารสารที่ไดรับการอางอิงตั้งแต 1-311 ครั้ง โดยวารสารทีไ่ ดรับการอางอิง
จํานวน 300 ครั้ง ขึ้นไป มี 1 ชื่อ คือ PLoS ONE ซึ่งเปนวารสารประเภท Open Access รองลงมา ไดแกวารสารที่
ไดรับการอางอิงจํานวน 200 ครั้งขึ้นไปมีจํานวน 1 ชื่อ ไดแก New England Journal of Medicine อันดับที่สาม
ไดแกวารสารทีไ่ ดรับการอางอิงจํานวน 100 ครั้งขึ้นไปมีจํานวน 4 ชื่อ ไดแก Lancet, Circulation, Blood และ
Journal of Biological Chemistry สวนจํานวนวารสารทีไ่ ดรับการอางอิงนอย จํานวน 1-5 ครั้ง มีจํานวน 3,336 ชื่อ
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนชื่อวารสารเรียงตามความถี่ที่ไดรับการอางถึง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จํานวนครั้งที่ไดรับการอางถึง
301
201-300
101 – 200
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
31-40
21-30
11-20
6-10
1-5
รวม

จํานวนชื่อวารสาร
1
1
4
2
3
4
7
8
13
40
66
187
339
3,336
4,016
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4.2 รายชื่อวารสารทีไ่ ดรับการอางถึงตั้งแต 50 ครั้งขึ้นไป
จากวารสารทั้งสิ้น 4,016 ชื่อ โดยมีบทความในวารสารที่ไดรับการอางอิงตั้งแต 1-311 ครั้ง
โดยวารสารที่ไดรับการอางอิง จํานวน 50 ครั้ง ขึ้นไป มี 30 ชื่อดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงรายชื่อวารสารที่ไดรับการอางถึงตั้งแต 60 ครั้งขึ้นไป จํานวน 22 ชื่อ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วารสาร
PLoS ONE
New England Journal of Medicine
Lancet
Circulation
Blood
Journal of Biological Chemistry
Annals of the Rheumatic Diseases
Journal of Clinical Microbiology
Forensic Science International
Nature
Journal of Rheumatology
Journal of the American College of Cardiology
Infection Genetics and Evolution
European Heart Journal
Journal of the Medical Association of Thailand
Arthritis & Rheumatism
Journal of Forensic Sciences
Journal of Medical Virology
Ophthalmology
American Journal of Ophthalmology
Journal of Clinical Oncology
Diabetes

จํานวนครั้ง
311
240
151
137
127
124
95
93
89
83
82
80
75
73
71
70
70
69
69
68
65
64

4.3 อายุของบทความวารสารที่ไดรับการอางอิง
อายุของบทความวารสารที่ไดรับการอางอิงในบทความวิจัย ผูวิจัยไดจําแนกชวงอายุเปน 6 ชวง
อายุ ไดแก 0-5 ป, 6-10 ป, 11-15 ป, 16-20 ป, และ 26 ปขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา บทความวารสารที่มีอายุ
ระหวาง 0-5 ป ไดรับการอางถึงมากที่สุดจํานวน 7,349 ครั้ง คิดเปนรอยละ 36.44 รองลงมาคือ บทความวารสารที่
มีอายุระหวาง 6-10 ป ไดรับการอางถึงจํานวน 4,950 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.55 อันดับที่สามคือ บทความวารสารที่
มีอายุ 11-15 ป ไดรับการอางถึง 2,980 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.78
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ตารางที่ 4.3 แสดงอายุของบทความวารสารที่ไดรับการอางอิง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

อายุวารสาร
0-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนการอางอิง
7,349
4,950
2,980
1,554
770
2,564
20,167

รอยละ
36.44
24.55
14.78
7.71
3.82
12.71
100.00

5. การเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ไดรับการอางถึงในบทความวิจัย กับ รายชื่อวารสารที่
หองสมุดบอกรับ
ในการเปรียบเทียบรายชื่อวารสารทั้งหมดที่ไดรับการอางอิงจํานวน ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบ
รายชื่อวารสารจากฐานขอมูล 2 ฐานขอมูลไดแก 1.) Medical Journal Index ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดบอกรับ และ 2.) ฐานขอมูล
Union List of Medical Journals ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนฐานขอมูลที่
รวบรวมรายชื่อวารสารรูปเลมทั้งหมดที่หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีใหบริการทั้งหมด 4,016
ชื่อ พบวาวารสารที่หองสมุดมีใหบริการมีจาํ นวน 866 ชื่อ คิดเปนรอยละ 21.52 เมื่อเรียงลําดับและจัดกลุมวารสารที่
มีจํานวนครั้งไดรับการอางถึงแบงตามชวงจํานวนและเปรียบเทียบรายชื่อที่หองสมุดมีใหบริการ พบวาวารสารที่ไดรับ
การอางอิงมากที่สุดจํานวน 311 ไดแก วารสาร PLOS ONE ซึ่งหองสมุดไมไดบอกรับ เนื่องจากเปนวารสารประเภท
Open Access สวนวารสารที่มีการอางอิงตั้งแต 51 ครั้งขึ้นไป จํานวน 29 ชื่อ หองสมุดมีใหบริการทุกชื่อ วารสาร
ที่มีการอางอิงระหวาง 6-50 ครั้ง จํานวน 653 ชื่อ หองสมุดมีใหบริการ 429 ชื่อ คิดเปนรอยละ 65.69 และ วารสาร
ที่มีการอางอิง 1-5 ครั้ง จํานวน 3,336 ชื่อ หองสมุดมีใหบริการนอยที่สุดจํานวน 415 ชื่อ คิดเปนรอยละ 12.44
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ไดรับการอางถึงในบทความวิจัย กับ รายชื่อวารสารที่หองสมุด
บอกรับ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

จํานวนครั้งที่ไดรับการอางถึง
311
201-300
101 – 200
91-100
81-90
71-80
61-70

จํานวนชื่อวารสาร หองสมุดมีใหบริการ
1
1
1
4
4
2
2
3
3
4
4
7
7

รอยละ
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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8
9
10
11
12
13
14

51-60
41-50
31-40
21-30
11-20
6-10
1-5
รวม

8
13
40
66
187
339
3,336
4,016

8
11
36
61
119
194
415
866

100.00
84.62
90.00
92.42
63.64
57.23
12.44
21.56

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการวิเคราะหการอางถึงงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ.
2561 และ 2562 จํานวน 728 บทความ 20,167 เอกสารอางอิง พบวา ดานการตีพิมพผลงาน อาจารยและนักวิจัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงบทความไปตีพิมพในวารสาร Journal of the Medical Association
of Thailand ซึ่งเปนวารสารนานาชาติที่ตีพิมพบทความทางการแพทยสหสาขาวิชา ประเภท Open Access
รองลงมาไดแกวารสาร Acta Tropica ซึ่งเปนวารสารระดับนานาชาติ ทางดานโรคติดเชื้อครอบคลุมดานโรคติดเชื้อ
และสาธารณสุขและชีวการแพทย อันดับสามไดแกวารสาร PLos ONE ซึ่งเปนวารสารทีม่ ีเนื้อหาทางการแพทยสห
สาขาวิชา ประเภท Open Access ดานจํานวนงานวิจัย พบวา ภาควิชาที่มีจํานวนบทความวิจัยมากที่สุด 3 อันดับ
แรกไดแก ภาควิชาสรีรวิทยา มีจาํ นวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 3,876 บทความ รองลงมาไดแก ภาควิชา
อายุรศาสตร มีจํานวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 2,091 บทความ และอันดับทีส่ าม ไดแก ภาควิชา
ศัลยศาสตร มีจํานวนบทความวารสารที่ใชอางอิงทั้งสิ้น 931 บทความ ดานรายชื่อวารสารทีไ่ ดรับการอางถึง พบวามา
จากวารสารทั้งสิ้น 4,016 ชื่อ วารสารที่ไดรับการอางอิง จํานวน 300 ครั้ง ขึ้นไป ไดแก PLoS ONE ซึ่งเปนวารสาร
ประเภท Open Access ที่มเี นื้อหา สหสาขาวิชา รองลงมา ไดแกวารสารที่ไดรับการอางอิงจํานวน 200 ครั้งขึ้นไป
ไดแก New England Journal of Medicine ซึ่งเปนวารสารทางการแพทยประเภทสหสาขาวิชา อันดับที่สาม ไดแก
วารสารที่ไดรับการอางอิงจํานวน 100 ครั้งขึ้นไปมีจํานวน 4 ชื่อ ไดแก Lancet, Circulation, Blood และ Journal
of Biological Chemistry ดานอายุของวารสาร อายุของบทความวารสาร พบวา วารสารที่มีอายุระหวาง 0-5 ป
ไดรับการอางถึงมากที่สุด จากผลการศึกษา หองสมุดคณะแพทยศาสตรไดนําไปใชในการตัดสินใจบอกรับวารสาร
และฐานขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดลดจํานวน
งบประมาณในการบอกรับวารสารจากงบประมาณที่ไดรับจํานวน 4,498,140 บาท และนํางบประมาณจํานวนนี้มา
จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสทางการแพทยและหนังสือทั่วไปจํานวน 2,044 รายการ จาก 4 ฐานขอมูลเพื่อใหบริการ
แกผูใช และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวาจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับในการจัดซื้อฐานขอมูล
ตามที่ไดรับอนุมตั ิไดโดยไมตองของบประมาณเพิ่ม
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ขอเสนอแนะ
1. การวิเคราะหการอางถึงของทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารนั้น เปนการวิเคราะหการ
ใชวารสารที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความตองการใชวารสารภายในองคกรนั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งรายชื่อวารสารที่
บุคลากรในหนวยงานสงบทความไปตีพิมพ และ รายชื่อวารสารที่บุคลากรในองคกรใชเพื่อผลิตผลงานวิจัย สามารถ
เรียงลําดับความสําคัญของรายชื่อวารสารเมื่อตองมีการตัดสินใจบอกรับหรือหยุดบอกรับ หากงบประมาณมีไม
เพียงพอ รวมถึงการเปลีย่ นรายชื่อวารสาร หรือ รายชื่อวารสารในฐานขอมูลที่บอกรับใหเหมาะสมกับทิศทางการใช
วารสารและฐานขอมูลในปจจุบัน
2. ควรมีการศึกษาการใชอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงแนวโมในการใชวารสาร ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาคอลเล็กชั่งวารสารที่เหมาะสมตอไป
3. การวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรประเภทวารสาร ควรมีการการศึกษาการเปรียบเทียบ
เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ทรั พ ยากรสารสนเทศจากการใช ทรั พ ยากรสารสนเทศเป น ศู น ย ก ลาง (Materials
Centered-approaches) และ การใชทรัพยากรสารสนเทศเปนศูนยกลาง (Use-Centered approaches)
การนําไปใชประโยชน
ประโยชนตอภาควิชา/หนวยงาน
เมื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาคอลเล็กชั่งวารสารและศึกษาแนวโนมในการใช
วารสาร ภาควิชา/หนวยงานจะไดรับการใหบริการบทความวารสาร สอดคลองกับการใชวารสารในงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
ประโยชนตอหองสมุด
1. จากผลการวิจัยหองสมุดคณะแพทยศาสตรสามารถใชการวิเคราะหการใชบทความวารสารใน
งานวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาคอลเล็กชั่นวารสาร ทั้งวารสารที่มีคณะฯ ไดสงบทความไปตีพิมพเปนจํานวนมาก
และ วารสารที่ไดรับการอางอิงในงานวิจัยสูง โดยตองมีการศึกษาการใชอยางตอเนื่องเพื่อศึกษาถึงแนวโนมการใช
ทรัพยากรที่เหมาะสม
2. หองสมุดไดนํารายชื่อวารสารที่หองสมุดบอกรับ แตมีการอางถึงในงานวิจัยนอยจํานวน 1-5
ครั้ง จํานวน 415 ชื่อ ประกอบการพิจารณายกเลิกการบอกรับวารสารหรือฐานขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาความตองการใชวารสารทางการแพทย ข อง
อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานจํานวน รายชื่อ คุณภาพ และขอบเขตเนื้อหาของวารสาร
2) ศึ ก ษ า ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ ช ว า ร ส า ร ข อ ง อ า จ า ร ย ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการจัดหาของหองสมุด และ 3) เพื่อพิจารณาจัดทํารายชื่อวารสารบอกรับเปนสมาชิกได
ตรงกับความตองการ และใชงบประมาณการจัดหาอยางคุมคา โดยการสํารวจความตองการใชวารสารไปยัง 22
ภาควิชา คณะแพทยศาสตรถึงรายชื่อวารสารที่ตองการใชมากที่สุดไมเกิน 50 รายชื่อ เรียงตามลําดับจากมากไปนอย
โดยไมตองคํานึงถึงการมีใหบริการอยูในปจจุบัน มีภาควิชาตอบกลับ จํานวน 14 ภาควิชา ผลการศึกษาพบวารสาร
ต อ งการใช 415 รายชื่ อ โดยมี ลํ า ดั บ คะแนนที่ แ สดงความต อ งการใช ม ากที่ สุด 8 ลํ า ดั บ แรกได แ ก 1) Human
Reproduction 2) PLOS One 3) Journal of Hand Surgery 4) The Cochrane Database of Systematic
Reviews 5) Lancet 6) Injury 7) BMC Public Health และ 8) Emergency Medicine Clinics of North
รายชื่ อ วารสารตามความต อ งการใช ง านซึ่ ง ซ้ํ า กั บ รายชื่ อ ที่ ห อ งสมุ ด บอกรั บ (Subscribed
Journals) 83 รายชื่อ (20%) ซ้ํากับรายชื่อในฐานขอมูลบอกรับ 332 รายชื่อ (70.84%) ไมซ้ํากับที่มีใหบริการ 38
รายชื่อ (9.16%) มี Journal Impact Factor 222 รายชื่อ (53.49%) และมีขอบเขตเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา 408
รายชื่อ (98.31%) ซึ่งหองสมุดนําผลการศึกษามาใชในการจัดทํารายชื่อวารสารสําหรับบอกรับในป 2564 ไดอยาง
ตรงกับความตองการใชงาน

คําสําคัญ: วารสารทางการแพทย, ความตองการใชวารสาร, การจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางการแพทย,
บริการวารสารทางการแพทย
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ABSTRACT
The objectives of this study are 1) to determine the scholarly journal the medical
faculty academic staffs need, including the quantity, the quality and the scope of content, and 2 )
to describe the consistency of the journal the medical faculty staffs need with the journal provided
by the Medical Library and 3) to consider the journal list for subscription and worthy budgets.
Survey was sent to 2 2 departments of Faculty of Medicine, to range the most wanted scholarly
journal regardless of its existence in the database of the Medical Library. The results found that 14
departments (63.64%) had returned the survey with the total number of 415 journal titles. The
top 8 from the nomination frequency and ranging was; 1 ) Human Reproduction 2 ) PLOS One 3 )
Journal of Hand Surgery 4) The Cochrane Database of Systematic Reviews 5) The Lancet 6) Injury
7 ) BMC Public Health 8 ) Emergency Medicine Clinics of North America. The total of 3 3 2 wanted
journal titles (70.84%) was available via electronic journals in the library’s database, and 83 titles
(20%) was already in the print journal catalog the library provided. Only 38 titles (9.16%) was not
registered in the library’s provided list. The journals which has its Impact Factor are 2 2 2 titles
(53.49%). The subject-specific journals were found to be the majority with the total of 408 titles
(98.13%). The library has created a list of journals for subscription in 2021 inaccordance with the
study results that meet the needs.

Keyword: Medical Journals, Needs of Medical Journals Using, Journals Subscription, Medical
Journals Services
บทนํา
วารสารทางการแพทยเปนสิ่ งพิม พที่มี ความสํา คัญตอ การเผยแพรผลงานวิ ชาการ และเปน
สื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยที่มีความรวดเร็ว และไดรับความเชื่อถือดวยกระบวนการตรวจสอบ
คัดกรองคุณภาพบทความกอนไดรับการตีพิมพ (บงกช สิทธิสมจินต, นวลฉวี แกวราช, และศรีสวรรค สีดาผัน, 2549)
ในอดีตวารสารวิชาการสวนมากตีพิมพเผยแพรเฉพาะในรูปแบบตัวเลม (Printed Journals) ตอมาในปลายศตวรรษ
ที่ 19 จึงพัฒนารูปแบบไปเปนวารสารอิเลกทรอนิกส (e-Journals) แมวาในระยะแรกวารสารอิเลกทรอ-นิกสจะมี
ราคาสูง กวา วารสารตั วเลม ถึง เท าตั ว แต ก ลั บ ไดรับความนิ ยมเพิ่ มขึ้ น อยา งรวดเร็ว เนื่ อ งจากเข าถึ ง ผูใ ช งานได
กวางขวาง สะดวก และรวดเร็ว ตอมาจึงมีการรวมวารสารหลายชื่อเขาดวยกันเปนฐานขอมูลสําหรับจัดจําหนาย
ทําใหราคาวารสารตอรายชื่อลดลงมาก (Burrows, 2006) การเผยแพรของวารสารมีหลากหลายวิธี เชน ผูใชงาน
ชําระคาสมาชิก (Subscription journals) หรือ ผูเขียนบทความชําระคาดําเนินการตีพิมพ (Article processing
charge) และผู อ า นเข า ใช ง านได โ ดยไม มี ค า ใช จ า ย (Open access journals: OA Journals) หรื อ การผสมกั น
ระหวาง 2 วิธี โดยมีการเผยแพรบทความทั้ง 2 แบบอยูในวารสารชื่อเดียวกัน (Partial journals) ในปจจุบันการ
เผยแพรบทความในวารสาร OA Journals เติ บ โต ขยายจํ านวนขึ้ นอยา งรวดเร็ว ความเคลื่อ นไหวที่สําคัญคือ
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การกําหนดเปนนโยบายของสถาบันสุขภาพแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) วาดวยการเปดกวางใหสาธารณะสามารถ
เขาถึงคลังขอมูลบทความวิจัยจากทุนขององคกร (Burrows, 2006) สงผลใหฐานขอมูลในกํากับ คือ PubMed,
PubMed Central และฐานขอมูลอื่นบนแพลตฟอรม Entrez ซึ่งเปนแหลงการคนควาสําคัญสําหรับนักวิจัยจากทั่ว
โลกสามารถใหบริการเอกสารฉบับเต็มไดรวดเร็ว และกวางขวางมากยิ่งขึ้น
สวนการบอกรับ และใหบริการวารสารทางการแพทยนั้น หองสมุดจัดหาและใหบริการแก
อาจารย และนักวิจัยของคณะฯ ทั้งในสาขาวิชาทั่วไปและสาขาวิชาเฉพาะทางของแตละภาควิชา โดยบอกรับเปน
รายชื่อวารสาร (Journal Titles) และฐานขอมูลวารสาร (e-Journal Databases) อยางไรก็ตาม ในสภาวการณ
ปจจุบัน หองสมุดทั่วโลกตางประสบปญหาราคาการบอกรับเปนสมาชิกวารสารทั้งที่แยกรายชื่อ และเปนฐานขอมูลที่
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉลี่ยราคาวารสารวิชาการในป ค.ศ. 2016 เทากับ USD 1,818 เทียบกับราคาป
ค.ศ. 2011 เทากับ USD 1,289 (Fought, 2014) ในกรณีการศึกษาความตองการใชวารสารวิชาการของผูใชบริการ
ที่เปนแพทยในสาขาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine Practitioners) ประเทศฝรั่งเศสพบวา รายชื่อวารสาร
มีความหลากหลายในแงของการปรากฏอยูในฐานขอมูล คา Impact Factor, ภาษาที่ตีพิมพ และวัตถุประสงคการ
ใชงาน (เชน เพื่อการรักษาผูปวย เพื่อการคนควาวิจัย หรือเพื่อการเรียน การสอนทางการแพทย เปนตน) หองสมุด
จําเปนตองมีความเขาใจในความตองการที่แตกตาง หลากหลายนี้ เชนเดียวกับปจจัยเฉพาะของหองสมุดแตละแหง
ซึ่งในการบอกรับเปนสมาชิก หรือยกเลิกการเปนสมาชิกของวารสารวิขาการ หองสมุดพิจารณาจากปจจัยหลาย
ประการ อาทิ ราคา เงื่อนไขในสัญญาการบอกรับ การเปดเปน Open Access Journals หลังพนระยะเวลาควบคุม
(Embargo Period) การมีแหลงขอมูลทางเลือกอื่นที่เนื้อหาใกลเคียงกัน และคาคุณภาพวารสาร (Journals
Metrics) ที่เลือกใชพิจารณา เปนตน ทั้งนี้เพื่อจัดหาวารสารใหแกผูใชบริการไดตรงกับความตองการ (Barreau,
Bouton, Renard, & Fournier, 2018) ประกอบกับการจัดหาวารสารของหองสมุดมีการปรับตัวอยางมากในรอบ
ทศวรรษที่ผานมา จากการบอกรับตัวเลม เปลี่ยนรูปแบบเปนอิเลกทรอนิกสในสัดสวนมากขึ้น เพื่อลดปญหาพื้นที่
จัดเก็บ และเพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดในวงกวาง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากการสํารวจของ Publishers
Communication Group ในป 2015 พบวางบประมาณหองสมุดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% ไมเพียงพอ
สําหรับการจัดหาวารสารวิชาการที่ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5.8-6.3 % หองสมุดจึงตองบริหาร จัดการทรัพยากร
สําหรับใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการตางๆ และใชขอมูลที่ถูกตอง แมนยําในการตัดสินใจ หองสมุด
หลายแหงยกเลิกการบอกรับฐานขอมูลขนาดใหญ เปลี่ยนไปใหความสําคัญกับบริการสงบทความใหแกผูใชบริการ
แบบเจาะจงมากขึ้น ดวยแนวคิดไมมีความจําเปนตองเปนเจาของเนื้อหา หรือทรัพยากรสารสนเทศ หากแตมุงการ
ขยายความรวมมือระหวางหองสมุด และแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (Bosch & Henderson, 2016)
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการใช ว ารสารทางการแพทย ข องอาจารย ค ณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานจํานวน รายชื่อ คุณภาพ และขอบเขตเนื้อหาของวารสาร
2. เพื่อศึกษาความสอดคลองของความตองการใชวารสารของอาจารยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการจัดหาของหองสมุด
3. เพื่ อ พิ จ ารณาจัดทํ ารายชื่ อ วารสารบอกรับ เป นสมาชิ กไดต รงกับ ความต องการ และใช
งบประมาณการจัดหาอยางคุมคา
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การวิ จั ย นี้เป นการวิจั ยเชิ ง สํารวจเพื่อ วิ เคราะห ความตอ งการใช ว ารสารทางการแพทยของ
อาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป พศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) จํานวนรายชื่อวารสารที่
ตองการใช 2) รายชื่อวารสารตามลําดับความตองการใช และความสอดคลองกับการจัดหาของหองสมุดและ 3)
คุณภาพ และขอบเขตเนื้อหาของวารสารตองการใชงาน โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กํ า ห น ด ก ลุ ม ป ร ะ ช า ก ร ก า ร วิ จั ย ไ ด แ ก ภ า ค วิ ช า ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2561 จํานวน 22 ภาควิชา
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล ไดแก โปรแกรม Microsoft Excel
Version 2019, Google sheet และ web-based data visualization and infographics platform: Infogram
3. การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยสงบันทึกถึงภาควิชาของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 22 ภาควิชา
เพื่อสํารวจรายชื่อวารสารที่อาจารยตองการใชงานมากที่สุดไมเกิน 50 รายชื่อ เรียงตามลําดับความตองการใชจาก
มากไปนอย โดยไมตองคํานึงวามีใหบริการอยูแลวในหองสมุดหรือไม และอยูในฐานขอมูลใด จากนั้นนําลําดับความ
ตองการใช และรายชื่อวารสารที่ไดรับจากภาควิชามาคํานวณเปนคาคะแนน (Scores) โดยกําหนดใหวารสารลําดับ
แรกหรือวารสารลําดับความตองการใชลําดับที่ 1 มีคะแนนเทากับ 50 คะแนน วารสารรายชื่อลําดับถัดไป มีคะแนน
49 คะแนน ลดลงลําดับความตองการใชลําดับละ 1 คะแนน จนกระทั่งถึงลําดับสุดทาย กรณีท่ีวารสารไดรับการ
เสนอชื่อซ้ํากันจากตางภาควิชา หรือหนวยสาขาวิชาเฉพาะทาง คํานวนคะแนนจากผลรวมตามจํานวนครั้งการถูก
เสนอชื่อ (Number of mentions: n) ดวยสูตรการคํานวณดังนี้ (Barreau, Bouton, Renard, & Fournier, 2018)
Sum of scores (n) = score (1) + score (2) + … score (n)
จากนั้นเรียงลําดับวารสารที่อาจารยตองการใช งาน (Rank) ตามลําดับผลคะแนนรวม (Sum of scores) ของ
วารสาร และวิ เ คราะหผลเปน ความตอ งการใช วารสารแต ละชื่ อ (Need of Medical Journals in the library)
วิ เ คราะห ความสอดคลอ งระหว างรายชื่ อ จํ า นวนวารสารตอ งการใช และรายชื่ อ จํ า นวนวารสารที่ หองสมุดมี
ใหบริการอยูในป 2561 จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมวารสารบอกรับเปนสมาชิก กลุมวารสารในฐานขอมูล
บอกรับเปนสมาชิก กลุมวารสารประเภท Open Access Journals และกลุมวารสารตองการใช แตไมสามารถ
เขาถึงเอกสารฉบับเต็มไดจากแหลงขอมูลใด รวมทั้งวิเคราะหวารสารตองการใชในดานคุณภาพ โดยใชดัชนีวัด
คุ ณ ภาพวารสาร Impact Factor ป 2017 จากฐานข อ มู ล Journals Citation Report (JCR) รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ขอบเขตเนื้ อ หาของวารสาร (Subject Coverage of the Journals) โดยแยกเปน 2 กลุ ม คื อ กลุ ม วารสารที่มี
ขอบเขตเนื้อหาทั่วไป ไมเจาะจงดานใดโดยเฉพาะ (General Medical Journals) และกลุมวารสารที่มีขอบเขต
เนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา (Specialty Medical Journals)
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลสรุปใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 จํานวนรายชื่อวารสารที่ตองการใช
แยกภาควิชา ประเด็นที่ 2 รายชื่อวารสารตามลําดับความตองการใช และความสอดคลองกับการจัดหาของ
หองสมุด และประเด็นที่ 3 คุณภาพ และขอบเขตเนื้อหาของวารสารตองการใชงาน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 จํานวนรายชื่อวารสารที่ตองการใช
จากการสํารวจความตองการใชไปยังอาจารยใน 22 ภาควิชาของคณะฯ และติดตามหลังกําหนด
สงรายชื่อวารสาร 2 ครั้ง พบวามี 14 ภาควิชา 5 หนวยสาชาวิชาเฉพาะทางสงรายชื่อวารสารมายังหองสมุด จํานวน
427 รายชื่อ จากทั้งหมด 22 ภาควิชา คิดเปนรอยละ 63.64 โดยมีจํานวนวารสารที่ภาควิชาแจงความตองการใชงาน
ในชวง 40-50 รายชื่อ จํานวน 4 ภาควิชา ไดแก กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา ปรสิตวิทยา และ เวชศาสตรครอบครัว
ภาควิชาแจงจํานวนวารสารในชวง 20-39 รายชื่อ จํานวน 6 ภาควิชา ไดแก วิสัญญีวิทยา เวชขศาสตรฉุกเฉิน
ศัลยศาสตร สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และ ออรโทปดิกส ภาควิชาแจงจํานวนวารสารในชวง
1-19 รายชื่อ จํานวน 4 ภาควิชา ไดแก จิตเวชศาสตร รังสีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู และ อายุรศาสตร รวมวารสาร
427 รายชื่อ มี 2 รายชื่อ เปนชื่อฐานขอมูล ผูวิจัยจึงตัดออก คงเหลือเฉพาะชื่อวารสารทั้งหมด 425 รายชื่อ
ประเด็นที่ 2 รายชื่อวารสารตามลําดับความตองการใช และความสอดคลองกับการจัดหาของ
หองสมุด
ผูวิจัยวิเคราะหลําดับความตองการใช ซึ่งแสดงถึงความสําคัญที่หองสมุดควรจัดหาสําหรับ
ให บ ริ ก าร โดยคํ า นวณค า คะแนน (Score) ของวารสารจากลํา ดับ รายชื่ อ ที่ ได รับ จากภาควิ ช า (Ranking from
Departments) หากมี ก ารเสนอชื่ อ วารสารซ้ํ า กั น จากหลายภาควิ ช า ให คํ า นวณผลรวมของคะแนน (Sum of
scores) และกําหนดใหคาคะแนนรวม เปนลําดับความตองการใชวารสารของอาจารยคณะแพทยศาสตร (Rank) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วารสารตามการจัดลําดับคะแนนความตองการใชงาน 9 ลําดับแรก
Rank

Number of Sum of
mentions (n) scores

scores

Ranking from
Departments

Journal titles

1

2

89

45+44

6,7

Human Reproduction

2

2

88

47+41

4,10

PLOS One

3
4

3
2

84
80

29+28+27
50+30

22,23,24
1,21

5

2

79

48+31

3,20

Journal of Hand Surgery
The Cochrane Database of
Systematic Reviews
The Lancet

6

2

78

46+32

5,19

Injury

7

2

68

39+29

12,22

BMC Public Health
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Rank

Number of Sum of
mentions (n) scores

scores

Ranking from
Departments

8

2

53

37+16

14,35

9

1

50

50

1

9

1

50

50

1

Journal titles
Emergency Medicine Clinics
of North America
American Journal of Physical
Medicine & Rehabilitation
Annals of Emergency Medicine

การจัดลําดับความตองการใชวารสาร ดวยการจัดเรียงตามคะแนนรวม (Sum of scores) ของ
การเสนอชื่อ พบวาแมวารสารที่ไดรับการเสนอชื่อหลายครั้งจะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของคะแนนรวม แตลําดับการ
เสนอชื่อมีความสําคัญตอคะแนนมากกวา ดังแสดงในลําดับที่ 1-3 ของตารางที่ 2 ซึ่งลําดับความตองการใชที่ 1 และ
2 ไดรับการเสนอชื่อ 2 ครั้ง มีคะแนนรวมมากกวาลําดับความตองการใชที่ 3 ที่ไดรับการเสนอชื่อ 3 ครั้ง โดยจาก
จํานวนวารสารที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด 425 รายชื่อ เมื่อตัดชื่อซ้ําออกจํานวน 10 รายชื่อ เหลือ 415 รายชื่อ มี
ลําดับความตองการใชจํานวน 57 ลําดับ พบวาลําดับที่ 1-8 มีวารสารตองการใช ลําดับละ 1 รายชื่อ ตั้งแตลําดับที่ 9
เปนตนไปถึงลําดับที่ 57 มีจํานวนวารสารตองการใชมากกวา 1 รายชื่ออยูในลําดับเดียวกัน ดังนี้ ลําดับที่ 9 มีวารสาร
ตองการใชจํานวน 16 รายชื่อ ลําดับที่ 10 มีวารสารตองการใชจํานวน 17 รายชื่อ ลําดับที่ 11 มีวารสารตองการใช
จํานวน 16 รายชื่อ ลําดับที่ 12-17 มีวารสารตองการใชจํานวน 14 รายชื่อ ลําดับที่ 18 มีวารสารตองการใชจํานวน
12 รายชื่อ ลําดับที่ 49-55 มีวารสารตองการใชจํานวน 4 รายชื่อ และลําดับที่ 56-57 มีวารสารตองการใชจํานวน 3
รายชื่อ
วารสารลําดับแรกจํานวน 25 รายชื่อที่ 14 ภาควิชา 5 หนวยสาขาวิชาเฉพาะเสนอชื่อมา พบวา
มีวารสารจํานวน 9 รายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อมากกวา 1 ครั้ง และมีวารสารจํานวน 16 รายชื่อไดรับการเสนอชื่อ
เพียง 1 ครั้ง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วารสารตามการจัดลําดับความถี่ที่ไดรับการเสนอชือ่ จากภาควิชา หนวยสาขาวิชาเฉพาะ 25
รายชื่อแรก

1. Human Reproduction

% of

Number of

Mention

mentions (n)

Sum of
scores

&

14.3

2

89

- Parasitology
- Surgery
- Orthopedic surgery *

14.3

2

88

21.4

3

84

Departments / Unit sections

Journal titles

-

Obstetrics
Gynecology

2. PlOS One
3. Journal of Hand
Surgery
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4. The Cochrane
Database of
Systematic Reviews
5. The Lancet
6. Injury
7. BMC Public Health
8. Emergency Medicine
Clinics of North
America
9. New England Journal
of Medicine
10. American Journal of

- Family Medicine
- Surgery (Vascular)

14.3

2

80

- pediatrics
- Family Medicine
- Emergency Medicine
- Orthopedic surgery
- Family Medicine
- Surgery
- pediatrics
- Emergency Medicine

14.3

2

79

14.3

2

78

14.3

2

68

14.3

2

53

- pediatrics
- Family Medicine
- Rehabilitation

14.3

2

44

7.1

1

50

- Emergency Medicine

7.1

1

50

- Orthopedic surgery

7.1

1

50

- Adult Psychiatry

7.1

1

50

- Anesthesiology

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

Physical Medicine &
Rehabilitation
11. Annals of Emergency

Medicine

Medicine
12. Foot & Ankle
International
13. International
Psychogeriatrics
14. Journal of
Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia
15. Journal of the
American Academy of
Dermatology
16. Journal Sleep

-Division of Dermatology
-

Pulmonary and Critical

Medicine

Care Medicine

17. Neurology

- Neurology
- Obstetrics and

18. Obstetrics and
Gynecology

Gynecology

19. Ophthalmology

- Ophthalmology
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- Otolaryngology

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

7.1

1

50

24. Radiology

- Parasitology
- Pediatrics
- Family Medicine
- Radiology

7.1

1

50

25. The Annals of Thoracic

- Cardiac, Vascular &

7.1

1

50

20. Otolaryngology-Head
and Neck Surgery
21. Parasitology Research
22. Pediatrics
23. Preventive Medicine

Surgery

Thoracic Surgery (CVT)

*Journal of hand surgery ภาควิ ช า Orthopedic surgery เสนอมาเพี ย งภาควิ ช าเดี ย วในชื่ อ ต า งๆ กั น คื อ
Journal of Hand Surgery (American), Journal of Hand Surgery (Am) และ Journal of Hand Surgery
วารสารนอกจากรายชื่อดังปรากฏในตารางที่ 3 อีกจํานวน 307 รายชื่อเปนวารสารที่ไดรับการ
เสนอชื่อเพียง 1 ครั้ง คือ 7.1%
ผูวิจัยศึกษาความสอดคลองระหวางรายชื่อวารสารตองการใช และรายชื่อวารสารที่หองสมุดมี
ใหบริการในป 2561 พบวารายชื่อวารสารตองการใชสามารถจําแนกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมวารสารรายชื่อซ้ํากับ
รายชื่อที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิก และกลุมวารสารรายชื่อที่หองสมุดไมไดบอกรับเปนสมาชิกดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนวารสารตองการใช และความสอดคลองกับการจัดหาของหองสมุด
Types of needed
N
Journals
กลุม A รายชื่อวารสารชื่อซ้ํากับรายชื่อที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิก
83
กลุม B รายชื่อวารสารที่หองสมุดไมไดบอกรับเปนสมาชิก
332
B1 วารสารที่สามารถเขาใชงานได
294
o วารสารที่มีในฐานขอมูลบอกรับ
o วารสาร Open Access
B2 วารสารที่ ไ ม ส ามารถเข า ใช ง านได จ ากฐานข อ มู ล
หรือแหลงขอมูลใด
กลุม A
กลุม B

257
37
38

%
20.0
80.0
88.6
87.4
12.6
11.4

คือรายชื่อวารสารชื่อซ้ํากับรายชื่อที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิกอยูแลว มีจํานวน 83
รายชื่อ (20.0 %)
คื อ รายชื่ อ วารสารที่ ห อ งสมุ ด ไม ไ ด บ อกรั บ เป น สมาชิ ก มี จํ า นวน 332 รายชื่ อ
(80.0%)

60

อยางไรก็ตาม ในจํานวนวารสารที่หองสมุดไมไดบอกรับเปนสมาชิก แตสามารถเขาใชงาน
ไดระดับสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็ม มีจํานวน 294 รายชื่อ (88.6%) ในขณะที่ 38 รายชื่อ (11.4 %)
ไมสามารถใชงานได วารสาร 294 รายชื่อซึ่งสามารถเขาใชงานได แมวาหองสมุดจะไมไดบอกรับเปนสมาชิก
พบวา เปนวารสารบอกรับที่อยูในรูปฐานขอมูล จํานวน 257 รายชื่อ (87.4%) และเปนวารสาร Open Access
จํานวน 37 รายชื่อ (12.6%)
หองสมุดคณะแพทยศาสตรนําผลการศึกษานี้ไปใชในการจัดทํารายการวารสารสําหรับ
บอกรับในป 2564 จํานวน 95 รายการ รวม 43 สํานักพิมพ ซึ่งคาดวาจะไดรับความพึงพอใจดานการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารวิชาการที่ตรงกับความตองการใชงานมากขึ้นจากเดิมในระดับมาก เปน
ระดับมากที่สุดในการประเมินความพึงพอใจการใชบริการหองสมุดป 2563
ประเด็นที่ 3 คุณภาพ และขอบเขตเนื้อหาของวารสารตองการใชงาน
คุณภาพของวารสารตองการใชงาน
วารสารที่ไดรบั การเสนอชื่อ จํานวน 415 รายชื่อ จําแนกตามคุณภาพ โดยใช Journal Impact
Factor ป 2017 โดยแบงตามชวงของคา Journal Impact Factor ชวงละ 2.0000 ได 7 กลุม ดังนี้ วารสารจํานวน
54 รายชื่อ (13.0%) ไมพบคา Journal Impact Factor วารสารมี Journal Impact Factor ในชวง 0.0001 –
2.0000 มี จํ า นวน 113 รายชื่ อ (27.2%) Journal Impact Factor ในช ว ง 2.0001 – 4.0000 มี จํ า นวน 165
รายชื่ อ (39.8%) Journal Impact Factor ในช ว ง 4.0001 – 6.0000 มี จํ า นวน 33 รายชื่ อ (7.9%) Journal
Impact Factor ในชวง 6.0001 – 8.0000 มีจํานวน 24 รายชื่อ (5.8%) Journal Impact Factor ในชวง 8.0001
– 10.0000 มี จํ า นวน 7 รายชื่ อ (1.7%)และ Journal Impact Factor มากกว า 10.0000 มี จํ า นวนรายชื่ อ 19
รายชื่อ (4.6%) โดยวารสารที่มี Journal Impact Factor สูงที่สุด คือ New England Journal of Medicine (IF
= 79.2600) รองลงมาไดแก The Lancet (IF = 53.2540 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนวารสารตองการใชงาน ในแตละชวงของคา Journal Impact Factor
no. Journal Impact Factor
N of Journals
1
2
3

n/a
0.0001 – 2.0000
2.0001 – 4.0000

54
113
165

4

4.0001 – 6.0000

33

5

6.0001 – 8.0000

24

6

8.0001 – 10.0000

7

7

> 10.0000

19
Total

415
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ขอบเขตเนื้อหาของวารสารตองการใชงาน
สําหรับขอบเขตเนื้อหา (Subject Coverage of the Journals) ของวารสารตองการใช ง าน
จําแนกเปน 2 กลุม โดยพิจารณาเนื้อหาของวารสารแตละรายการจากขอมูล Subject terms สืบคนจาก NLM
Catalog: Journals Referenced in the NCBI Databases ดังนี้
กลุมที่ 1 วารสารขอบเขตเนื้อหาทั่วไป มีจํานวน 7 รายชื่อ (1.69%) ไดแก 1) The Lancet 2) New England
Journal of Medicine 3) PLOS One 4) JAMA 5) The Cochrane database of systematic reviews
6) Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย: จพสท.) และ 7) Critical
Care Medicine
กลุมที่ 2 วารสารเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา มีจํานวน 408 รายชื่อ (98.31 %) เชน Journal of the American
College of Cardiology, Nature Reviews Neurology, JAMA Oncology, Journal of Allergy and Clinical
Immunology, The Ocular Surface, The British Journal of Dermatology, Anesthesiology, Endoscopy,
American Journal of Obstetrics and Gynecology, International Journal of Geriatric Psychiatry, Journal
of Applied Toxicology, The Journal of Foot and Ankle Surgery เปนตน
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
ในการศึกษามีขั้นตอนการรวบรวมขอมูลรายชื่อวารสารเรียงตามลําดับความตองการใชจาก
อาจารย ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีสงหนังสือขอความอนุเคราะหใหขอมูลไปยังภาควิชา ดวยประสงคใหรายชื่อเปนการตก
ลงรวมกัน (Consensus) ของอาจารยในภาควิชา ซึ่งไดรับขอมูลกลับมา 63.64% ดังกลาว และประเมินความ
ตองการใชวารสารของอาจารยดวยการคํานวณจากตัวแปรหลัก 2 คา คือลําดับ และความถี่ของการเสนอชื่อ ภายใต
แนวคิดวาลําดับ และความถี่ไมมีความแตกตางกันมาก ซึ่งผลการวิเคราะหเปนไปตามที่คาดการณไว ในการศึกษา
วิจัยครั้งตอไป ผูทําการศึกษาสามารถเลือกใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่แตกตางไป เชน สอบถามตรงไปยังอาจารยแต
ละคน และใหตอบโดยอิสระ หรือเลือกจากรายชื่อที่แสดงไวให เปนตน โดยพิจารณาขอดี ขอดอยของแตละวิธีการ
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง และครบถวนมากที่สุด ตลอดจนจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นความ
แตกตางกันของรายชื่อวารสารตองการใชในแตละภาควิชาอยางชัดเจน จึงนับเปนความทาทายของหองสมุดที่จะ
จัดหาภายใตงบประมาณจํากัด เพื่อใหบริการไดอยางเขาใจความตองการของอาจารยในแตละสาขาวิชาเฉพาะ
อย า งไรก็ ต ามความต อ งการใช ว ารสารทางการแพทย ข องอาจารย ค ณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยแวดลอม เชน เวลา หลักสูตร นโยบาย ตลอดจนสถานการณ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป นักวิจัยจึงควรทบทวนชุดขอมูลในประเด็นดังกลาวนี้เปนระยะตามความเหมาะสม
การนําไปใชประโยชน
ดานการจัดหาวารสารทางการแพทย หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
หองสมุดอื่นๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการจัดหา
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วารสารทั้งจากการจัดซื้อเปนรายการ การจัดซื้อในรูปแบบฐานขอมูลวารสารออนไลน รวมทั้งการรวบรวมวารสาร
ประเภท Open Access ใหตรงกับความตองการใชงานไดอยางครอบคลุม และถูกตอง
ดานการใหบริการวารสารทางการแพทย หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และหองสมุดอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถนําชุดความรูจากผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนา
บริการวารสารทางการแพทยทั้งแบบรูปเลม และออนไลนตามรายการที่อาจารย หรือกลุมผูใชบริการอื่น ๆ ของ
หองสมุดตองการใชงานไดอยางตอเนื่อง
ดานการสนับสนุนการวิจัย หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหองสมุด
อื่นๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถใหบริการบทความ หรือสารสนเทศที่เกี่ยวของแกอาจารย หรือ
กลุมผูใชบริการในสาขาวิชาเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขยายผลการศึกษาไปยังเครือขายความรวมมือระหวาง
หองสมุดโรงเรียนแพทยในประเทศถึงจํานวน และสาขาวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่เปดสอนใน
คณะแพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยแตละแหง สงผลใหหองสมุดสามารถขอใชบริการ และใหบริการบทความใน
สาขาวิชาเฉพาะระหวางกันไดอยางรวดเร็ว
รายการอางอิง
บงกช สิทธิสมจินต, นวลฉวี แกวราช, และศรีสวรรค สีดาผัน. (2549). การใชวารสารตางประเทศของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 1-55.
Bosch, S., & Henderson K. (2016). Fracking the ecosystem: periodicals price survey 2016.
Retrieved from http://lj.libraryjournal.com/2016/04/publishing/fracking-the-ecosystemperiodicalsprice-survey-2016/
Burrows, S. (2006). A review of electronic journal acquisition, management, and use in health
sciences libraries. Journal of the Medical Library Association, 94(1), 67-74.
Barreau D. Bouton, C., Renard, V. & Fournier, J.P. (2018). Health sciences libraries’ subscriptions
to journals: expectations of general practice departments and collection-based analysis.
Journal of the Medical Library Association, 106(2), 235-243.
Fought, RL. (2014). Breaking inertia: increasing access to journals during a period of declining
budgets: a case study. Journal of the Medical Library Association, 102(3), 192–196.
Salmi, L. (2005). Challenges to electronic journal access and funding in health sciences
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มอดินแดงแหงความหลัง : จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในยุคชีวิตวิถีใหมและการปฏิรปู
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
Yesterday KKU : The University Archives in New Normal and Digital
Transformation
วันชาติ ภูมี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
bwanch@kku.ac.th

บทคัดยอ
จากสถานการณ โ ควิ ด 19 กิ จ กรรมต า งๆต อ งหยุ ด ชะงั ก ทํ า ให เ กิ ด การรวมตั ว ของศิ ษ ย เ ก า
มหาวิทยาลัยขอนแกนในรูปแบบชุมชนบน Facebook Group ชื่อ มอดินแดงแหงความหลัง เพื่อรําลึกถึงอดีตความ
ทรงจําชวงเรียนมหาวิทยาลัย โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกวา50,000คน ในเวลา5เดือน ผูเขียนรวมเปนสมาชิก
ในฐานะผู ค วบคุ ม กลุ ม ได นํ า แนวคิ ด Crowdsourcing, Nostalgia Marketing, Network Engagement มาใช
จัดการสารสนเทศจดหมายเหตุและความทรงจําสถาบัน วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําเนื้อหาและเผยแพร ใหสมาชิกมี
สวนรวมกําหนดหมวดหมูและแสดงความคิดเห็น แชรเนื้อหากันระหวางหอจดหมายเหตุและกลุม ผลการดําเนินงาน
พบวา มีผูเขียนความเห็น แสดงความรูสึกมากกวา10,000ครั้ง ผูมีสวนรวมกับเนื้อหามากกวา 100,000 คน สถิติการ
ติดตามเพจหอจดหมายเหตุเพิ่มขึ้น เปนจดหมายเหตุดิจิทัลที่มีชีวิต มีการจัดการสารสนเทศแบบมีสวนรวมในรูปแบบ
Crowdsourcing สามารถรวบรวมและจั ด เก็ บ ข อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร แ ละความทรงจํ า สถาบั น ได ร วดเร็ ว สร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับงานจดหมายเหตุในยุคชีวิตวิถีใหม เปนชองทางประชาสัมพันธหรือระดมทุนของมหาวิทยาลัย เขาชม
ผลงานไดที่เฟสบุค มอดินแดงแหงความหลัง, Yesterday KKU

คําสําคัญ: จดหมายเหตุ, ชีวิตวิถีใหม, เทคโนโลยีดิจิทัล
ABSTRACT
Almost activities interrupted by COVID19. Causing Khon Kaen University alumni
create Yesterday KKU community on Facebook to remember the past and memories in campus.
More than 50,000 members have rapidly growing within 5 months. The authors, joining the group
as moderators, have adopted Crowdsourcing, Nostalgia Marketing, Network Engagement concepts
to manage archives and memories of institutional. Analyze, create and post contents. Engage
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members to categories and comment. Share content of archives and community. The results
showed that There is a Nostalgia phenomenon or a flashback. Member has comment, like, share
more than 10,000. Engagement more than 100,000. This is the Living Digital Archives and
participatory information management by Crowdsourcing. Able to quickly collect, store and serve
institutional history and memories. Value added to archival in new normal age. Able to advertise
activities or raise funds for university. The recommendations for sustainable development are:
Discipline to create value content and regularly posting. View More
https://www.facebook.com/groups/932011640558397 https://www.facebook.com/kku.archives

Keyword: Archive, New Normal, Digital Transformation
บทนํา
จากวิกฤติการณโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทย ทําใหกิจกรรมตางๆตองหยุดชะงัก ผูคน
สวนใหญถูกจํากัดการใชชีวิตใหอยูภายในที่พัก ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมตัวกันทางเครือขายสังคม
ออนไลนโดยสรางชุมชนบนกลุมเฟซบุคชื่อ มอดินแดงแหงความหลัง เพื่อรําลึกถึงอดีตในชวงที่เรียนมหาวิทยาลัย
ผูเขียนรวมเปนสมาชิกในฐานะผูควบคุมกลุมและเปนผูดูแลเพจหอจดหมายเหตุ จึงนําแนวคิด Crowdsourcing
ระดมความเห็นของกลุมคนเพื่อสรางและรวบรวมขอมูล, Nostalgia Marketing ทําการตลาดสรางแบรนดจากการ
โหยหาอดีตของผูคน, Network Engagement การมี สว นรว มของเครือข ายเปา หมาย มาใช จั ดการสารสนเทศ
จดหมายเหตุ แ ละความทรงจํ า สถาบั น ในยุ ค New Normal ตั ว อย า งที่ น า สนใจในการใช Crowdsourcing ใน
กระบวนการเทคโนโลยี เชน การจัดกิจกรรม Hackathon ที่ระดมผูคนมารวมตรวจหารูรั่วซอฟทแวรเพื่อพัฒนาให
ซอฟทแวรนั้นดีขึ้น การประกวดแฮกขอมูลเว็บไซตท่ีทําใหสามารถปดรูรั่วของบริการได หรือ Wikipedia ที่เปน
สารานุกรมออนไลน มีผูคนหลากหลายรวมเขียนเนื้อหาและกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการอางอิงแทนสารานุกรม
ในอดีตที่จัดทําโดยสํานักพิมพ
จากที่กลาวมา ผูเขียนจึงมีความสนใจเผยแพรขอมูลจดหมายเหตุใหสมาชิกมีสว นรวมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ชวยเติมเต็มประวัติศาสตรในแงมุมตางๆใหสมบูรณครบถวนมากขึ้น สรางมูลคาเพิ่มและการรับรูตอ
งานจดหมายเหตุ
วัตถุประสงค
เพื่อจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุและความทรงจําสถาบันในยุค New Normal
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ศึกษาแนวคิด Crowdsourcing, Nostalgia Marketing, Network Engagement
2. วิเคราะหปจจัยที่มผี ลตอประสิทธิภาพของโพสต เชน ความสนใจ รูปแบบเนื้อหา
3. ออกแบบเนื้อหาและแบงปนขอมูลรวมกันระหวางกลุมกับเพจจดหมายเหตุ
4. พัฒนาเนื้อหาใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจ
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ภาพที่ 1 facebook group มอดินแดงแหงความหลัง และ facebook page จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบบริบทขอมูลจดหมายเหตุแบบดั้งเดิมกับเฟสบุคโพสต
ที่มา: Crowdsourcing การรวบรวมขอมูล [online] : เขาถึง 24 มิถุนายน 2563. จาก
http://www.thaiarchives.org/wp-content/uploads/2019/06/20190809-CrowdsourcingNaya.pdf
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ขอดีของการทํา Crowdsourcing คือ ไดขอมูลไมจํากัดโดยใชเวลาไมนาน มีคาใชจายนอยเมื่อ
เทียบกับวิธีอื่น การใชกลยุทธ Nostalgia Marketing กระตุนความทรงจําที่มีตอสถาบัน ชวยสงเสริมใหเกิดการ
แสดงออก ให ส มาชิ ก อยากมี ส ว นร ว มในการแบ ง ป น ข อ มู ล และนํ าไปสู Network Engagement คื อ การสร า ง
ประสบการณที่ดีจากเนื้อหาที่นาสนใจจนทําใหมีการหยุดอานหรือแสดงความคิดเห็นโตตอบ ทําใหกลุมเปาหมายมี
สวนรวมกับสารสนเทศที่นําเสนอ เกิดการติดตาม กดไลค กดแชร และรูสึกผูกพันกับสถาบันมากขึ้น
ผลการดํ า เนิ น การในส ว นของ Facebook Page หอจดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
(Yesterday KKU) ซึ่งมีระบบสถิติขอมูลเชิงลึก (Realtime Analytics for Big Data) ชวยใหผูเขียนที่มีบทบาทเปน
ผูดูแลเพจสามารถวิเคราะหความพึงพอใจของสมาชิกไดอยางรวดเร็ว จากสถิติพบวา ปพ.ศ.2563 มีจํานวนสมาชิก
ติดตามเพจหอจดหมายเหตุ 24,643 คน สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 52 เพศชายรอยละ 48 มีผูเขาถึง
เนื้อหามากกวา 400,000 คน จํานวนการมีสวนรวมมากกวา 40,000 ครั้ง ผูเขียนความเห็นและแสดงความรูสึก
มากกวา 10,000 ครั้ง

ภาพที่ 3 แสดงสถิติโพสตที่ใชภาพถายในอดีตกระตุนความทรงจํา มีจํานวนคนที่เขาถึง 68,116 คน
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จากสถิ ติใ นภาพที่ 3 พบว า การนํ า เสนอเนื้ อหาโดยการใช ภาพถ ายในอดีต ของโรงพยาบาลศรีน คริน ทร คณะ
แพทยศาสตร เพื่อใหสมาชิกไดรําลึกความทรงจํา สามารถสรางการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามแนวคิด Crowdsourcing และ Nostalgia Marketing หอจดหมายเหตุไดขอมูลประวัติ
และเรื่องราวที่เกี่ยวของจํานวน 49 ความคิดเห็น โดยมีผูรวมแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และการแชร 2,036 ครั้ง
จํานวนการมีสวนรวม 9,422 คน การดูรูปภาพ 4,635 ครั้ง หอจดหมายเหตุไดรับขอมูลภาพถายเพิ่มเติมจากสมาชิก
ทั้งภาพสวนบุคคล ภาพจากสื่อตางๆ และนํามาเก็บบันทึกเปนจดหมายเหตุ สามารถตอยอดนําไปใชประโยชนได
หลากหลาย เชน การจัดทําหนังสืออนุสรณ การจัดทํารายงานประจําป หรือกิจกรรมตางๆของสมาคมศิษยเกา

ภาพที่ 4 แสดงสถิติโพสตที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ จํานวนคนที่เขาถึง 350,288 คน
จากสถิติในภาพที่ 4 พบวา การนําเสนอเนื้อหาโดยการเชื่อมโยงประวัติบุคคลหรือดาราที่มี
ชื่อเสียงซึ่งเปนศิษยเกา สามารถสรางการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็นตามแนวคิด Crowdsourcing ได
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีผูรวมแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และการแชร 9,990 ครั้ง จํานวนการมีสวนรวม 38,729
คน โดยเนื้อหาที่กลาวถึงบุคคลที่สามจะใชขอมูลที่เปนสาธารณะ มีการเผยแพรอยางเปดเผยมากอนและไดรับ
อนุญาต รวมทั้งเปนเนื้อหาที่พิจารณาแลววาสรางสรรคไมสงผลกระทบในเชิงลบหรือละเมิดพระราชบัญญัติขอมูล
สวนบุคคล
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ภาพที่ 5 แสดงสถิติเนื้อหาที่รวมสมัยอยูในความสนใจของกลุมคนทุกชวงอายุ มีจํานวนคนที่เขาถึง 115,055 คน
จากสถิติในภาพที่ 5 พบวา การนําเสนอเนื้อหาที่แฝงอารมณขันแบบรวมสมัย ดวยภาพและ
แคปชั่นที่เชื่อมโยงความเชื่อของกลุมคนและสถานที่ในความทรงจํา ทําใหไดรับทราบความคิดเห็นและทัศนคติที่
หลากหลายของผูคนในแตละยุคสมัย มีผูรวมแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และการแชร 8,139 ครั้ง จํานวนการมี
สวนรวม 16,007 คน
ผลการดําเนินการในสวนของ Facebook Group กลุมมอดินแดงแหงความหลัง
หอจดหมายเหตุไดรับขอมูลภาพถายและคําบอกเลาเหตุการณตา งๆจากสมาชิกมากกวา 10,000
โพสต นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2563 เกิดกระบวนการจัดการสารสนเทศรูปแบบใหม เชน การจัดหา
รวบรวมและจัดเก็บใหหมวดหมูขอมูลรวมกันทําโดยสมาชิกกลุม มีการบันทึกขอมูลสถิติและสํารองขอมูลโดยอัติ
โนมัติ สามารถสืบคนเนื้อหาที่ตองการไดสะดวกรวดเร็วจากคําสําคัญ การสรางประเด็นคําถามเพื่อคนหาคําตอบจาก
สมาชิกจะเกิดการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทําใหไดขอเท็จจริงจากผูที่มีสวนรวมกับเหตุการณหรือเรื่องราวใน
แตละยุคสมัย การสรางสรรคเนื้อหาที่แปลกใหม ดึงความสนใจดวยคําถามที่สรางสรรคจะไดรับการตอบสนองที่ดี
เกิดเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางเสรี และยังไดทําการสรางกลุมสนทนาเฉพาะสําหรับผูดูแลกลุมเพื่อประชุม
ประเมินความพึงพอใจและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
ประเด็นที่ควรใหความสําคัญคือ การบริหารจัดการกลุมโดยการสรางกฎ กติกา มารยาท ที่
ชัดเจน เนื่องจากเปนกลุมที่มีสมาชิกหลากหลายชวงอายุ ทัศนคติ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ทําใหเกิดความแตกตางทาง
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ความคิด ผูดูแลและผูควบคุมกลุมตองมีความรอบคอบและจิตวิทยาในการจัดการกับเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือ
เนื้อหาที่สมาชิกแจงรายงานมา

ภาพที่ 6 การสรางเนื้อหาแบบตั้งคําถามเพื่อใหสมาชิกมีสวนรวมในการตอบ

ภาพที่ 7 แสดงเนื้อหาที่สรางความสนใจใหสมาชิกเกิดความสงสัยอยากแบงปนขอมูลและติดตามอาน
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ภาพที่ 8 แสดงเนื้อหาที่ใชกลยุทธในการตั้งคําถามและภาพประกอบที่สรางสรรคเพื่อใหไดขอมูลจากสมาชิก

ภาพที่ 9 สมาชิกชวยนําขอมูลจากเว็บไซตและเฟสบุคหอจดหมายเหตุมาเผยแพรในกลุมและใหหมวดหมู
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เปลี่ยนเปนจดหมายเหตุดิจิทัลที่มีชีวิต มีการจัดการสารสนเทศ
แบบมีสวนรวมในรูปแบบ Crowdsourcing สามารถรวบรวม จัดเก็บ สืบคน ขอมูลประวัติศาสตรและความทรงจํา
สถาบันไดรวดเร็ว สรางมูลคาเพิ่มใหกับงานจดหมายเหตุในยุคชีวิตวิถีใหม เปนการปฏิรูปการทํางานดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และยังสามารถใชเปนชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธหรือระดมทุนของมหาวิทยาลัย
ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) คื อ
หองสมุด ศูนยสารสนเทศ หรือหนวยงานดานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ ควรสรางวัฒนธรรมการมีสวนร ว ม
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(Participatory Culture) สนับสนุนการสรางเนื้อหาและแบงปนขอมูล โดยใชสื่อสังคมออนไลนรูปแบบตางๆเปน
ชองทางในการสรางชุมชนบนโลกดิจิทัล และนําแนวคิด Crowdsourcing มาประยุกตใช เพื่อนําไปสูจดหมายเหตุ
แบบมีสวนรวม (Participatory Archives) ซึ่งการเขาถึงสารสนเทศอยางเสรีคือสวนสําคัญในการสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (เปาหมายที่11: Sustainable Cities and Communities)
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ระบบนับจํานวนผูใชบริการดวยกลองวงจรปดแบบ IP CAMERA
IP CAMERA PEOPLE COUNTING
เฉลิมเกียรติ ดีสม, นําชัย แสนหาญ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดยอ
ในชวงของการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) สํานักหอสมุดมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใหบริการ รวมถึงจําเปนตองจํากัดจํานวนผูเขาใชบริการโดยการจัดระยะหาง
ทางสังคม (Social Distancing) ดวยนั้น การที่จะทราบจํานวนผูเขาใชบริการมีจํานวนเกินกวาจํานวนพื้นที่ที่รองรับ
ไดหรือไมจึงจําเปนตองหาแนวทางการแกปญหานี้ จึงไดซอฟตแวรนําประเภทSoftware People Counting ชื่อวา
Camlytics ราคา 129 เหรียญ โดยนํากลอง IP Camera ที่มีอยูมาทดลองติดกับบริเวณดานบนประตูกับซอฟตแวร
ดังกลาวปรากฏวาการนับจํานนวนคนมีความถูกตองดีมาก จากนั้นขยายผลโดยการนํา IP CAMERA ไปติดยังประตู
ทางเขาแตละชั้น ตั้งแตชั้น 1-6 เพื่อใชแกปญหานี้ เพื่อใชเปนเครื่องมือที่ทําใหสามารถตรวจนับหรือจํานวนผูเขาใช
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหสามารถวิเคราะหความถี่จํานวนผูเขาใชบริการเพื่อวางแผนการบริการ
ให เ หมาะสมในแต ล ะชั้ น โดยระบบจะจั ด เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทางสถิ ติ ข องจํ า นวนผู ใ ช บ ริ ก ารแยกตามชั้ น ของ
สํานักหอสมุดโดยภาพรวม และการตรวจนับจํานวนผูเขาใชบริการในแตละชั้นของสํานักหอสมุดชวยใหทราบถึง
จํานวนจํานวนผูเขาใชบริการ ณ ขณะเวลาจริง (Real Time) และดวยระบบนับจํานวนผูเขาใชบริการนี้ ยังสามารถ
แสดงผลในรู ป แบบกราฟที่ เ ข า ใจง า ย และระบบยั ง สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต อ ด ว ย Application Programming
Interface(API) สําหรับนําขอมูลเหตุการณตาง ๆ ของกลองเพื่อชวยใหนักพัฒนาสามารถใชงานไดในซอฟตแวรเฝา
ระวังหรือการวิเคราะหขอมูลไดดวย

คําสําคัญ: IP CAMERA, Software People Counting, วิเคราะหขอมูล, ระบบนับจํานวนคน
ABSTRACT
During the surveillance of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, the library
needed to modify the service model. In addition, it is necessary to limit the number of people
using the service by setting social distancing (Social Distancing) as well, that in order to know the
number of people using the service exceeds the number of supported areas, it is necessary to find
a solution. this So I got the software People Counting software called Camlytics, $ 129, by using an
existing IP Camera and testing it next to the top of the door with the software. It appears that
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people counting is very accurate. Then expand the results by bringing IP CAMERA to the entrance
to each floor from floors 1-6 to solve this problem. To be used as a tool that can count or the
number of people who use the service effectively. It also allows analysis of the frequency, number
of service users, in order to plan the service accordingly for each tier. The system will collect
statistical data of the number of service users classified by the overall library floor. And counting
of the number of people using the services in each floor of the library helps to know the number
of people who use the service in real time (Real Time) and with this user counting system Can also
be displayed in a graph that is easy to understand And the system also supports connection by
Application Programming Interface (API) for carrying information of events. Of the camera to help
developers use it in surveillance or data analysis software too.

Keyword: Software People Counting, IP Camera, Data Analysis
บทนํา
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการนําอุปกรณตรวจนับจํานวนผูเขาใชบริการตรงบริเวณ
ทางเขาชั้น 1 ทั้ง 2 ฝง เพื่อตรวจสอบจํานวนผูใชบริการดวยระบบประตูอัตโนมัติชั้น 2 โดยระบบดังกลาวสามารถ
ตรวจนับจํานวนผูเขาใชบริการและจําแนกผูเขาใชบริการเปนแบบคณะและออกรายงานไดหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถ
ทราบจํานวนของผูเขาใชบริการภายในสํานักหอสมุดโดยรวมเทานั้น ไมสามารถจําแนกตามชั้นที่บริการได ในชวง
ของสถานการณการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สํานักหอสมุดมีความจําเปนตอง
ทราบถึงจํานวนผูเขาใชบริการในแตละชั้นดวย ซึ่งชั้นใหบริการมีทั้งหมด 7 ชั้น การนับจํานวนผูเขาใชบริการแบบเดิม
จะใชบุคลากรที่ใหบริการในแตละชั้นนั้นนับจํานวนผูเขาใชบริการทุกชั่วโมงซึ่งทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในชั้นตองมี
ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับขอมูลที่นับไดนั้นไมเปนแบบเวลาจริง(Real time) ทําใหไมสามารถรูจํานวนผูเขา
ใชบริการไดอยางถูกตอง ดังนั้นเพื่อใหทราบจํานวนผูเขาใชบริการโดยรวมในแตละชั้นไมเกินจํานวนที่กําหนดไว และ
เพื่อรวบรวมขอมูลสถิติจํานวนผูเขาใชบริการในแตละชั้นไดอยางถูกตอง ขาพเจาจึงเห็น สมควรจึงไดนําซอฟตแวร
ประเภท Software People Counting และIP CAMERA เพื่อใหสามารถนับจํานวนผูใชบริการแยกในแตละชั้นได
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบนับจํานวนผูเขาใชบริการแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อจัดเก็บสถิตจิ ํานวนผูเขาใชบริการในแตละชั้นและในแตละชวงเวลาเพื่อดูแนวโนมของการ
ใชบริการของผูใชบริการ
3. เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหการวางแผนการบริการตลอดจนจํานวนเจาหนาที่ใหเหมาะสมใน
แตละชั้นที่ใหบริการ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ผูอํานวยการกําหนดชั้นที่ตองการเก็บสถิติการนับจํานวนผูใชบริการ
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2. คุณนําชัย แสนหาญจะทําการติดตั้งกลอง IP Camera ในมุมที่เหมาะสม เพื่อใหซอฟตแวร
สามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 การติดตั้งกลอง IP CAMERA ในจุดที่ตองการนับจํานวนในแตละชั้นของสํานักหอสมุด
3. ติดตั้งซอฟตแวร Camlytics เพื่อใชเปนเครื่องแมขายในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ
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ภาพที่ 2 ภาพการแสดงผลการทํางานซอฟตแวร หลังจากติดตั้งแลว
4. เพิ่มกลองเขาระบบเพื่อใหนับจํานวนคนเขาใชบริการแตละพื้นที่

ภาพที่ 3 การเพิ่มกลอง IP CAMERA เขาระบบนับจํานวนผูใชบริการ
5. ตั้งคาเริ่มตนเพื่อใหระบบนับจํานวน
5.1 กําหนดพื้นที่ เปนกรอบโดยกลองจะสนใจเฉพาะคนในพื้นทีน่ ี้เทานั้น
5.2 กําหนดเสน เพื่อตรวจสอบเวลาคนเดินผานเสน กลองก็จะนับเฉพาะคนที่เดินผาน
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5.3 กําหนดทิศทาง เพื่อตรวจสอบทิศทางการเดินของคนวาเดินเขาพื้นที่ (ตั้งชื่อเสน Enter)
หรือเดินออกนอกพื้นที่ (ตั้งชื่อเสนวา Exit)
ภาพที่ 5 กําหนดพื้นที่สวนที่สนใจและกําหนดเสนพรอมทิศทางเพือ่ ใหระบบนับเวลาคนเดินผาน
5.4 กําหนดขนาดตัวผูใชบริการเพื่อโปรแกรมวิเคราะหในการนับจํานวน ตรงนี้สําคัญมากซึ่ง
จะตองปรับขนาดใหเหมาะสม เพื่อกลองจะไดมีความแมนยําในการจําแนกคนที่เดินผาน ทั้งนี้ขนาดอาจมีความ

แตกตางกันในแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับความสูงระหวางตัวกลองกับพื้นหอง

ภาพที่ 6 กําหนดคาเฉลีย่ ขนาดของคนที่เดินผานเสนเพื่อเพิ่มความแมนยําในการนับ
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6. ทดสอบโดยการเดิ น ปกติ 1 คน, การเดิ น ปกติ 2 คน, การเดิ น แบบ 2 คนและจะมื อ กั น,
การเดินคนเดียวและถือกระเปาเปนตนและการเดินเปนกลุม ซึ่งเปนลักษณะของการเดินเขาออกตามพื้นที่จริงของ
ผูใชบริการ

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการการดําเนินการ
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1. ระบบนับจํานวนผูใชบริการดวยกลอง IP CAMERA สามารถนับจํานวนคนในแตละพื้นที่และ
นําขอมูลดังกลาวแสดงผลและจัดเก็บลงเครื่องแมขายไดแบบ Real Time อยางถูกตอง

ภาพที่ 7 กลองตรวจนับคนในขณะเดินผานเสน Exit (ผูใชบริการเดินออกสํานักหอสมุด)
2. สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บมาแสดงผลในรูปแบบรายชั่วโมงแบบรายวัน รายสัปดาห รายเดือน
และทั้งแบบรายป โดยเลือกวันเริ่มตนที่แสดงรายงานและวันทีส่ ิ้นสุดรายงานไดอยางถูกตอง

ภาพที่ 8 แสดงรายงานในรูปแบบกราฟเสนแบบราย ช.ม.
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3. จากรายงานขอมูลในรูปแบบกราฟนั้น สามารถวิเคราะหแนวโนมไดวาผูใชบริการเขาและออก
ในพื้นที่กําหนดกลยุทธและวางแผนการบริการตลอดจนอัตรากําลังใหเหมาะสมในแตละพื้นที่

ภาพที่ 9 แสดงรายงานในรูปแบบกราฟเสนแบบรายวัน เพื่อดูแนวโนมของขอมุล
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ระบบนับจํานวนผูใชบริการดวยกลอง IP CAMERA พบวามีความแมนยํา สามารถใชงานไดดีซึ่ง
ในตอนนี้ไดใชเพียงการฟงชั้นการนับจํานวนคนเขาและออกในพื้นที่บริการแตละชั้นแลวนํามาวิเคราะหพฤติกรรม
ผูใชบริการในพื้นที่ในแตละชวงเวลา 1 ช.ม. วาผูใชบริการมีจํานวนเขาและออกในพื้นนั้นๆเทาไหร หากตองการ
ทราบจํานวนผูใชบริการในพื้นที่นั้นในชวงเวลานั้น คือ
[จํานวนผูใชบริการใน ช.ม. นั้นๆ] = [จํานวนเขาใชใน ช.ม. นั้นๆ] – [จํานวนออกใน ช.ม. นั้นๆ]
ขอเสนอแนะ
หากเราตองการวิเคราะหพฤษติกรรมในเชิงลึกวาผูใชบริการที่อยูในพื้นที่นั้นๆ ชอบใชบริการ
ตรงสวนใดนั้นนั้นเราสามารถ เพิ่มจํานวนกลอง IP CAMERA ในพืน้ ที่นั้นแลวใชฟงชั่น HEAT MAP โดยฟงชั่น
ดังกลาวจะวิเคราะหความหนาแนนของจํานวนผูใชบริการและระยะเวลาของผูใชบริการที่อยูบริเวณนัน้
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ภาพที่ 10 ตัวอยางภาพที่ใชแสดงฟงกชั่น HEAT MAP บริเวณประตูทางเขา-ออก สํานักหอสมุด
การนําไปใชประโยชน
1. ใชนับปริมาณจํานวนมผูใชบริการในแตละชั้นของสํานักหอสมุดและใชวิเคราะหพฤติกรรม
ผูใชบริการเปนแบบรายชั่วโมง เพื่อนําไปทําแผนกลยุทธในการใหบริการตลอดจัดจัดการเรื่องอัตรากําลังเจาหนาที่
ใหบริการไดอยางเหมาะสม
2. สามารถนํามาวิเคราะหแนวโนมเรื่องการใชทรัพยากรน้าํ และกระแสไฟฟาได
3. นําไปพัฒนาตอยอด นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกลุ ไดพัฒนาระบบแสดงจํานวนผูใชบริการ
ในพื้นที่ ตามมาตรการการเฝาระวัง (COVID-19) โดยเชื่อมผาน API ของระบบนับจํานวน
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ภาพที่ 11 โปรแกรมแสดงจํานวนผูใชบริการ บริเวณประตูทางเขา สํานักหอสมุด
รายการอางอิง
ณัฐวุฒิ สามไพบูลย. (2551). รูจัก เขาใจ ใชเปน... IP CAMERA ใน 5 Steps. ไมโครคอมพิวเตอร, 26(274), 51-55.
สุเมธ บุญเกิด. (2551). กระบวนการตกผลึกกับการผลิตวัตถุดิบทางยา (API). R&D Newsletter, 15(4), 10-14.
Pratt, W. K. (2014). Introduction to digital image processing. Boca Raton, FL: CRC.
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ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : ความปกติในรูปแบบใหม
(MFU Online Book Fair System : New Normal)
จุฑารัตน มาลาวิลาศ, นภสินธุ งามการ, รุจิรดา ชุมแกว, สายกัญญา แสนโคตร, ภัทรวรรณ สิขิวัฒน
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
jutarut.mal@mfu.ac.th

บทคัดยอ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดพัฒนาระบบออนไลนงานแสดง
หนังสือ : ความปกติในรูปแบบใหม (MFU Online Book Fair System : New Normal) อันเนื่องมาจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลใหไมสามารถจัดงานแสดงหนังสือในรูปแบบ
ปกติ เ ช น ทุ ก ป จึ ง ได แ นวคิ ด การจั ด งานแสดงหนั ง สื อ ในรู ป แบบออนไลน จ าก งานสั ป ดาห ห นั ง สื อ แห ง ชาติ
จากหน า เว็ บ ไซตก ารจํา หนา ยหนั ง สือ นํ า มาคิ ด มาพั ฒ นาระบบขึ้ นเพื่ อ ทดแทนการจั ดงานมหกรรมหนั ง สือใน
รู ป แบบเดิ ม แต ยั ง สามารถรวบรวมหนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาหลากหลายจากร า นค า ต า ง ๆ ให อ าจารย นั ก ศึ ก ษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกหนังสือเขาศูนยบรรณสารฯ ไดดังเดิม
ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ พัฒนาระบบขึ้นดวยโปรแกรม HTML5 และ JQuery และ
จัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม MySQL ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window Server 2010 R2 โดยระบบจําแนกเปน
3 สวนหลัก คือ 1) ผูดูแลระบบ 2) รานคา 3) ผูเสนอแนะ
ผูพัฒนาระบบไดเปดใหผูเกี่ยวของทดลองใชเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยใหรานคานําขอมูล
หนังสือเสนอขายเขาระบบ โดยเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหนังสือเสนอขาย กอนพิจารณาอนุมัติให
แสดงในหนา Book Shop จากการทดลองใชระบบ ไดนําปญหาและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกอนเปด
ใชจริง จากการใชงานพบวาระบบนี้เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสามารถเสนอขายหนังสือ ตรวจสอบและ
คัดเลือกผานทางออนไลนไดสะดวกทุกที่ทุกเวลา

คําสําคัญ: ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ, ระบบออกรานหนังสือออนไลน, งานแสดงหนังสือออนไลน
ABSTRACT
“MFU Online Book Fair System: New Normal” has been developed due to the
situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) epidemic. It is not possible to organize a book fair
in a normal format. So, the idea of organizing a book fair in an online format from "Thai online book
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fair" from the website. Then get the idea to develop a system to replace the book fair in the original
form, but still collect books with a variety of content from any shops for teachers, students, and staff
of the university to suggest.
MFU Online Book Fair System: New Normal was develop with HTML5 and JQuery
program. Stored data by MySQL and Running the program on the operating system on Window Server
2010 R2. The system is classified into 3 main parts: 1) System Administrator 2) Store 3) Suggestions.
Developers have open to the relevant person to try for a period of 1 month.
By letting, the store brings information about offering books into the system. After that, staff will verify
before the show in the bookshop. Developers got problems and comments from trial the system. They
have all solved it. This system is beneficial to all parts. Which can offer books for sale, verify and
recommend anytime anywhere.

Keywords: Book Fair Online System, Bookshop, Book Selling System
บทนํา
ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ได จั ด “งานมหกรรมหนั ง สื อ (MFU Book Fair)”
ขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหอาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
และประชาชนในจั ง หวั ด เชี ย งราย ได ศึ ก ษาความเคลื่ อ นไหวและความทั น สมั ย ของตลาดหนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ
เปนการสงเสริมการอาน การคนควา ใหเยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อตนป
พ.ศ. 2563 ไดสงผลกระทบเปนวงกวางตอการดําเนินชีวิตและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผูเขารวมเปนอยางมาก
ศูนยบรรณสารฯ เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับผลกระทบดังกลาว สงผลใหตองมีการจัดพื้นที่ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
ปลอดภัย มีการจัดเวนระยะที่นั่งอาน จัดทําฉากกั้นตรงจุดเคานเตอรบริการ มีการเช็ดทําความสะอาดสม่ําเสมอ
มีการประชาสัมพันธขอมูลการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการปองกันตนเอง
อยางตอเนื่อง กําหนดมาตรการในการเขาใชบริการตาง ๆ เฝาระวังใหผูมาใชบริการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว
อยางเครงครัด โดยตองใสหนากากอนามัยตลอดเวลา มีการวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาใชบริการ มีจุดบริการ
เจลและแอลกอฮอร เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย กั บ ผู ม าใช บ ริ ก าร ในส ว นของงานจั ด หาทรั พ ยากรสารนิ เ ทศนั้ น
ไดรับผลกระทบเนื่องจาก ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปจะมีการจัดงานมหกรรมหนังสือ โดยในป พ.ศ. 2563 นี้
มีกําหนดการจัดงานในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 แตจากปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) นี้ จึงสงผลใหตองงดจัดกิจกรรมตาง ๆ และหากสถานการณไมดีขึ้น จะทําใหไมสามารถจัดงาน
มหกรรมหนังสือ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกและ
เสนอแนะหนังสือจากรานคาตาง ๆ เพื่อใชประกอบไดเรียนการสอนไดเหมือนเชนทุกป
ศูนยบรรณสารฯ ไดตระหนักถึงปญหานี้ โดยไดประชุมหารือกับผูเกี่ยวของ และไดมีแนวคิดใน
การปรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมหนังสือเปนรูปแบบออนไลน เพื่อทดแทนการจัดงานมหกรรมหนังสือแบบเดิม
เหมือนเชนทุกป และไดทําการศึกษารูปแบบจากการจัดงานแสดงหนังสือ Online Book Fair : สัปดาหหนังสือ
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แห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 48 จั ด โดย สมาคม ผู จั ด พิ ม พ แ ละผู จํ า หน า ยหนั ง สื อ แห ง ประเทศไทย (PUBAT) (2563)
ในดานการจัดทํารูปแบบ การออกแบบตาง ๆ และศึกษาเว็บไซตของรานหนังสือและสํานักพิมพชั้นนํา ไดแก SE-ED
(2563) ร า นนายอิ น ทร (2563) ศู น ย ห นั ง สื อ แห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (2563) Bookathome (2563)
Kinokuniya (2014) และ Amazon Book (1996-2020) ในดานการจําหนายหนังสือแบบออนไลน เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานแสดงหนังสือออนไลน
การจั ด งานแสดงหนั ง สื อ ออนไลน ค วามปกติ ใ นรู ป แบบใหม (New Normal) นี้ นอกจาก
จะเป ดโอกาสใหผูเสนอแนะได คัดเลือ กหนัง สือผา นระบบออนไลน แลว ยั ง ได จั ดกิจ กรรมออนไลน ตาง ๆ อาทิ
การเชิญนักคิด นักเขียน มารวมเสวนา (Online Speaker) กิจกรรม Online Database Workshops การมอบ
รางวั ล ยอดนั กอ า น (Reader of the Year) เพื่ อ กระตุ นความสนใจใหมีผูเ ข ารว มกิ จ กรรมทางออนไลน มากขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามปลอดภั ยตอ ผู เ ข า รว มกิจ กรรม (อาจารย นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลัย) ร า นค า และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของศูนยบรรณสารฯ สําหรับการจัดงานผานระบบออนไลนงานแสดงหนังสือครั้งนี้ มีรานคา
สนใจเขารวมเสนอขายหนังสือ จํานวน 32 รานคา มีหนังสือจัดแสดงในระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ 16,000 เลม
มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นรู ป แบบตั ว เล ม (Print) และรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Book) โดยใหรานคานําเขาขอมูลบรรณานุกรม ภาพปก สารบัญหรือบทยัดยอ ราคาหนังสือ และเลือกหมวดหมู
หนังสือที่สอดคลองกับสาขาวิชา ใหครบถวนตามแบบฟอรมออนไลนท่ีกําหนดไว โดยจะมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรายการของหนังสือเสนอขายใหเปนไปตามขอกําหนด และพิจารณาเบื้องตนใหผานเขาระบบไดรานคา
ละไมเกิน 500 รายการ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อพั ฒนาระบบออนไลน งานแสดงหนั งสื อ สํ าหรั บงานแสดงหนั งสื อรู ปแบบความปกติ
ในรูปแบบใหม (New Normal) เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. เพื่อเปนแหลงรวบรวมหนังสือเสนอขายที่มีความหลากหลาย และสามารถดําเนินการจัดงาน
แสดงหนังสือใหเปนไปอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดคัดเลือก เสนอแนะหนังสือในงาน
แสดงหนั ง สื อ สามารถตรวจสอบ และติ ด ตามสถานะผลการดํ า เนิ น การของรายการหนั ง สื อ ที่ เ สนอแนะ
ไดทุกที่ ทุกเวลา
4. เพื่อชวยรานคา ใหมีสวนรวมในกิจกรรมงานแสดงหนังสือ ในชวงการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง ชวยลดการเดินทาง และคาใชจายของรานคา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึ ก ษาป ญ หา รู ป แบบ และขั้ น ตอนการเสนอแนะหนั ง สื อ ทางออนไลน จ ากแหล ง ข อ มู ล
ที่เกี่ยวของ
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2. ประชุม หารือรวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการ
ในการออกแบบระบบ
3. ออกแบบและพัฒนาแบบระบบ ใหสอดคลองกับความตองการ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ โดยผูพัฒนาระบบไดบรรยายและสาธิตการใชงานใหผูที่เกี่ยวของ
5. ปรับแกไขระบบ ตามเงื่อนไขและความตองการของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหระบบทํางานไดมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการมากขึ้น
6. เปดทดลองใชระบบ ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2563 และเปดใหรานคานําหนังสือเขาสูระบบ
ออนไลนจริง ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เปนตนมา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

ภาพที่ 1 การออกแบบและการจัดการระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ
ผลการดําเนินงาน
ผูพัฒนาไดศึกษาเครื่องมือที่ใชในการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม HTML5 PHP
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนาระบบและเลือกใชโปรแกรม MySQL (Nielsen, White &
Parui, 2008). ในการจัดเก็บขอมูล โดยระบบที่พัฒนานี้ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Window Server 2010 R2
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศ มีขั้นตอนการดําเนินงานจําแนกเปน 3 สวนหลัก คือ 1) ผูดูแลระบบ และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 2) รานคา 3) ผูเสนอแนะ (อาจารย นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย)
โดยสรุปผลการทํางานแตละสวนดังนี้
1. การออกแบบ แบบฟอรมการเสนอขายหนังสือออนไลนในสวนรานคา เพื่อใหรานคานําขอมูล
หนังสือเสนอขายเขาสูระบบออนไลน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน
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2. การออกแบบหน า งานแสดงหนั ง สื อ (Book Shop) สํ า หรั บ ผู เ สนอแนะ เพื่ อ รวบรวม
และจํ า แนกหมวดหมูข องหนั งสือ ที่ รานคา เสนอขาย ให ผู เ สนอแนะคั ดเลือ กหนั งสือ ที่ สนใจเขา ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา หรือเลือกซื้อไวใชเปนการสวนตัวได
3. การออกแบบระบบ ในส ว นการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล หนั ง สื อ เสนอขาย และข อ มู ล การ
เสนอแนะเพื่อคัดเลือก ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถพิจารณาหนังสือเสนอขายและหนังสือเสนอแนะไดสะดวก รวดเร็ว
ถูกตองและแมนยํามากขึ้น
4. การออกแบบรายงาน ใหระบบสามารถสรุปและรายงานขอมูลหนังสือเสนอขาย และขอมูล
การเสนอแนะหนังสือเพื่อคัดเลือกไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็วและแมนยํา
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ ที่พั ฒนาขึ้น ไดศึกษารูปแบบและการออกแบบการทํ า งาน
ของระบบหนังสือออนไลน จากเว็บไซตของหนวยงานและรานคาตาง ๆ เพื่อนํามาออกแบบระบบออนไลนงานแสดง
หนังสือ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทดลองใช และผูพัฒนาระบบปรับแกไขระบบจากปญหาและขอเสนอแนะใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน โดยมีการออกแบบการทํางานดังนี้
1. กําหนดแบบฟอรมการเสนอขายหนังสือออนไลนในสวนของรานคา เพื่อใหรานคานําขอมูล
บรรณานุกรม ภาพปก สารบัญหรือบทยัดยอ ราคาหนังสือ สาขาวิชาที่สอดคลอง (แยกตามกลุมสํานักวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) ซึ่งจะมีความสอดคลองกับการแบงกลุมเนื้อหาของหนังสือที่เสนอขายออนไลนใน
เว็บไซตของรานคาตาง ๆ (SE-ED, 2563; รานนายอินทร, 2563; ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2563)
2. การออกแบบระบบ ในส ว นการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล หนั ง สื อ เสนอขาย และข อ มู ล การ
เสนอแนะเพื่อคัดเลือก เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถพิจารณาหนังสือเสนอขายและหนังสือเสนอแนะใหมีค วาม
สอดคลองกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน พรอมทั้งเปรียบเทียบราคาหนังสือจากรานคาที่เสนอ
ขายหนังสือเหมือนกันในระบบออนไลน พรอมทั้งนําไปตรวจสอบขอมูลและเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซตภายนอก
ระบบเปนขั้นตอนสุดทาย กอนทําการพิจารณาเบื้องตนใหหนังสือเสนอขายผานขึ้นแสดงบนหนาระบบคัดเลือก
หนังสือ (Book Shop) ตอไป
3. การออกแบบหนาจําหนายหนังสือ (Book Shop) ไดศึกษารูปแบบการเสนอขายหนังสือ
และการแบ ง ประเภทหนั ง สื อ ข อ มู ล กิ จ กรรมต า ง ๆ สอดคล อ งกั บ (สมาคมผู จั ด พิ ม พ แ ละผู จํ า หน า ยหนั ง สื อ
แห ง ประเทศไทย (PUBAT, 2563; Bookathome, 2563; Kinokuniya; 2014; Amazon Book, 1996-2020)
ทั้ ง นี้ ผู พั ฒ นาระบบได ป รั บ รู ป แบบการจั ด กลุ ม ประเภทหนั ง สื อ ตามสํ า นั ก วิ ช าที่ เ ป ด การเรี ย นการสอน
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจํานวน 15 สํานักวิชา และ 1 กลุม สําหรับหนังสือทั่วไป โดยใหรานคาเลือกหมวดหมู
หนังสือที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดตั้งแต 1-3 หมวดหมู เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็วใหผูคัดเลือก
หนังสือไดหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้น
4. วิธีการคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ ผูเสนอแนะสามารถทําได 2 แบบ คือ คัดเลือกและ
เสนอแนะหนังสือเขาหองสมุด หรือจัดซื้อไวใชเปนการสวนตัว โดยศึกษาจากรูปแบบการจําหนายหนังสือออนไลน
ของร า นต า ง ๆ (SE-ED, 2563; ร า นนายอิ น ทร , 2563; ศู น ย ห นั ง สื อ แห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , 2563;
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Kinokuniya; 2014; Amazon Book, 1996-2020) กรณี คั ด เลื อ กและเสนอแนะหนั ง สื อ เข า ห อ งสมุ ด เพื่ อ ใช
ประกอบการเรียนการสอน ใหผูเสนอแนะใชรหัสพนักงาน หรือ รหัสนักศึกษา เพื่อเขาสูระบบกอน หากยังไมเคยเขา
ใชงานระบบตองทําการลงทะเบียนใหม เพื่อครั้งตอไปสามารถเขาสูระบบไดดวยวิธีการเดียวกัน จากนั้นเลือกหนังสือ
เลมที่ตองการ คลิกเลือกที่ Add to Cart ประวัติการทํารายการคัดเลือกจะถูกบันทึก หากตองการเสนอแนะใหทํา
การกรอกข อ มู ล รายวิ ช า และเลื อ กวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสนอแนะเข า ห อ งสมุ ด หรื อ จั ด ซื้ อ ไว ใ ช เ ป น การส ว นตัว
โดยขอมูลการเสนอแนะหนังสือจะเชื่อมโยงไปยังระบบจัดซื้อ (Acquisition System) ผูเสนอแนะสามารถตรวจสอบ
สถานะของรายการเสนอแนะนี้ ไดดวยตนเองทุ กที่ ทุ ก เวลา สํ า หรั บกรณีเ ลือกซื้อ หนั งสือ ไว ใช เ ปน การสวนตัว
ระบบจะแสดงขอมูลของรานคาเสนอขายเพื่อใหผูคัดเลือกติดตอกับรานคาดวยตนเอง
ผลการเปดใชงานมีรานคาสนใจเขารวมเสนอขายหนังสือผานระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ
จํ า นวน 32 ร า นค า แต ล ะร า นค า สามารถแสดงหนั ง สื อ ในรู ป แบบตั ว เล ม (Print) และรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Book) ที่ตองการจําหนายไดจํานวนสูงสุดรวมไมเกิน 500 รายการตอรานคา โดยเจาหนาที่จะตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลหนังสือเสนอขาย เชน ขอมูลทางบรรณานุกรม ราคา ภาพปก สารบัญหรือบทคัดยอ สํานักวิชา
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน เปนหนังสือปพิมพใหม ไมซ้ํากับ
รายการที่มีใหบริการ ทั้งนี้ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดมีการจัดทําคลิปวิดีโอแนะนําการคัดเลือกหนังสือจาก
ระบบไว ที่ ห น า เว็ บ ไซต ง าน MFU Online Book Fair 2020 (http://www.library.mfu.ac.th/bookfair)
และที่หนาระบบจัดซื้อ (Acquisition System) พรอมทั้งประชาสัมพันธในสวนที่เกี่ยวของผานชองทางตาง ๆ
ดังนั้น ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือ (MFU Online Book Fair 2020) ของศูนยบรรณสารฯ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงสามารถทดแทนรูปแบบการจัดงานมหกรรมหนังสือแบบเดิม ศูนยบรรณ
สารฯ ยังคงจัดงานมหกรรมหนังสือไดตามปกติในรูปแบบใหม รานคาสามารถเสนอขายหนังสือไดโดยผานระบบ
ออนไลนเปนการลดคาใชจายและการเดินทางเพื่อมาจําหนายหนังสือ ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ผูเสนอแนะมีโอกาสไดคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนไดเหมือนเชนทุกป อีกทั้งยัง
สามารถปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได จึงเปนความ
ปกติ ใ นรู ป แบบใหม (New Normal) ในการจั ด งานแสดงหนั ง สื อ (MFU Online Book Fair 2020) ที่ ส ามารถ
ดําเนินงาน ไดทุกที่ ทุกเวลา มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางครบถวน ดังรายละเอียดตาม
ภาพประกอบที่ 2 – 8
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ภาพที่ 2 แบบฟอรมบันทึกขอมูลหนังสือเสนอขายจากรานคา

ภาพที่ 3 การติดตามผลการพิจารณาหนังสือเสนอขายของรานคา
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ภาพที่ 4 รายการหนังสือเสนอขายของรานคา และสถานะการพิจารณาของผูปฏิบัติงาน

ภาพที่ 5 หนาการพิจารณาขอมูลหนังสือเสนอขายของผูป ฏิบัติงาน
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ภาพที่ 6 หนาแสดงหนังสือที่ผานการพิจารณาสําหรับผูเสนอแนะ (Bookshop)

ภาพที่ 7 หนาตรวจสอบรายการหนังสือคัดเลือกของผูเสนอแนะ
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ภาพที่ 8 คลิปวิดีโอแนะนําวิธีคัดเลือกหนังสือทางออนไลน
ขอเสนอแนะ
ควรติดตามการเปดใชงานระบบออนไลนในชวงงานมหกรรมหนังสือ MFU Online Book Fair
2020 ระหวางวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนําปญหาหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ที่พบมาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
การนําไปใชประโยชน
1. อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถคัดเลือก เสนอแนะ ตรวจสอบ
และติดตามสถานะผลการดําเนินการคัดเลือกในงานแสดงหนังสือไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบ
ออนไลน
2. รานคาที่เขารวม สามารถเสนอขายหนังสือและติดตามผลการพิจารณาหนังสือดวยตนเอง
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบออนไลน
3. ผูปฏิบัติงาน สามารถจัดการหนังสือเสนอขายจากรานคา หนังสือเสนอแนะจากอาจารย
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และสามารถสรุปและรายงานขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง และแมนยํา
4. ระบบออนไลนงานแสดงหนังสือดังกลาว เปนระบบนํารองที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถนําไป
ประยุกตใชในงานแสดงหนังสือ เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการเสนอแนะ คัดเลือกหนังสือในชวงเวลาปกติไดอยางตอเนื่อง

92

รายการอางอิง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2556). PHP (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เคทีพี.
จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม. (2551). การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสําหรับภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (การคนควาแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร. (2563). SE-ED inspiration starts here. สืบคน 23 มีนาคม 2563, จาก https://www.seed.com
นายอินทร (Naiin). (2563). รานนายอินทร – รานหนังสือออนไลนที่มีหนังสือหลากหลายและดีที่สดุ ในประเทศ
ไทย. สืบคน 23 มีนาคม 2563, จาก https://www.naiin.com
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2563). CHULA Book. สืบคนเมื่อ 23 มีนาคม 2563, จาก
https://www.chulabook.com
สมาคมผูจดั พิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย (PUBAT). (2563). งานหนังสือออนไลน. สืบคน
23 มีนาคม, จาก https://www.thaibookfair.com
Amazon. (1996-2020). Book at Amazon. สืบคน 23 มีนาคม 2563, จาก
https://www.amazon.com/amazon-books/b?ie=UTF8&node=13270229011
Bookathome รานหนังสือออนไลน. (2563). Bookathome. สืบคน 23 มีนาคม 2563, จาก
https://www.bookathome.net
Kinokuniya. (2014). Books Kinokuniya Thailand. สืบคน 23 มีนาคม 2563, จาก
https://thailand.kinokuniya.com
Nielsen, P., White, M., & Parui, U. (2008). Microsoft SQL server 2008 bible. Indianapolis, IN: Wiley.

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

THE 11TH PULINET ONLINE NATIONAL CONFERENCE - PULINET2021

6 –7 มกราคม พ.ศ. 2564

การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย
ORAL PRESENTATION

กลุ่ม

การบริการสารสนเทศ

INFORMATION SERVICES
(IS)

NEW NORMAL FOR LIBRARIES:

OPPORTUNITIES &
CHALLENGES
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL UNIVERSITY LIBRARY NETWORK – PULINET

94

การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Bibliographic control of theses and disertations
of Sukhothai Thammathirat Open University
ณัฏฐภัทร บุตรเสือ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
nuttagan.bud@stou.ac.th

บทคัดยอ
การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธของ มสธ. เปนการควบคุมความถูกตองของ
ระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ เนื่องดวยในป พ.ศ. 2563 เปนตนมา หองสมุดไดมีการปรับเปลี่ยนการลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธจากหลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน
ฉบับพิมพครั้งที่ 2 หรือเอเอซีอารทู (AACR2-Anglo-American cataloguing Rule, 2nd Edition) เปนมาตรฐาน RDA
(Resource Description and Access) สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอการทํารายการและระเบียนบรรณานุกรม
วิทยานิพนธเปนอยางมาก เพื่อใหระเบียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการสืบคนและเขาถึงไดตรงตาม
ความตองการ จึงไดมีการจัดทําแนวทางการควบคุมคุณภาพขึ้นเพื่อการปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ และ
กําหนดเปนแนวปฏิบัติ โดยการนํามาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบ MARC21 และการลงรายการเชิงพรรณนาดวย
มาตรฐาน RDA ที่มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพดวย ISO (The International Organization for Standardization
) มาเปนแนวทางในการวัดคุณภาพ ขอบเขตในการศึกษา คือ ระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธของนักศึกษา มสธ. ไดแก
ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ของปงบประมาณ พ.ศ. 25612563 ศึ ก ษาด ว ยวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA โดยการนํา ผลจากการศึ กษา/วิเคราะหระเบีย นบรรณานุกรมมา
ตรวจสอบ ประมวลผลและสรางแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ หลังจากไดมีการนําแนวปฏิบัติมาประยุกตใชในการลง
รายการ พบวา ระเบียนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธมีการปรับตามมาตรฐานไดถูกตองและลดปญหาในการใชมาตรฐาน
ไมถูกตองตรงกันของผูปฏิบัติงาน เปนแนวทางในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
ใช ข อ มู ล ร ว มกั น ได ทั้ ง ภายในห อ งสมุ ด /องค ส ารสนเทศ และหน ว ยงานอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยในการจั ด การรายการ
บรรณานุกรมการอางอิงการเขียนผลงานทางวิชาการไดในอนาคต
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คําสําคัญ: การควบคุมคุณภาพ, การลงรายการบรรณานุกรม, มาตรฐาน RDA, ดุษฎีนิพนธ, วิทยานิพนธ, การศึกษา
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ABSTRACT
Bibliographic control of theses and disertations of Sukhothai Thammathirat Open
University is to control the accuracy of the thesis bibliography records. In 2020, the library has changed
the description cataloging of the thesis information resource bibliography from the Anglo- American
bibliography description cataloging guidelines 2nd edition or AACR2 ( Anglo- American cataloging Rule,
2nd Edition) to the RDA (Resource Description and Access) standard, resulting in significant changes to
the thesis bibliographic cataloging and records. In order to make the records meet the quality standards,
efficient to search and access to meet the needs. Therefore, a quality control guideline has been
developed for improving thesis bibliography records. And set it as a guideline by using the MARC21
format and descriptive listing with the RDA standard for quality control with ISO ( The International
Organization for Standardization) as a guideline for quality measurement. The scope of the study is the
bibliography record of the thesis of students at the STOU, including dissertation, thesis, and
independent study in MATRIX library automation system in the fiscal year 2018- 2020. Study with the
PDCA quality management cycle. By using the results from the study / analysis of bibliographic records
to review, process and establish quality control practices. After applying the guideline for listing, it was
found that the bibliography records of the thesis were adjusted according to the correct standards and
eliminated the problem of misuse of the standards from the operators. It is a guideline in the exchange
of information in a standardized format. Able to share information both within the library / information
organization and other departments and also helps in used to manage bibliographies and references
in acadamic writing in the future.

Keyword: Quality control, Description Cataloging, RDA (Resource Description and Access),
Dissertation, Thesis, Independent study
บทนํา
หน ว ยวิ เ คราะห ท รั พ ยากร ฝ า ยเทคนิ ค สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ มี ห น า ที่ ใ นการสร า งระเบี ย น
บรรณานุกรม (Bibliographic records) ระเบียนรายการรายเลม (Item records) ในระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อเปน
เครื่องมือชวยการสืบคนและเขาถึ ง โดยใชมาตรฐานการลงรายการซึ่ง อา นไดดวยเครื่ อ งคอมพิวเตอร หรือ MARC
(Machine-Readable Cataloging) มีการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือแตละเลมผานเครื่องคอมพิวเตอร
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และเครือขายการสื่อสารในการจัดเก็บและใหบริการ เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว และ
ตรงตามความตองการโดยใชเครื่องมือชวยคนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้นหองสมุดจึงมีการตรวจสอบคุณภาพความ
ถูกตองของการทํารายการบรรณานุกรมอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายละเอียดในสวนของการเขาถึง (Acess points)
คุณภาพของระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธจะตองมีการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ถูกตองเปน
มาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับความตองการของผูใช หากมีการลงรายการขอมูลที่ไมถูกตอง เชน การใชมาตรฐานไม
ถูกตอง เลขเรียกหนังสือ/ รหัสนําคนซ้ํา ความผิดพลาดในการสะกดคํา การเวนวรรค การพิมพอักษร หรือขอความตก
หลน และการเชื่อมโยงระเบียนรายการรายเลมไมถูกตอง ฯลฯ จะทําใหผูใชบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไมพบใน
ฐานขอมูล หรือทําใหไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง อีกทั้งยังสงผลตอประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางบรรณานุกรม
ระหวางหองสมุด หนวยวิเคราะหทรัพยากรไดคํานึงถึงความถูกตองตามมาตรฐานของระเบียนบรรณานุกรมเปนสําคัญ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการในการสืบคนและยังชวยใหสามารถแบงปนขอมูลทางบรรณานุกรมในโครงการ
ความรวมมือตางๆ ได เชน การจัดทําสหบรรณานุกรม (Union catalogs) เปนตน (Basch, 1990 ; Thomas, 1996,
p. 494)
จากความสําคัญของการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลใหมีคุณภาพดังกลาว จึงไดมีการ
พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพระเบียนที่สมบูรณของวิทยานิพนธตามมาตรฐานที่เปนปจจุบัน คือ มาตรฐาน RDA
(Resource Description and Access) เพื่ อ ใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการสร า งแบบแผนในการตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
ความถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO (the International Organization for Standardization) ซึ่งการ
นําเสนอเนื้อหานี้จะชวยใหทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวิทยานิพนธของ มสธ. รวมทั้งเปนการปรับปรุงกระบวนการทํารายการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อควบคุมความถูกตองของระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ มสธ. ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
RDA
2. เพื่อสรางแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิต
3. เพื่อใชในแลกเปลี่ยนระเบียนบรรณานุกรมดวยรูปแบบที่เปนมาตรฐาน และสามารถใชขอมูล
รวมกันไดทั้งภายในหองสมุด/องคกรสารสนเทศ และหนวยงานอื่นๆ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดําเนินการ
ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA โดยมีการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอน ตามภาพที่ 1
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1. กําหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ
2. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา องคประกอบของงาน
และวิธีการดําเนินงาน

1. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหระเบียนบรรณานุกรม
2. ศึกษาและทบทวนรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรม
3. การกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพและผูร ับผิดชอบ
4. การจัดทําเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัตกิ ารควบคุมคุณภาพ
6. นําแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมาใชในการตรวจสอบ

สอบถามความคิดเห็น ปญหา/อุปสรรคของผูปฏิบัติงาน
เพื่อนํามาประเมินความรูความเขาใจที่ถูกตอง

เก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น ปญหา/อุปสรรค
เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA
วิธีการดําเนินงาน
1. (P)lan การวางแผน
1.1 กําหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธในการดําเนินการควบคุม
คุณภาพ ไดแก ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิต
1.2 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ องคประกอบของงาน และวิธีการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
2. (D)o การดําเนินการ
จากการวางแผนการศึกษาขางตน ไดนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ ไดดังนี้
2.1 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหระเบียนบรรณานุกรม ไดมีการเก็บรวบรวมประเด็นปญหา
ความแตกตางระหวางมาตรฐานเดิมกับมาตรฐานใหมของระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธในฐานขอมูลระบบหองสมุด
อัตโนมัติ MATRIX ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จํานวน 2000 ระเบียน มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงระเบียนไดอยางเปนระบบ
2.2 การศึกษาและทบทวนรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวิทยานิพนธ เพื่อการปรับปรุงการลงรายการตามมาตรฐานใหสมบูรณ
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ศึกษา การลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบแผนเดียวกัน
ตามตามรู ป แบบและมาตรฐานที่ กํ า หนด มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารศึก ษา เรี ย นรู และทํ า ความเข า ใจแนวคิ ดตางๆ
จากคูมือ/เว็บไซตในการลงรายการ ดังนี้
1. การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC (Machine-Readable Cataloging)
2. การลงรายการบรรณานุกรมเชิงพรรณนาดวยมาตรฐาน RDA (Resource Description &
Access) https://access.rdatoolkit.org/
3. การกําหนดหัวเรื่องสําหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทยออนไลนของคณะทํางานกลุม
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทบทวน การลงรายการบรรณานุก รมวิ ทยานิ พนธ และหลักเกณฑก ารลงรายการในรูปแบบ
ที่กําหนดขึ้นเฉพาะ เชน แบบกําหนดรหัสนําคนหนังสือเฉพาะประเภทดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควา
อิสระที่จัดทําขึ้นภายในมหาวิทยาลัย, การกําหนดอักษรยอสาขาวิชา และเลขประจําแขนงวิชาของ มสธ. เปนตน
2.3 การกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพและผูรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานตามแผนผังกระบวนการ ดังนี้

ภาพที่ 2 แผนผังกระบวนการตรวจสอบคุณภาพระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนรายการรายเลม และการจัดทําเทคนิค
ตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ
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2.4 การจัดทําเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบดวย
2.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการลงรายการตามรูปแบบ MARC21
1) การนํ า โปรแกรมสนั บ สนุ นการทํ ารายการ (UC Connexion Client) มาใช ใ นการ
ตรวจสอบความถูกตองในการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธตามมาตรฐาน MARC21 เพื่อการแกไขปญหาการลง
รายการไมถูกตองตรงตามมาตรฐาน เปนการตรวจสอบในสวนของการบันทึกเขตขอมูล (Tag), ตัวบงชี้ (Indicator) และ
การใช ร หั สเขตขอ มูล ยอ ย (Subfield code) เพื่ อ การตรวจสอบระเบี ยนก อนการนํา สง ฐานขอ มู ลสหบรรณานุกรม
(Union Catalog)

ภาพที่ 3 หนาจอการแสดงผลโปรแกรมสนับสนุนการทํารายการ (UC Connexion Client)
2.4.2 การตรวจสอบคุณภาพการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA
1) การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านการควบคุ ม คุ ณ ภาพด ว ยมาตรฐาน RDA เพื่ อ การ
ตรวจสอบความถูกตองของระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ ในสวนของการบันทึกขอมูล 1) การลงรายการทาง
บรรณานุกรม 2) การลงรายการระเบียนรายการรายเลม และ 3) การจัดทําเทคนิคตัวเลม เปนตน
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ภาพที่ 4 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธของ มสธ.
2) การจัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธกอนออกใหบริการ ณ สํานัก
บรรณสารสนเทศ ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพไดมีการจัดทําแบบฟอรมขึ้น เมื่อมีการพบขอผิดพลาดของ
ระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนรายการรายเลม และการจัดทําเทคนิคตัวเลมของวิทยานิพนธ จําเปนจะตองมีการบันทึก
รายละเอียดตาง ๆ ลงในบัตรหลักฐาน (Print out) และแบบฟอรมการตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธฯ ในสวนที่ 1
รายการตรวจสอบ Item record (ผูปฏิบัติงานหองสมุด) และในสวนที่ 2 รายการตรวจสอบ Bib record (บรรณารักษ)
พรอมลงชื่อ (ว/ด/ป) ผูตรวจสอบ เพื่อเปนการเก็บรวบรวมประเด็นปญหาอยางตอเนื่อง และสามารถตรวจสอบ/รายงาน
สถิติอยางเปนรูปธรรมได
2.4.3 การตรวจสอบคุณภาพของจุดเขาถึงตัวเลมวิทยานิพนธดวยเลขเรียกหนังสือ/รหัสนําคน
1) การจัดทําฐานขอมูลเลขเรียกหนังสือ/รหัสนําคนวิทยานิพนธ ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เก็บ
รวบรวม รหัสนําคน ชื่อเรื่อง สาขาวิชา และแขนงวิชา/วิชาเอกของวิทยานิพนธที่ มสธ. ผลิต เพื่อใชในการสืบคน จัดเก็บ
เปนหลักฐานการทํารายการระเบียนบรรณานุกรม และใชในการตรวจสอบเลขเรียกหนังสือ/รหัสนําคนเพื่อไมใหมีการ
ซ้ําซอนกันในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX
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ภาพที่ 5 ฐานขอมูลเลขเรียกหนังสือ/รหัสนําคนวิทยานิพนธที่ มสธ. ผลิต
2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพใหกับบรรณารักษ (ผูมีหนาที่ในงาน
ตรวจสอบคุณภาพ) และผู ป ฏิบั ติง านที่ เกี่ ยวขอ งกั บการทํา รายการระเบีย นบรรณานุก รมวิท ยานิพ นธ ให มี ค วามรู
ความเขาใจในกระบวนการทํางานและปรับระบบการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัตกิ ารควบคุมคุณภาพใหกับบรรณารักษ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
2.6 การนํ า แนวปฏิ บั ติก ารควบคุม คุณ ภาพมาใช ใ นการตรวจสอบความถู ก ตอ งของระเบียน
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ โดยใชระเบียนบรรณานุกรมที่สรางขึ้นในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนมา ในการลงรายการตามมาตรฐาน RDA
3. Check การตรวจสอบ
การสอบถามความคิดเห็น เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเปนความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานหลังจากมีการจัดทําแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในงานวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากร เพื่อนํามา
ประเมินความรูความเขาใจที่ถูกตอง ตรงตามแนวทางที่กําหนดไวหรือไม
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4. Action การปรับปรุงแกไข
จากการนําแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธมาดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพแลวนั้น ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น ปญหา/อุปสรรคของบรรณารักษ ผูปฏิบัติงานหองสมุ ด
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาวิธีการปรับปรุง/แกไข และเปนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากผลการศึกษา การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการลงรายการระเบียนบรรณานุ กรม
วิทยานิพนธที่ไดปรับปรุงมาตรฐานในฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
การประเมินผลในระยะเวลา 1 ป จากผลการวิเคราะห พบวา ระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธนั้นมีความถูกตองตรง
ตามมาตรฐานที่กําหนดใช และมีรายการผิดพลาดในระเบียนลดลงอยางเห็นไดชัด ทั้งในดานของการลงรายการทาง
บรรณานุกรม ดานการลงรายการระเบียนรายการรายเลม และดานการจัดทําเทคนิคตัวเลม โดยมีการนําหลักเกณฑการ
ลงรายการตามมาตรฐาน MARC21, มาตรฐาน RDA และการนําเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพมาใชไดอยางถูกตอง
และผูปฏิบัติงานยังมีความเขาใจในการลงรายการที่ตรงกัน ซึ่งเปนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ และมีกระบวนการทํางานที่เปนไปตามแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว ทําใหผูใชบริการสามารถสืบคน/เขาถึง
วิทยานิพนธไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการมากที่สุด โดยหองสมุดไดนําผล
จากการศึกษา/วิเคราะหนี้ไปเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมของระเบียนเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งภายใน
หองสมุดและหนวยงานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใชนําสงขอมูลรวมกันกับโปรแกรมการจัดการขอมูล
บรรณานุกรม อาทิ โปรแกรม EndNote ได ถึงอยางไรก็ตามในระหวางการดําเนินงานนั้นไดพบปญหาและอุปสรรคใน
ดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการทํารายการระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐานที่กําหนดใช มาตรฐาน/คูมือที่ใชในการ
ทํารายการบรรณานุกรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บรรณารักษ/ผูปฏิบัติงานไมไดติดตามการเปลี่ยนแปลงเปน
ประจํา ทําใหระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธไมมีการปรับปรุงใหทันสมัย
2. ดานบรรณารักษ/ผูปฏิบัติงานขาดทักษะและความเขาใจพื้นฐานตามหลักเกณฑ AACR2,
มาตรฐาน MARC21 และมาตรฐาน RDA ทําใหเปนอุปสรรคในการใช หรือการตัดสินใจใชมาตรฐานนั้นๆ และแตละ
บุคคลมีความเขาใจไมตรงกันในการทํารายการระเบียนบรรณานุกรม
3. ดานการประยุกตใชระเบียน การนําสงระเบียนบรรณานุกรมกับโปรแกรมการจัดการขอมูล
บรรณานุกรม (EndNote) นั้นยังมีปญหาในการแสดงผลดวยขอจํากัดในเรื่องภาษาของโปรแกรมฯ
อภิปรายผล
จากการที่ไดนําแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพมาปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธข อง
หองสมุดตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA แลวนั้น ไดพบประเด็นปญหาในการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดใน
หลายดาน หองสมุดไดนําสรุปผลจาการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปทบทวนและปรับปรุง ดังนี้
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แนวทางการแกไข 1) บรรณารักษ/ผูปฏิบัติงานควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ หรือ
มาตรฐานสากลในการลงรายการทางบรรณานุกรมอยางตอเนื่องและมีการทบทวน ปรึกษา และมีการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศตอไป และ 2) มีการพัฒนาดานการประยุกตใชระเบียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูใชบริการไดขอมูลที่มี
ความสมบูรณ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการดํ าเนิ นการลงรายการและจัด ทํา แนวทางการควบคุ มคุ ณ ภาพ
สําหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ของหองสมุดดวย เพื่อใหระเบียนบรรณานุกรมในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ
มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกัน
2. ควรมีการกําหนดแผนการพัฒนาบรรณารักษ ผูปฏิบัติงานหองสมุด และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของให
มีความกระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลงและมีความเขาใจพื้นฐานในหลักเกณฑ AACR2, มาตรฐาน MARC และมาตรฐาน
RDA ใหถูกตองและชัดเจน เพราะมาตรฐานการทํารายการบรรณานุกรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
3. จัดทําแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน ปญหาและอุปสรรค
ระหวางผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธมีความสมบูรณ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการสูงสุด
4. ควรมีการพัฒนาระเบียนใหมีความสมบูรณ สามารถนําไปใชรวมกันกับฐานขอมูล/โปรแกรม
สนับสนุนตางๆ ได
การนําไปใชประโยชน
1. สํานักบรรณสารสนเทศมีแนวทางการตรวจสอบคุณภาพและไดระเบียนที่มีการควบคุมคุณภาพ
ดวยมาตรฐาน RDA
2. ผู ใ ช บ ริ ก ารสํ า นั ก บรรณสารสนเทศได รั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี
ความถูกตอง และมีประสิทธิภาพในการสืบคนดวยความรวดเร็ว ทันสมัย
3. สามารถนําสงระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบที่เปนมาตรฐานกับโปรแกรมการจัดการขอมูล
บรรณานุกรม (EndNote) ได ซึ่งเปนการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทําผลงาน งานวิจัย การเขียนตําราของ
อาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายการอางอิง
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บัณฑิตศึกษา สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2558). คูมือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐานอารดีเอ (RDA). นนทบุร:ี สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

104

Basch, Reva. (1990). Measuring the Quality of the Data: Report on the Fourth Annual SCOUG Retreat.
Database Search, 6(8): 18-23.
ISO (International Organization for Standard). (1996). ขอกําหนดของระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ ISO 9001,
9002 และ 9003. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.
MARC21 List for Relators. (2018). Retreived from https://www.loc.gov/MARC21/relators/relacode.html
Thomas, Sarah E. (1996, Winter). Quality in Bibliographic Control. Library Trend, 44(3): 491-505.

105

การจัดการศึกษาทางไกลสูการศึกษาตลอดชีวิตกับ
Online Teaching Liaison Librarians
Distance Education through Life Long Learning
with Online Teaching Liaison Librarians
สิริพร ทิวะสิงห
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
tsirip@kku.ac.th

บทคัดยอ
ในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคโควิดสํานักหอสมุด มข. ไดจัดตั้ง Online Teaching Laiason
Librarian เพื่อใหคําแนะนําการใชเครื่องมือในการศึกษาทางไกล ระยะที่ 1 อบรมแกบรรณารักษและอาจารย
ระยะที่ 2 ได ข ยายกลุ มเปา หมายไปยั ง บุค ลากรสายสนั บสนุน Online Teaching Liaison Librarian ทํ า หน า ที่
ใหบริการ 3 อยาง คือ 1) บริการอบรมออนไลนเกี่ยวกับการใชเครื่องการศึกษาทางไกลที่มหาวิทยาลัยบอกรับเปน
สมาชิก 8 หลักสูตร 2) ใหคําแนะนําเชิงลึก 3) ใหบริการตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ TLL ผลการดําเนินงานพบวา
ใหบริการตอบคําถาม 215 ครั้ง ใหคําแนะนําเชิงลึก 71 ครั้ง จัดการอบรม 35 ครั้ง ความพึงพอใจตอการอบรม
ภาพรวม และการนําไปใชประโยชน คือ รอยละ 96.84 เทากัน การถายทอดองคความรูของวิทยากร รอยละ
91.58 ความพึงพอใจตอเอกสารและอุปกรณ รอยละ 94.74 สํานักหอสมุดนําเอาเครื่องมือดังกลาวมาประยุกตใน
งานที่ เ กี่ ยวข องเพื่ อ จัดใหบ ริการตามมาตรการ Social Distance แล ว ยั ง เป น พื้น ฐานการจั ดทํา หลัก สูตร Non
Degree ของสํานักหอสมุดอีกดวย

คําสําคัญ: หลักสูตรการอบรม, เครื่องมือการศึกษาทางไกล, บรรณารักษชํานาญเฉพาะทาง
ABSTRACT
From COVID, KKU Library has established Online Teaching Liaison Librarian
(Online TLL) to provide instruction in the use of distance education tools to librarians and
Lecturer in the first. 2 months later, it has expanded the training courses to the Khon Kaen
university’s staff. Online TLL serves three services: 1) 8 Online training courses about tools with
distance education,35 Times 2) TLL Clinic Consult, 71 times and 3) Help Desk, 215 times. The
satisfaction with online TLL training courses found : overall and the utilization were 96.84%,
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TLL Trainner’s knowledge 91.58%, about documents and equipment 94.74%. The library used
such tools to apply in related work in order to have services according to Social Distance. Online
TLL also the basis for the Non-Degree Program of the Library as well.

Keyword: Training Courses, Tools in Distance Education, Subject Specialist
บทนํา
หลาย ๆ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศไดพฒ
ั นาบรรณารักษใหทํา
หนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารยในหัวขอตางๆ ลักษณะเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน Liaisons) เชน
หองสมุดมหาวิทยาลัย Tsinghua University ในปกกิ่งที่บรรณารักษทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมการเรียนการสอน
ทางไกลของอาจารยกับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัย Harvard ก็ไดดําเนินการเชนเดียวกัน
โดยจัดบรรณารักษสนับสนุนเฉพาะดานออกเปน 5 ดาน รวมถึงเรื่องการเรียนการสอนทางไกลดวยในหัวขอ Teach
Remotely with Harvard Library ดวย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนก็เชนเดียวกัน ไดนําเอาแนวคิดนี้มา
ใช โดยพัฒนากลุมบรรณารักษในการศึกษาและใชงานเครื่องมือหรือแอปพลิเคชั่นที่ใชในการสอนออนไลนที่เรียกวา
Online Teaching Liaison Librarians ทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสอนออนไลน ใหคําแนะนําและ
สนับสนุนอาจารยในการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปไดตามปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิกฤติ
โรคโควิดระบาดที่ตองการระยะหางทางสังคม รวมถึงใหการคําแนะนําบรรณารักษงานสนับสนุนการวิจัยและอางอิง
ในการใชเครื่องมือการสอนทางไกลในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ (Information Literacy) แก
นักศึกษาทุกระดับ นอกจาก Online Teaching Liaison Librarians จะทําหนาที่สงเสริมการเรียนรูในดานการ
เรียนการสอนโดยการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการสอนออนไลนแลว ยังเปนการพัฒนาผูใชหองสมุดซึ่งไดแก
อาจารยและนักศึกษาใหมีทักษะดานการรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(สํานักงานบริหารการศึกษามัธยมศึกษา สพฐ. แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่สมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ, 2558) และไดใชความเชี่ยวชาญในการเปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนออนไลน เปนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร Non Degree เพื่อสรางและพัฒนาคน ใหเปน Smart Citizen เปดโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life
Long Learning) สรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ตามความตองการของผูเรียน (Modular System)
พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม เชน เรียนรูผานออนไลน ตามนโยบายของการดําเนินงาน
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (2562) และที่สําคัญกวานั้นคือการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหมีบรรณารักษที่มีความชํานาญดานการสื่อการสอนออนไลนของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อจัดใหบริการ Online Teaching Liaison Librarian สําหรับใหคําแนะนําและสนับสนุน
การเรียนการสอนทางไกลแกอาจารย และบรรณารักษงานสนับสนุนการวิจัยและอางอิงในการอบรมทักษะการรู
สารสนเทศ และบรรณารักษงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3. เพื่อเปนพื้นฐานในการสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาในลักษณะของ Non Degree
ทางดานการรูสารสนเทศและอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามแนวคิดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ การดําเนินงานมีขั้นตอน แบงเปน 3 ชวงดังตอไปนี้
• การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
• Social Distancing
• นโยบาย Smart Citizen ของกระทรวง อว.

อาจารย, บุคลากร มีความรูด านการใชเครื่องมือออนไลน

ก.พ-เม.ย. 63

ชวงที่ 1 สรางความชํานาญ
-พัฒนาบรรณารักษใหมีความ
ชํานาญ
-จัดทําหลักสูตรการอบรม

เม.ย. 63-ปั จจุบนั

ชวงที่ 2 จัดบริการ
-การอบรมออนไลน
-ใหคําปรึกษาเชิงลึก Clinic Consult
-บริการตอบคําถามเบื้องตน
บุคลากร

Feed back

อาจารย

ส.ค 63-ปั จจุบนั
ชวงที่ 3 นําเครื่องมือ และ
หลักสูตรมาบูรณากับบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวของและ
หลักสูตร Non Degree

การศึกษาตามอัธยาศัย/
การศึกษาตลอดชีวิต

ความพึงพอใจ, การสัมภาษณเชิงลึก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดบริการ Online Teaching Liaison Librarians
ชวงที่ 1 สรางความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวกับสอนออนไลน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบรรณารักษใหมีความชํานาญ โดยการจัดใหมีผูรับผิดชอบในงานนี้ เลือกเครื่องมือ
สําหรับใชในการสอนออนไลนจากเครื่องมือ/แอปพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยขอนแกนบอกรับเปนสมาชิก ดังตารางที่ 1
บรรณารักษทําการศึกษา ทํา KM เพื่อใหบรรณารักษในทีมมีความรูในเครื่องมือ/แอปพลิเคชั่นนั้นๆ และอยาง
นอย 1 เครื่องมือตองมีผูเชี่ยวชาญหลัก 1 คน นอกจากนั้นยังมีจัดการความรูเรื่องการผลิตสื่อดวย Power point
การเปนวิทยากรออนไลน และการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2 จัดทําหลักสูตรการอบรม จากการศึกษาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน 9
เครื่องมือ สํานักหอสมุดจัดทําหลักสูตรได 8 หลักสูตร ไดแก

Feed back
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ตารางที่ 1 หลักสูตรการอบรมและเครื่องมือที่ใชในการศึกษาทางไกล
ชื่อหลักสูตร
หมวด เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
1) TLL01 : เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลดวย Zoom : VDO
Conference
เวลา: 2 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: บุษกร อุสสาหกิจ/จันทร
รันต สิทธิสมจินต
2)TLL02 : เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลดวย Meet : VDO
Conference
เวลา: 2 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: ประสิทธิ์ ประทุมรัตน/
ศุภชัย อนวัชพงศ

3)TLL04 : เทคโนโลยีการศึกษา
หองเรียนเสมือนกับ Google
Classroom
เวลา: 3 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: สิริพร ทิวะสิงห/ประสิทธิ์
ประทุมรัตน

4)TLL05 : เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลดวย Ms Team
เวลา: 3 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: จันทรรัตน สิทธิสมจินต/
ปรเมษบ คีรีเมฆ

หัวขอการอบรม

เปาหมาย

-รูจักกับ Zoom Application ของ Google
-คําสั่งใน Zoom
-ประโยชนในการนําไปใช และการประยุกตใช
ในการเรียนการสอน

1. ติดตั้งและเรียกใช Zoom Application
ได
2. ผูเขาอบรมทราบคําสั่งและการทํางานของ
ฟงกชั่น Zoom
3. ผูเขาอบรมประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน การบรรยาย การนําเสนองานของ
นักศึกษา หรือการประชุมกลุมได
1. ติดตั้งและเรียกใช Meet Application ได
2. เปดหองการประชุม และเชิญผูเขา
ประชุมผาน E-mail และ เครือขายโซเชี่ยล
เน็ตเวิรคได
3. การเตรียมตัวเสําหรับการประชุมหรือ
นําเสนองานออนไลน
4. ผูเขาอบรมประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน การบรรยาย การนําเสนองานของ
นักศึกษา หรือการประชุมกลุมได
1. ติดตั้งและเรียกใช Google Classroom
Application ได
2. ผูอบรมสามารถสรางหองเรียน เชิญ
อาจารยสอนรวม และเชิญนักเรียน
3. ผูอบรมสามารถสรางงานและมอบหมาย
งานแกผูเรียน
4. ผูอบรมติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ให
คะแนน และสะทอนผลการตรวจใหกับ
ผูเรียนได

-รูจักกับ Meet Application ของ Google
-การเปนผูจัดประชุม และเชิญคนเขาประชุม
-คําสั่งใน Meet : การนําเสนองาน การบันทึก
การประชุม
-ประโยชนในการนําไปใช และการประยุกตใช
ในการเรียนการสอน

-รูจักกับ Google Classroom
-การทํางานของ Google Classroom กับสื่อ
บนเครื่องมือชนิดอื่นๆ เชน GGDrive/Calendar/Meet/GG-form เปนตน
-4 คําสั่งหลักในการสรางหองเรียนดวย
Google Classroom : สตรีม, งานของชั้น
เรียน, ผูคน, คะแนน
-การสรางหองเรียน และเชิญนักเรียน
-การสรางงาน และมอบหมาบงาน
-การตรวจ และจัดการคะเแนน
-การอัพโหลดงาที่จะมอบหมายและการสราง
สื่อกรเรียนรูใหม
-การติดตามงานที่มอบหมาย ตรวจ ใหคะแนน
-การสอบถาม การถามตอบปญหา
-การเขาใชงาน MS Team
-การใชคําสั่งใน Ms Team
-การสรางหองสําหรับผูเรียน/หรือกลุมทํางาน
-การเชิญผูเรียน หรือกลุมทํางาน
-การเชื่อมโยงกับ Drive และ Calendar

1. เรียกใช Ms Team ได
2. ใชคําสั่งใน Ms Team ได
3. ประยุกตใชในดานการศึกษาและการ
ทํางานกลุมได
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ชื่อหลักสูตร
5)TLL07 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารการศึกษาดวย GG form
เวลา: 3 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: ประสิทธิ์ ประทุมรัตน/
ศุภชัย อนวัชพงศ

หมวด ดิจิทัลอารต
6)TLL03 : ดิจิทัลอารตกับการ
ออกแบบสิ่งพิมพงายๆดวย Canva
เวลา: 3 ชม
รูปแบบ: บรรยายและฝกปฏิบัติ ใหสง
งาน
วิทยากร: ประสิทธิ์ ประทุมรัตน/สิริ
พร ทิวะสิงห

หมวด ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
7)TLL06 : การใช OBS เบื้องตนเพื่อ
การเรียนรูผานสื่อโซเซียล : ทางเลือก
ในการศึกษาทางไกล
เวลา: 2 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: เดชศักดิ์ ศานติววิ ัฒน

8)TLL08 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูดวย GG Drive และ GG
Calendar
เวลา: 3 ชม
รูปแบบ: บรรยายและสาธิต
วิทยากร: สิริพร ทิวะสิงห

หัวขอการอบรม
-การเริ่มตนใชงาน
-การสรางฟอรมแบบตางๆ
-การสรางคําเฉลยและดูคะแนน
-การแชรลิงคเพื่อ Form ที่สรางขึ้นไปใช
-การเชื่อมโยง Form กับ GG Classroom
-การประยุกตใชกับการประเมิน การสํารวจ
ความคิดเห็น

เปาหมาย
1. เรียกใช Google Form Application ได
2. สรางแบบประเมิน แบบทดสอบ ใน
รูปแบบตางๆจาก Google Form ได
3.แชรฟอรมใหกลุมเปาหมายได
4.ดูผลการตอบกลับและนําผลไปใชงาน

-การเขาใชงาน Canva ผานระบบ ผานระบบ
อินเทอรเน็ต
- รูจักกับหมวดหมูของ Template
สําหรับเร็จรูป เนนการออกแบบโปสเตอร, การ
ทํา Inforgraphic แบบงาย, Power point,
กระดาษขนาด A4, การทําแบนเนอร
-การแกไขรูปและเนื้อหา
-การนําไปใชงาน Download, Save , Print
-ประโยชนในการนําไปใช และการประยุกตใช
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สือ่ การ
เรียนรู

1. เขาใชงาน Canva Application ได
2. ผูเขาอบรมทราบคําสั่งและการทํางานของ
ฟงกชั่น Canva
3. ผูเขาอบรมนําผลงานการออกแบบไปใชใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู
ได

-การเริ่มตนใชงานขั้นพื้นฐาน
-Scene และ Source
-การใชโปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวีดีโอ
-การใชโปรแกรม OBS เพื่อสตรีม
เชน YouTube, Facebook
-วิธกี ารสตรีมและบันทึกวีดีโอพรอมกัน
-การใชโปรแกรม OBS กับโปรแกรม Video
Conference
Section 1 GG Drive
-การเขาใช GG Drive
-การจัดการโฟลเดอรใน GG Drive
-การแชรไฟลและการนําขอมูลจาก Drive มา
ใชงาน
Section 2 GG Calendar
-การนัดหมายใน Calendar
-การสงคําเชิญ
-การแชร Clalendar
-การใช Calendar กับ Google Classroom,
Meet และ Zoom

1. ติดตั้งและเรียกใช OBS ได
2. นําเสนองานดวยโปรแกรม OBS ได
3. ไลฟสตรีมและอัดวีดีโอ ได

1.เขาใชงาน GG Drive และ GG Calendar
ได
2.สรางกําหนดการในปฏิทิน และเชิญ
ผูเกี่ยวของได
3.สรางและจัดการไฟลใน Drive ได
4.บอกความเชื่อมโยงระหวางเครื่องมือออื่นๆ
กับ GG Drive และ GG Calendar ได
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ชวงที่ 2 การจัดบริการ แบงประเภทบริการออกเปน 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมออนไลน ใหบริการอบรมตั้งแตดือนเมษายน 2563 เปนตนมา ผูสนใจสามารถ
สมัครเขาอบรมที่ https://libtraining.kku.ac.th/ วิทยากรจะทําการสง Link ในการอบรมไปใหผสู มัครอบรมทาง
E-mail พรอมกับเอกสารประกอบการสอน โปรแกรมที่ใชอาจเปน Zoom หรือ Meet หลังการอบรมใหผูใชทําแบบ
ประเมินการอบรม Online นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน

ภาพที่ 2 ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมออนไลนผานหนาเว็บไซตสํานักหอสมุด
กิจกรรมที่ 2 บริการใหคําปรึกษาเชิงลึก (TLL Clinic Consult) อาจใหบริการทางโทรศัพท E-mail
หรือ Line หรือการไปดูพื้นที่จริง เชน การใหคําแนะนําเรื่องพัฒนาหองอบรมออนไลนของคณะวิชา การชวยเหลือ
อาจารยในการสอนออนไลนเชิงลึก เปนตน
กิจกรรมที่ 3 บริการตอบคําถามทั่วไป เกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือ/แอปพลิเคชั่นในดานการสอน
ออนไลน
ชวงที่ 3 บูรณาการเครื่องมือ/หลักสูตรมาบูรณาการ ในงานบริการอื่นๆของสํานักหอสมุด ไดแก
1) ใหคําแนะนําแกผูรับผิดชอบดานการสงเสริมการรูส ารสนเทศและสนับสนุนออนไลน นํา Zoom และ
Meet มาใชในจัดอบรมแบบออนไลน และเมื่อสถานการณโควิดผอนคลาย ก็จัดอบรมแบบ Online ควบคูกับ
Onsite

Join Zoom Meeting
https://kkuth.zoom.us/j/4228227959?pwd=WUVM
MU83WXFkK1RvYTVlaWxydnVyZz09
Meeting ID: 422 822 7900
Passcode: m7Eld799XX

ภาพที่ 3 การอบรมผูใชเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการรูส ารสนเทศและสนับสนุนการวิจัยผาน Zoom
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2) ใหคําแนะนําแกผูรับผิดชอบเรื่อง Human Book นํา Zoom และ Meet มาใชในจัดอบรมแบบออนไลน
และเมื่อสถานการณโควิดผอนคลาย ก็เปนรูปแบบการใหบริการทางเลือกใหผูใชบริการยืมอานหนังสือมนุษยได 2
ทางเลือก

เพิ่มการใชบริการ Online เปน
ทางเลือกในการอานหนังสือมนุษย

ภาพที่ 4 การอบรมผูใชเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการรูส ารสนเทศและสนับสนุนการวิจัยผาน Zoom
3) ให คํ า แนะนํ า แก ผู รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง Human Book นํ า Google Classroom, Zoom และ
Meet แกผูรับผิดชอบโรงเรียนบรรณารักษในการฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาพที่ 5 การใช Google Classroom ในการฝกประสบการณวิชาขีพของโรงเรียนบรรณารักษ
4) รวมกับคณะทํางานดานการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย ศึกษาการตั้งชื่อเรื่อง การจัดทํา
หลักสูตร การใชเครื่องมืออนไลน ไปทดลองใชในโปรแกรม E-learning ที่ผูเรียนเลือกเรียนหลักสูตรที่ตองการได
ตามอัธยาศัย เมื่อเรียนเสร็จ จะไดรับประกาศนียบัตร โดยอยูระหวางการทดสอบการใชงานระบบ
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล ผลการดําเนินงาน มีดงั นี ้
1. ขอมูลการใหบริการ สรุปไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอมูลการใหบริการ
ขอมูลเชิงปริมาณ
1.ผูเชี่ยวชาญ TLL (ผูใหบริการ)
2.เครื่องมือ /แอปพลิเคชั่นที่ศึกษา
3.บริการการตอบคําถาม
4.บริการTLL Clinic Consult
5.หลักสูตรการอบรม
6.จํานวนการจัดอบรม
7.ผูเขาอบรมทั้งหมด (อาจารย 921 คน, บุคลากร 62 คน)*
8. จํานวนผูเขาอบรมจําแนกตามหลักสูตร จําแนกตามหลักสูตร
8.1 TLL01 : เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลดวย Zoom : VDO Conference
8.2 TLL02 : เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลดวย Meet : VDO Conference
8.3 TLL04 : เทคโนโลยีการศึกษาหองเรียนเสมือนกับ Google Classroom
8.4 TLL05 : เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลดวย Ms Team
8.5 TLL07 : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการศึกษาดวย GG form
8.6 TLL03 : ดิจิทัลอารตกับการออกแบบสิ่งพิมพงายๆดวย Canva
8.7 TLL06 : การใช OBS เบื้องตนเพื่อการเรียนรูผานสื่อโซเซียล
8.8 TLL08 : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูดวย GG Drive และ GG Calendar
*จํานวนผูเขาอบรมเปนจํานวนการนับซ้ํา ผูเขาอบรมสามารถเลือกอบรมไดหลายหลักสูตร

จํานวน
7 คน
9 เครื่องมือ
215 ครั้ง
71 ครั้ง
8 หลักสูตร
35 ครั้ง
983 คน
164 คน
179 คน
182 คน
45 คน
78 คน
156 คน
107 คน
72 คน

2. ขอมูลความพึงพอใจตอการอบรม ผูเขารับการอบรมตอบแบบประเมินจํานวน 124 คน มี
ความพึงพอใจตอภาพรวมของการอบรม และการนําเอาความรูจากการอบรมไปใชประโยชน รอยละ 96.84 เทากัน
พึงพอใจตอการถายทอดองคความรูของวิทยากร รอยละ 91.58 พึงพอใจตอเอกสารและอุปกรณ รอยละ 94.74
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รอยละความพึงพอใจตอการอบรม
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88

96.84

96.84
94.74
91.58

ภาพที่ 6 รอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอการอบรมหลักสูตร TLL
อภิปรายผล
ในช ว งแรกที่ เ กิ ด สถานการณ ร ะบาดของโรคโควิ ด มี ค วามจํ า เป น ในการสอนออนไลน
คอนขางมาก อาจารยหลายทานยังไมมีประสบการณในการใชเครื่องมือการสอนทางไกล สํานักหอสมุดจึงจัดการ
อบรมถี่เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ เชน หัวขอละ 2 -3 ครั้ง/เดือน และสงวนสิทธิ์ใหอาจารยและ
บุคลากรสํานักหอสมุดเขาอบรมกอน เมื่อเวลาผานไปหลายๆ คนใชเปนแลวก็ปรับกําหนดการอบรมใหนอยลง
หลังจากนั้น 2 เดือน (มิถุนายน 2563) จึงขยายใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ได เพื่อ
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยขอนแกนทําการสอนทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการเปนผูเ ชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือหรือแอปพลิชั่นการศึกษาทางไกล สํานักหอสมุดจะมี
ประสบการณในการสอนทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนการสอนของวิชาเรียนที่จะมีการทํา
แบบทดสอบ การจําแนกจุดประสงค หรือวิชาเรียนที่มลี ักษณะแตกตางกัน เชน การทําขอสอบแบบคํานวณ ดังนั้น
การทํางานรวมกับอาจารยประจําวิชา จะทําใหบรรณารักษมีความชํานาญและมีมมุ มองของการใชจริง ดังเชน
การศึกษาของระเบียบ แสงจันทร, ศศิพิมล ประพินพงศกร (2561) นอกจากนั้นอาจจะตองนําเทปบันทึกการสอน
มาตัดตอเปนคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อชวยในดานการเรียนรู (RDF International School, 2563)
ในการจัดทําหลักสูตรการอบรม ตองนําทรัพยากรที่มีและผลสะทอนกลับจากผูรับบริการมา
ปรับปรุงหลักสูตร สํานักหอสมุดไดดูเครื่องมือ/แอปพลิชั่นจากฝายมหาวิทยาลัยดิจิทัล เลือกนําหัวขอที่มีความ
จําเปนกับการเรียนการสอนกอน เพราะการสรางความชํานาญนั้นใชตองใชเวลา และตองศึกษาเครื่องมือใหมๆ อยู
เสมอ บางหัวขอ เชน MS Team เมื่อนํามาอบรมในดานการเรียนการสอนนั้นพบปญหาเรื่องการจํากัดสิทธิการเขา
ใช จึงเหมาะที่จะใชกับบุคลากรมากกวา ผูเชี่ยวชาญ TLL นอกจากจะสรางความเชี่ยวชาญในเครื่องมือแตละชนิด
แล ว ในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทางไกล ต อ งบู ร ณาองค ป ระกอบของความรู 3 มิ ติ ได แ ก ความรู ด า นเนื้ อ หา
(Contents knowledge) ความรูดานศาสตรและศิลปในการสอน (Pedagogical knowledge) และความรูดาน
เทคโนโลยี (Technologyknowledge) (บุญทิพย สิริธรังสี, 2563)
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
การจั ด บริ ก าร Online Teaching Liaison Librarian ในช ว งของการระบาดของโรคโควิ ด
นอกจากเปนการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารั กษสํานั กหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานการเรียนรู ใ น
ศตวรรษที่ 21 และตอบสนองตอนโยบายดาน Smart Citizen ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแลว ยังสามารถพัฒนาสูบริการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับหองสมุด ในการเปนที่ปรึกษาในการศึกษาทางไกล
ใหกับอาจารย มีสวนชวยใหมหาวิทยาลัยขอนแกนกาวผานภาวะโควิด จัดการเรียนการสอนไดตามหลักสูตร
ขอเสนอแนะ
1. ในการจั ด การอบรม Online ควรจั ด เป น ที ม Teaching Liaison Librarian เพื่ อ ที่ จ ะ
ช ว ยกั น แก ป ญ หาหากเกิ ด เหตุ ขั ด ข อ ง ช ว ยดู แ ลและตรวจสอบข อ คํ า ถามทาง Chat box และดู แ ลบุ ค ลิ ก ภาพ
เนื่องจากมีการบันทึกไฟลการอบรม ที่สามารถนําไปตัดตอทําเปนคลิปการเรียนรูได
2. หองที่ทําการอบรมออนไลน ควรเปนหองทีมีความเงียบ เสียงไมกอง แสงมีความเหมาะสม
และอินเทอรเน็ตมีความแรงและเสถียร หรืออาจใชการเชื่อมกับระบบ LAN และจัดหาอุปกรณในการทําวิดีโอ
คอนเฟอรเรนซใหครบถวน เชน ไมโครโฟนที่ใชกับโนตบุค หรือมือถือ เปนตน
3. ทําการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอยูเสมอ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูใช
และเกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของสํานักหอสมุด
4. ที ม Online Teaching Liaison Librarian ควรมี ก ารทํ า งานร ว มกั บ อาจารย ห รื อ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาจารยอยูเสมอ เพื่อจะไดมีขอมูลในการใหบริการเชิงลึก เพราะรูปแบบการเรียนการสอน
แตละวิชามีความแตกตางกัน
การนําไปใชประโยชน
1. หองสมุดสามารถจัดบริการแบบออนไลน ผูใชปลอดภัยตามมาตรการ Social Distancing
โดยบูรณาการเครื่องมือ/หลักสูตรมาบูรณาการ ในงานบริการอื่นๆของสํานักหอสมุด เชน การเตรียมหลักสูตร Non
Degree การฝกงานของโรงเรียนบรรณารักษ การอบรมเพื่อสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศและสนับสนุนการวิจัย
การยืม Human book
2. พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรห อ งสมุ ด ให มี ทั ก ษะด า นเทคโนโลยี เป น Smart Citizen
บรรณารักษที่มีความชํานาญดานการสื่อการสอนออนไลนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. เพื่อเปนพื้นฐานในการสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาในลักษณะของ Non Degree
ทางดานการรูสารสนเทศและอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามแนวคิดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต ตาม
นโยบายของกระทรวง อว.
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางการระบาดของโควิด-19 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานจากผูใชบริการ
และบุคลากร ที่ใหบริการระหวางวันที่ 16 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 โดยการดําเนินงานไดปรับใชรูปแบบการ
ทํางานรวมกันของสมปอง มิสสิตะ ซึ่งมี 4 องคประกอบ คือ ทีมงาน เครื่องมือ เนื้อหา และชองทางการสื่อสาร
จากนั้นมีการกําหนดเปาหมาย แลวใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟ ใน 4 ดาน คือ ดาน
การตัดสินใจ ดานการนําไปใช ดานคุณประโยชน และดานการประเมินคา การประเมินผลการดําเนินงานจาก
ผูใชบริการ ใชแบบสอบถามออนไลนเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 119
คน สวนบุคลากรศึกษาจากขอความที่เขียนสะทอนไวในเว็บบล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ผลการ
ดําเนินงานมีดังนี้
1. ผูใชบริการ พบวาจากรูปแบบการทํางานรวมกัน พบวาทีมงาน เปนสิ่งที่ผูใชบริการรับรูและ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̅ =4.82) รองลงมาคือเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุดเชนกัน (x̅ = 4.51) สวนเนื้อหา (x̅
= 4.50) และชองทางการสื่อสาร (x̅ = 3.81) ผูใชบริการรับรูและพึงพอใจในระดับมากตามลําดับ เมื่อแยกเปน
ประเด็ น ย อ ยในแต ล ะรู ป แบบพบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารรั บ รู แ ละพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ คื อ Facebook
Fanpage หอสมุดพระราชวังสนามจันทร (x̅ = 4.87) ความรูสึกตอภาพวาดบนกลองพัสดุ (x̅ = 4.85) การไดรับ
คําตอบจาก “พี่พรอม” (x̅ = 4.82) การสง EMS ฟรี โดยไมจํากัดจํานวนการยืม (x̅ = 4.71) ความคิดสรางสรรคของ
เนื้อหา (x̅ = 4.58) และการตอบคําถามชวยการคนควาออนไลน (x̅ = 4.57)
2. บุคลากร พบวามีบุคลากรจํานวน 12 คน ไดเขียนเรื่องราวของการทํางานสะทอนไวในเว็บ
บล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 15 เรื่อง จากนั้นไดนําขอมูลไปจําแนกตามเปาหมายของรูปแบบการ
ทํางานรวมกันคือ รวมดวยชวยกัน พัฒนาขีดความสามารถ สะทอนภารกิจหลักของหอสมุดฯ และเชื่อมโยงระหว าง
Online และ Offline ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประการคือ การจัดทํา Business
Continuing Plan และการจัดทําสารสนเทศพรอมใชที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรู
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ABSTRACT
This paper was aimed to study library operations in Sanamchandra Palace
Library, The Central Library, Silpakorn University during the COVID- 19 pandemic. To assess the
perception and satisfaction of library users and the feelings of the library’ s staffs which began the
services since March 16 to July 31 2020. A guideline for this works applying the Sompong Missita's
collaboration model which has four components: Team, Tools, Contents and Channels and used
the concept of participation major concern of Cohen and Uphof's in four areas: decision
making, implementation, benefits and evaluation. Data collected for library users is online
questionnaires during 1- 15 August 2020, with a total of 119 respondents and open opinion
questionnaires were analyzed by frequency. For the assessing the feelings of the library’s staffs is
content analysis from Sanamchandra Palace Library weblog. The result revealed as the following:1. Library users perception and satisfaction had overall the collaboration model
towards Team ( x̅ = 4.82) and Tools ( x̅ = 4.51) at the highest level and followed by Contents ( x̅
=4.50) and Channels (x̅ = 3.81) are at the high level respectively. When separated into sub-issues
in each model found that the users perception and satisfaction at the highest level with Library
Facebook (x̅ = 4.87), the impression of the drawing on the parcel box (x̅ = 4.85), the response from
“ Pee Prompt” ( x̅ = 4. 82) , Free EMS delivery with unlimited borrowings ( x̅ = 4. 71) , creativity of
content (x̅ = 4.58) and online help desk (x̅ = 4.57). And In the open opinion questionnaires mostly
positive wording were analyzed by frequency. Thank you (37 times), Keep fighting (32 times), That’s
its (28 times), Fantastic (26 times), Thank you for the cool drawing on the parcel box (26 times),
Awesome (18 times) and To care about users felling (8 times).
2. The assessing the feelings of the library’ s staffs studied from the written
messages reflected in library’s weblog and classified from the goals which follow on collaboration
model were compose of Together, Enhance the competence, Reflect library main task and Link
our services between online and offline. The recommendation and application are providing
Business Continuing Plan and servicing the workers in the organization equals the service users.
The suggestions and the use of this study is to understand the overview of library,
to work with a business continuing plan and to create information packing from knowledge
management for library staffs.

Keyword: COVID-19, library services, librarian collaboration, participation model,
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บทนํา
การทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โควิด -19 ของหอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2563 ด ว ยการประชาสัมพั นธ เรื่อ งไวรัสอู ฮั่น (ชื่ อ ในขณะนั้ น) และเปนช ว งเวลาที่ กําลังจะเริ่ม
ดําเนินการงานทับแกวบุคแฟรรวมถึงการวางแผนการเปดบริการ 24 ชั่วโมง ทําใหบุคลากรของหอสมุดฯ ติดตามขาว
และประชุมทั้งในเรื่องของ งานประจําและสถานการณของโควิด-19 และเมื่อหลังจากจบงานทับแกวบุคแฟรและ
Book and Beverage ในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 แลว หอสมุดฯ มีการประชุมกันอยางจริงจังและเริ่มตั้ง
เปน “ศูนยโควิด” เพื่อระดมสมอง คิดงาน ประชุม รายงานผล ฯลฯ กระทั่งวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดทํา
Business Continuing Plan: COVID 19 เพื่ อ รองรั บ เหตุ ก ารณที่ ค าดไม ถึ ง โดยช ว ยกั น กํ า หนดความรุ น แรงให
ครอบคลุมและรอบดานที่สุด เพราะเห็นพองตองกันวาเปนการคิดเชนนี้หากมีการเพิ่มหรือลดบริการทําไดสะดวก
และไมตองเสียเวลามาเรียกประชุมกันบอย ๆ เพราะมาตรการตางๆ ที่กําหนดขึ้นทั้งจากรัฐและมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรวมถึงอยูในลักษณะตองปฏิบัติทันที ที่ประชุมแบงสถานการณเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ปรกติ เปดบริการทุกอยางตามปรกติ ดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง งดบริการที่นั่งอาน
อนุญาตใหเขามาหยิบหนังสือเพื่อยืม และบุคลากรบางสวนทํางานที่บาน และระดับรายแรงที่สุด (Worst case) ปด
ทุ ก หน ว ยในมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก คนต อ งทํ า งานที่ บ า น การเข า ไปดํ า เนิ น การใด ๆ ในหน ว ยงานต อ งทํ า เรื่ อ งถึ ง
ผูบังคับบัญชา
เนื่องจากชวงดังกลาวใกลสอบภาคปลาย หอสมุดฯ ประสงคใหบริการทุกอยางเปนไปอยาง
ราบรื่น จึงตัดสินใจนําแนวคิดเรื่องรูปแบบการทํางานรวมกันของสมปอง มิสสิตะ (Sompong Missita, 2014,
p. 61) มาปรับใชใหเห็นภาพรวมขององคประกอบที่เกี่ยวของ สามารถนําไปคิด วางแผน หรือปฏิบัติงานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 1) ทีมงาน (Teamwork) เปนการทํางานรวมกันเพื่อทํา
หนาที่ติดตอสื่อสารกับผูใชบริการ ภายใตแนวคิดใหเปนหนึ่งเดียวและไมยึดติดกับงานที่สังกัด โดยใชแนวคิดของการ
จัดการความรูมาบริหารทีมงาน 2) เครื่องมือ (Tools) นอกจากเครื่องมือชวยคนภายในหอสมุดยังรวมถึงแนวคิดใน
การทํางานบริการเชิงรุก การสรางสรรคกิจกรรม การจัดพื้นที่ การรูจักผูใช รวมถึงวิธีการใหมที่สรางความรูสึกดี
ใหกับผูใชบริการ 3) เนื้อหา (Content) นอกจากทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบแลว ยังหมายถึงการสราง
เรื่องราวและเรื่องเลา ทุกอยางที่เกิดจากระบวนการทํางานในหอสมุดฯ ทั้งงานเบื้องหนาและงานเบื้องหลัง และ
4) ชองทางการสื่อสาร (Channels) เปนการสรางความสัมพันธระหวางหอสมุดฯ และชองทางการสื่อสาร ตองมีการ
วางแผนการจัดเรียงเนื้อหา ความถี่และเวลาใหเหมาะกับโอกาสและบริบทอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาในสภาวการณดังกลาวบุคลากรบางสวนตองกลับภูมิลําเนา หรือ
เดินทางดวย รถขนสงสาธารณะ ทําใหบุคลากรประจําหนางานมีจํานวนจํากัด ทีป่ ระชุมจึงเสนอใหจัดสรรภารกิจใหม
และใหหากระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมมาเปนกรอบเพื่ออธิบาย ทําความเขาใจใหกับทุกคน ทุกตําแหนง ให
เขาใจ สรางความเชื่อมั่นและรับทราบบทบาทของการสนับสนุน รับรู รวมรับผิดชอบและแกไขปญหาดวยกัน โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนางานและทํางานในชวงการระบาดของโควิด-19 จึงชวยกันหาขอมูลและไดใชแนวคิดของโคเฮน
และอัพฮอฟ มาปรับใช (Cohen and Uphoff, 1980, p. 220) ซึ่งแนวคิดนี้มี 4 ดาน คือ 1) ดานการตัดสินใจ
(Decision making) 2) ดานการนําไปใช (Implementation) 3) ดานคุณประโยชน (Benefits) และ 4) ดานการ
ประเมินคา (Evaluation)
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การประยุกตใชทั้งรูปแบบของการทํางานรวมกันและกรอบของกระบวนการมีสวนรวมที่ใช
อธิบายนี้ ทําใหบุคลากรทุกคนมีความชัดเจนในกระบวนการทํางาน เขาใจบทบาท เชื่อมั่นในคุณคาของตนเอง พรอม
ชวยกันปรับวิธีการทํางานและพัฒนาการบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทรระหวางการระบาดของโควิด-19
2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานจากผูใชบริการและบุคลากร
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ไดนํารูปแบบการทํางานรวมกัน จากนั้นกําหนดเปาหมาย
แลวใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมไปพิจารณากรอบใหกับบุคลากรเพื่อสรางงานบริการ ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการทํางานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
รูปแบบการทํางาน
เปาหมาย
รวมกัน
ทีมงาน
รวมดวยชวยกัน

เครื่องมือ

พัฒนาขีด
ความสามารถ

เนื้อหา

สะทอนภารกิจ
หลักของหอสมุดฯ

ชองทางการ
สื่อสาร

เชื่อมโยงระหวาง
Online และ
Offline

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
การตัดสินใจ
การนําไปใช
คุณประโยชน
มีสวนรวมในการ มีสวนรวมในการ มีสวนรวมในการ
คนหาเพื่อสราง
วางแผนการ
ถายทอดความรู
ภาพจําของทีมงาน ทํางาน
มีการใชความคิด มีสวนรวมในการ มีสวนรวม
สรางสรรคในการ ตรวจสอบเสนทาง ในการสราง
คิดคนงานบริการ/ การเขารับบริการ ความพึงพอใจ
กิจกรรม
ของผูใช
ใหผูใชบริการ
มีสวนรวมใน
มีสวนรวมในการ มีสวนรวมในการ
กิจกรรม/บริการ
สรางเนื้อหา
สรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูใชบริการ
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเพื่อใช
ชองทางการ
สื่อสาร

มีสวนรวมดานการ
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ/แรงงาน

มีสวนรับการ
ฝกอบรมเพื่อนํา
ความรูและทักษะ
มาใชในการสราง
ผลงาน

การประเมินคา
มีสวนรวมในการ
แกไขปญหา
มีสวนรวมในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน
มีสวนรวมในการ
เสนอแนวคิดใน
การปรับปรุงและ
พัฒนางาน
มีสวนรวมในการ
ประเมินปญหา

การประเมินผล

2. การประเมินผลการดําเนินงาน กําหนดใหวัดผลงานหลังจากที่ไดบริการไประยะหนึ่งแลวคือ
ระหวางวันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 แบงเปน 2 กลุม คือ 1) ผูใชบริการ ใชแบบสอบถามออนไลน
โดยขอคําถามเปนการวัดผลของการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรตามรูปแบบการทํางานรวมกัน
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ใน 4 องคประกอบ คือ ทีมงาน เครื่องมือ เนื้อหาและชองทางการสื่อสาร และ 2) บุคลากร ศึกษาจากขอความที่
เขียนสะทอนไวในเว็บบล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร
ผลการดําเนินการและอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 การดําเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทรระหวางการระบาดของโควิด-19
เริ่มปฏิบัติการตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม ดวยการใชรูปแบบการทํางานรวมกัน คือ ทีมงาน เครื่องมือ เนื้อหาและ
ชองทางการสื่อสาร จากนั้นกําหนดเปาหมาย และพิจารณาประเด็นการมีสวนรวมของบุคลากร การประยุกตใชทั้ง
รูปแบบของการทํางานรวมกันและกรอบของกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวมีวิธีการที่ผลการดําเนินงานทั้งของ
บุคลากรและผูใชบริการ ดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีการและผลการดําเนินงาน
รูปแบบการ
ทํางาน
รวมกัน
ทีมงาน

เครื่องมือ

เนื้อหา

ชองทางการ
สื่อสาร

วิธีการ

ผลการดําเนินงาน
ผูใชบริการ

1. รวบรวมสรรพนามที่ใชสื่อสาร
ระหวางหอสมุดฯ กับผูใชบริการ ที่สื่อ
ถึงความเปนผูใหญใจดี /สื่อสาร
ระหวางกัน ที่สื่อถึงหนักแนนในการอยู
รวมกัน
2. สํารวจ Soft skills
1. สํารวจบริการ/กิจกรรมที่มีอยูเดิม
2. ศึกษาเสนทางของผูใชบริการ
(Customer Journey)
1. ระดมสมองเพื่อสรางเนื้อหาที่สื่อถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ/ กิจกรรม/
บริการในหอสมุดฯ
2. ติดตามการแสดงความเห็นของ
ผูใชบริการ
จาก #ศิลปากร #ทับแกว และอื่นๆ

1. พี่พรอม เปนสรรพนามของ
หอสมุดฯ ที่ใชสื่อสารกับผูใชบริการ
2. ไดรับบริการที่หลากหลายใน
ลักษณะของ One stop service

1. ใชสื่อสังคมออนไลนอยางคุมคา

1. เขาถึงหอสมุดฯ จาก Online
2. ไดรับบริการเชิงรุกที่เปน Offline

1. บริการสง EMS ฟรีคาสง
2. พี่แวน, ไลฟสดแนะนําหนังสือ,
อบรมออนไลน, คุยกระหนุงกระหนิง
1. ไดความรูสึกเชิงบวกตอหอสมุดฯ
จากภาพวาดบนหนากลองพัสดุ
2. รูจักหอสมุดฯ มากขึ้น

บุคลากร
1. เดอะทีม เปนชื่อของ
ทีมงานของหอสมุดฯ ที่มี
ทีมยอย ตามลักษณะงาน
2. ทราบขอจํากัดและจุดแข็ง
ของตนเอง นําไปสูการทํา
แผนการพัฒนาตนเอง (IDP)
1. สรางคลังคําถาม-คําตอบ
2. ใชองคความรูที่มีอยู ผนวก
กับการแสวงหาความรูใหม
1. ใชความคิดสรางสรรคใน
การสรางเนื้อหา
2. ใชความสามารถพิเศษใน
การเขียน นําเสนอเนื้อหา
และการแสดงความคิดเห็น
3. รูจักวิธกี ารติดตามความ
เปนไปของสังคมผานชองทาง
ออนไลน
1. เพิ่มชองทางการสื่อสาร
เชน Podcast
2. แจงหมายเลข
โทรศัพทมือถือ ที่สามารถ
ตอบคําถามไดตลอดเวลา
2. เพิ่มศักยภาพใหกับ
บุคลากร
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ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงาน
2.1 ผูใชบริการ ใชแบบสอบถามออนไลนระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 มีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 119 คน ไดผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงาน
รูปแบบการทํางานรวมกัน
ทีมงาน
เครื่องมือ

เนื้อหา

ชองทางการสื่อสาร

รายการ
การไดรับคําตอบจาก “พี่พรอม”
การอบรมออนไลน
การสง EMS ฟรี โดยไมจํากัดจํานวนการยืม
การเสนอซื้อหนังสือออนไลน
การตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลน
การไลฟสดแนะนําหนังสือ
ความรูสึกตอภาพวาดบนกลองพัสดุ
รูจักบริการภายในหอสมุดฯ
ความสดใสของเนื้อหาที่ใช
ภาษาของเนื้อหาที่ใชสื่อสาร
ความคิดสรางสรรคของเนื้อหา
FB หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
Instagram
Twitter
Tiktok
เว็บไซต
โปสเตอรหนาหอสมุดฯ

จํานวนผูตอบ
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ผลการประเมิน
4.82
4.50
4.71
4.36
4.57
4.44
4.85
4.19
4.47
4.41
4.58
4.87
3.32
4.27
3.14
4.46
2.82

แปลความ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
ปานปลาง
มาก
ปานกลาง

จากรูปแบบการทํางานรวมกัน พบวา รูปแบบทีมงาน เปนสิ่งที่ผูใชบริการรับรูและพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82) รองลงมาคือเครื่องมืออยูในระดับมากที่สุดเชนกัน (x̅ = 4.51) สวนรูปแบบเนื้อหา (x̅ =
4.50) และชองทางการสื่อสาร (x̅ = 3.81) ผูใชบริการรับรูและพึงพอใจในระดับมากตามลําดับ เมื่อแยกเปนประเด็น
ยอยในแตละรูปแบบพบวา ผูใชบริการรับรูและพึงพอใจในระดั บมากที่สุดตามลําดับคื อ Facebook Fanpage
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร (x̅ = 4.87) ความรูสึกตอภาพวาดบนกลองพัสดุ (x̅ = 4.85) การไดรับคําตอบจาก
“พี่พรอม” (x̅ = 4.82) การสง EMS ฟรี โดยไมจํากัดจํานวนการยืม (x̅ = 4.71) ความคิดสรางสรรคของเนื้อหา (x̅ =
4.58) และการตอบคําถามชวยการคนควาออนไลน (x̅ = 4.57) สวนประเด็นอื่นๆ อยูในระดับมาก ยกเวนรูปแบบ
ของชองทางการสื่อสารในประเด็นของ Instagram, TikTok และโปสเตอรหนาหอสมุดฯ ที่ผูใชบริการรับรูและ
พึงพอใจในระดับปานกลาง นอกจากนีไ้ ดรวบรวมคําพูดเชิงบวกที่ผูใชบริการสงใหทางขอความ การสนทนากลุมแบบ
ออนไลนและจากแบบสอบถามปลายเปดที่ไดรับ จํานวน 175 คํา ไดแก คําวา ขอบคุณ (37 ครั้ง) สู ๆ (32 ครั้ง)
ดีมาก/ทําดีมาก/ดีมากมาก/คือดีมาก/ดีมากคะ/ดีแลวคะ/ทํางานดี (28 ครั้ง) เยี่ยมจริงจริง พี่เยี่ยมมาก (26 ครั้ง)
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ขอบคุณสําหรับการวาดรูปบนกลอง (26 ครั้ง) ประทับใจ (18) แอดมินทางไอจี/เฟสบุคใสใจมาก (8 ครั้ง) ซึ่งขอความ
เหลานี้เปนคําตอบใหกับการดําเนินงานอยางดีที่สุด
2.2 บุคลากร พบวามีบุคลากรจํานวน 12 คน ไดเขียนเรื่องราวของการทํางานสะทอนไวใน
เว็บบล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 15 เรื่อง จากนั้นไดนําขอมูลไปจําแนกตามเปาหมายของรูปแบบการ
ทํางานรวมกันคือ รวมดวยชวยกัน พัฒนาขีดความสามารถ สะทอนภารกิจหลักของหอสมุดฯ และเชื่อมโยงระหวาง
Online และ Offline ดังนี้คือ
1) รวมดวยชวยกัน
“พี่พรอม” ปรากฏในสื่อออนไลนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในสถานการณที่วุนวาย
ฉุกละหุก บีบคั้นพี่ นึกถึงฉากที่แมกําลังคลอดลูกในสมัยโบราณที่กําลังกรีดรอง คนในบานตางตื่นเตน วิ่งไปตมน้ํา
รอน หมอตําแยก็ลุน เสียงโอดโอย เสียงฝเทาวิ่ง เสียงผูคน อะไรแบบนั้น เปนสิ่งที่นึกถึงบรรยากาศการทํางานชวง
ดังกลาว จําไดวา “พี่พรอม” เกิดจากคิดคําเพื่อเขียนประชาสัมพันธ ที่ชวงนั้นเราคิดกันแบบรายชั่วโมง มีประโยคที่
บอกวา “พี่หองสมุดยินดีใหบริการ” ซึ่งพวกเราก็เบื่อแลว กระทั่งสรุปที่ “หอสมุดฯ พรอมใหบริการ” แตพี่บอกวา
หอสมุดฯ เปนสถานที่อยากใหเปนคนจึงปรับเปน “พี่พรอมใหบริการ” และที่สุดพวกเราก็สรุปวาใหใชคําวา “พี่
พรอม” คือ หอสมุดฯ ตอนแรกออกจะงง พอใชไปใชมาพวกเราก็เริ่มสะสม “อินเนอร” ความเปน “พี่พรอม” โดย
อัตโนมัติ เรื่องขํา ๆ ของพวกเราคือ การไดรับคําถามวา ใครคือ “พี่พรอม” พวกเราจะอยูในอาการ “เลิกลั่ก” แลว
ทยอย ๆ กันยกมือ (สมปอง มิสสิตะ, 2563) สวนพวกเราเรียกกันเองวา “เดอะทีม” ซึ่งแมตางมีหนาที่ในงานประจํา
แลว ยังรับมอบหมายงานจรโดยระยะถี่…กันถวนหนา แตเราตางก็เต็มใจชวยกันดูแลบริการใน “บานของเรา”
(นฤมล บุญญานิตย, 2563 ก) ในชวงหนึ่งที่หลายคนตองทํางานที่บานจากผลกระทบของโควิด-19 แตพวกเราชาว
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร หรือในฐานะ “พี่พรอม” นั้น มีภารกิจที่ตองทําในทุก ๆ วัน (พนิดา วรพลาวุฒิ,
2563) มีการติดตามดูแลบุคลากรในงานจัดการฯ ผานกลุมไลนและชวยเหลือ ชวงค่ําตองตรวจงานของบุคลากรที่
มอบหมายงานใหมให เพื่อชวยเหลือและแกไข เนื่องจากไมเคยปฏิบัติมากอนและสงรายละเอียดของปญหาไปให
(เอกอนงค ดวงจักร, 2563) การนํางานของตัวเองกลับไปทําที่บาน บางคนก็ไดรับงานใหมที่ไมใชงานที่ตัวเอง
รับผิดชอบ แตทุกคนตองมีงานทําถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ดิฉันจึงมีโอกาสไดถายทอดองคความรูใหเพื่อนรวมงาน
(รุงทิวา ฝายดี, 2563) แมในชวงโควิด-19 จะทําใหเกิดภาวะความเครียด แตดิฉันมีเพื่อนที่คอยดูแล คอยชวยเหลือ
และแบงปน (กอบกุล ชาวเฉียง, 2563)
2) พัฒนาขีดความสามารถ
การทํางานแบบ “Work From Home” ก็ตองมีการเตรียมพรอมเรื่อง คน + เทคโนโลยี +
ระบบและกระบวนการทํางาน (บรรจง รุงแผน, 2563) ตองติดตั้งโปรแกรมเพื่อการใชงานตาง ๆ เชน การติดตั้ง
VPN ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Seirra ติดตั้งและ Update Web Browser ตาง ๆ โปรแกรม Photoscape และอื่น
ๆ (เอกอนงค ดวงจักร, 2563) บรรยากาศการทํางานพี่ ๆ นอง ๆ ที่ปกติตองแยกยายไปตามฝาย แตในยามที่ตองใช
การประชาสัมพันธนําการตลาดอยางเขมขนใหเขาถึงลูกคา สื่อที่เราบอกกลาวออกไปไมเวนแตละวันทางโซเชียล
ชวยเพิ่มยอดการยืมหนังสือที่ปกติยามปดเทอมนอกเหนือการยืมในโครงการพิเศษแลว การยืมทั่ว ๆ ไป มักจะมีไมกี่
มากนอย แถมยาม ที่ตองปดหองสมุดยอดการยืมหนังสือก็อาจตกลงไปอีก แตกลับไมเปนเชนนั้นดวยกลยุทธตาง ๆ
ที่สรางสรรคขึ้น (นฤมล บุญญานิตย, 2563) และไดโจทยถูกจริตมาคือ ใหทํารายการวิทยุออนไลน นั่นก็คือวันแรกที่
อิฉันรูจักคําวา Podcast มันคืออะไร (นฤมล บุญญานิตย, 2563 ก) องคความรูเกี่ยวกับการผูกกลองสิ่งของที่เคยทํา
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ในอดีตจึงบังเกิดขึ้น และเปนโอกาสอันดีที่จะแงะออกมาใชในโอกาสนี้ (จันทรเพ็ญ กลอมใจขาว, 2563 ก) สวนการ
จัดการอบรมในสวนของ Information Literacy ก็ยังตองมีการปรับตัวตามสถานการณเชนกัน จากเดิมที่เปนการ
walk-in เขามาอบรม หรือใหแนะนําในเรื่องตาง ๆ แบบซึ่งหนา หอสมุดฯ ก็เริ่มที่จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการไป ถึงแมจะมีการอบรม/แนะนําแบบ walk-in แตก็ไดมีแนวคิดและกําลังจะจัดทําเปนการแนะนําดวยคลิป
วิดีโอ รวมถึงการอบรมแบบ real time ผานระบบออนไลน (จันทรเพ็ญ กลอมใจขาว, 2563 ก)
3) สะทอนภารกิจหลักของหอสมุดฯ
ถึงวันนี้สถานการณระบาดของไวรัสวายราย COVID-19 ยังคาดเดาไมไดวาจะลุลวงผานไปวันใด
หองสมุดของฉันตองปรับเปลี่ยน แปลงสินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดตนทุนขยายแกสังคมและชุมชน ในมุมของชุมชน ณ
ขณะเวลานี้ หมายสงวนเฉพาะเพียง “ชุมชนภายในศิลปากร” ซึ่งมีผูใชหลัก คือ นักศึกษา คณาจารย ตลอดจน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย อะไรคือตนทุนขยาย จะวาไปก็คือความพยายามในการขายของที่มีอยู หรือ เรียกให
ไพเราะตามภาษาในวงการ คือ การประชาสัมพันธวัสดุการศึกษาประดามีใหผูใชไดรูจัก ไดเขาถึง และเกิดการใช
เพิ่มขึ้น (นฤมล บุญญานิตย, 2563 ก) ถานักศึกษาคิดถึงสถานที่ คิดถึงบรรยากาศมหาวิทยาลัย เราจะทําอยางไรให
เขาหายคิดถึง จึงเปนที่มาของการถายภาพแนะนําหนังสือกับสถานที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (นภัสรพี ประจําเมือง,
2563) งั้นเราเอาหนังสือไปถายรูปกันตามจุด Landmark ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกัน สถานที่แรกเลยออกมาเปน
“พี่พรอมชวนอาน ขางสระแกว” ที่ตองเปนที่นี่ก็เพราะวาเมื่อพูดถึงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สิ่งแรก ๆ ที่นึก
ถึงคงเปน สะพานสระแกว นั่นเอง (จริณญา ลิ่มมั่น, 2563) หลากหลายกลยุทธการประชาสัมพันธจึงถูกนํามาปูพรม
สลุตยิงกันรัว ๆ โดยเฉพาะบนสื่อโซเชียล เพราะแมเราจําหางไกล (ผูใช) แตเราจะไมหาง (บริการ) กัน ในมุมสวนตัว
ของฉัน ฉันมองวามันเปนความสนุก ความทาทายและเปนสีสนั ของการทํางาน (นฤมล บุญญานิตย, 2563 ก)
4) เชื่อมโยงระหวาง Online และ Offline
การจัดซื้อหนังสือในชวงสถานการณ COVID 19 แกไขปญหาดวยการใหนักศึกษามีสิทธิ์ในการ
เสนอซื้อหนังสือ จากหนาเว็บไซตมีผูสนใจมากและไดเสนอซื้อหนังสือหลายเลมมาก (กาญจนา กรรเจียกพงษ,
2563) สวนการใหบริการในระหวางนี้นั้น หอสมุดฯ ก็มไิ ดนิ่งนอนใจ เพราะผูใชบริการทุกทานสามารถสงคําขอยืม
หนังสือทาง Email (sus.ref2011@gmail.com) บริการแนะนําหนังสือนาอานและหนังสือใหม ทาง Live สด บน
แฟนเพจหอสมุดฯ พรอมทั้ง CF หนังสือใน Live และจัดสงใหทางไปรษณียโ ดยไมมคี าใชจาย (พิมพเดือน เนตรวิริยะ
กุล, 2563) เพื่อเปนการแบงเบาและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการที่ตองเรียนออนไลน หรือทํางานกันอยูบาน
แตมีความตองการใชขอมูลในหนังสือที่อยูภายในหองสมุด หรือตองการหนังสือสําหรับอานในชวงที่หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
(พนิดา วรพลาวุฒิ, 2563) นอกจากนี้ยังมีบริการพี่แวนสําหรับสงหนังสือภายในวิทยาเขต (พิมพเดือน เนตรวิรยิ ะกุล,
2563) โดยที่ “เดอะทีม” ของฉัน บางทําหนาที่รับใบสัง่ ออนไลนชนิดหามรุงหามค่ํา (นฤมล บุญญานิตย, 2563 ก)
จากการศึกษาขอมูลขางตนซึ่งบุคลากรเขียนอยางอิสระ แสดงถึงความภาคภูมิใจและเต็มไปดวยคําพูด เชิงบวก
สอดคลองกับงานของสมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา, จันทรเพ็ญ กลอมใจขาว, เอกอนงค ดวงจักร, พนิดา จมูศรี,
และรุงทิวา ฝายดี (2557, น. 128) ที่พบวาการรายงานสภาพการดําเนินงานของหองสมุดในเรื่องของกายภาพ
บุคลากร การบริหารจัดการ รวมทั้งดานเทคโนโลยี หนังสือ และสื่อการศึกษา สามารถใชการสื่อสารทางออมดวย
คํ า พู ด เชิ ง บวกเพื่ อ ความสุ ภ าพ ให เ กี ย รติ แ ละหลีก เลี่ย งความขั ดแย ง จะมี ผ ลต อ การเสริ ม สร างจุ ด เริ่ม ตน ของ
ความสัมพันธอันดี สรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหกันและกัน มีความรูสึกมั่นใจ เกิดความไววางใจตอกันไดรวมทั้งไมบั่นทอน
สภาพจิตใจแมวาจะตกอยูในสภาพกดดันมากสักเพียงใด
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สรุปผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน
จากผลการดําเนินงานและผลของการประเมิน สามารถสรุปผล ขอเสนอแนะและการนําไปใช
ประโยชน ไดดังนี้
1. ทีมงาน การใหโอกาสกับบุคลากรทุกคนและทุกตําแหนงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ในทุกเรื่อง หัวหนางานควรเปนผูฟงที่ดี และใชบรรยากาศของการพูดคุย ขณะเดียวกันตองมีความชัดเจนและ
มีคําอธิบายใหทุกคนเห็นเปาหมายเดียวกันที่กําลังมุงไป หรือกําลังแกไขปญหาเรื่องอะไร รวมถึงสรางชองทาง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนกันเอง เมื่อผลงานสําเร็จตองสะทอนใหไดวาเกิดจากทุกคน และทุกคนมีสวนใน
ความภาคภูมิใจที่ตางชวยกันใชองคความรูที่มีอยูเดิม รวมถึงความพรอมในการพัฒนาตนเองทั้งในเรื่อง ทักษะและ
สมรรถนะในการทํางาน
2. เครื่องมือ ควรมีการสรางเสนทางของผูใชบริการ (Customer Journey) ที่พรอมใชงานและ
สามารถพัฒนาใหเปนเสนทางปจจุบันไดอยางทันเวลา โดยคํานึงถึงผูใชบริการในมิติตาง ๆ เชน ความรูสึกไวเนื้อเชื่อ
ใจในการบริการ รูสึกมั่นคงในการเขามาสอบถามหรือสนทนา และเขาถึงงาย
3. เนื้อหา เพียรพยายามในการสรางสรรคเสนอเนื้อหาที่สะทอน หรือตอยอดคุณคาในภารกิจ
หลักของหองสมุดผานบริการและทรัพยากรสารสนเทศ ผสมผสานการสรางคุณคาทางอารมณเพื่อแสดงใหเห็นถึง
คุณสมบัติกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่มีอยูภายในของหอสมุดฯ โดยไมลมื ที่จะสรางความผูกพันกับผูใชบริการ
4. ชองทางการสื่อสาร มีความเขาใจและรูจักผูใชบริการ รูจักการสรางความนาเชื่อถือและเขาถึงได และมีความยินดี
ที่เขาไปชวยเหลือผูใชบริการแบบไมมีขอจํากัด เหนือความคาดหมาย และมีการสื่อสารในภาษาทีเ่ ปนปจจุบันกับ
ผูใชบริการ เชน สติกเกอร หรือ อีโมชั่น ตาง ๆ เปนตน รวมถึงศึกษาชองทางการสื่อสารอื่น
สําหรับขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประการคือ
1. ควรมีการจัดทํา Business Continuing Plan เพื่อรับมือกับเหตุการณที่อาจทําใหการบริการ
ชะงักได เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขามาโจรกรรมขอมูล (Hacking)
2. การจัดทําสารสนเทศพรอมใชที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
ความรู
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บทคัดยอ
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการพัฒนาบริการเพื่อตอบเปาหมาย
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร “พั ฒ นาบริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ยนรู และการวิ จั ย” และ “ยกระดั บ การเข า ถึ ง และการใช
ทรัพยากรการเรียนรู” ตามแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
หองสมุดจึงไดพัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทเอกสารโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ โดยนํากลยุทธ Kaizen ตาม
แนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ไดแก คัดเลือกและกําหนดปญหาที่จะดําเนินการ ทําความเขาใจปญหา วางแผนการ
แกไขปญหากําหนดวิธีการที่ไดจากการวิเคราะห นําเอาผลที่ไดมาวิเคราะห และการจัดทํามาตรฐานเพื่อนําไปปฏิบัติ
ประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการเอกสารโครงงานวิจัยใหสามารถเขาถึงไดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ผานฐานขอมูล Pharmacy Term Paper ปจจุบันมีจํานวนเอกสาร โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร
ตั้งแตปการศึกาษ 2537-ปจจุบัน จํานวน 1,571 รายการ จากการประเมินความพึงพอใจการใชบริการฐานขอมูล
Pharmacy Term Paper ประจําปการศึกษา 2562 ผูใชบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78

คําสําคัญ: ฐานขอมูลโครงงานวิจัย, โครงงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส, เภสัชศาสตร, Kaizen, หองสมุดคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ABSTRACT
Library of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University develops new services to
meet strategic goals. "Quality Service and Enhancing Learning and Research" and “Enhance access
and use of learning resources” according to the strategic plan of the Main Library of Chiang Mai
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University for 5 years (2017-2021). The library has developed a service of information resources in
the category of documents, research projects at the undergraduate, Faculty of Pharmacy. To
increase the efficiency of service provision and access to information resources of library users. By
implementing the Kaizen strategy according to six guidelines: select and define the problem to be
dealt with, understand the problem, plan solutions to problems, define analytical methods,
implement analytical results, and establish standards for implementation. Apply to develop and
improve the service of research project documents to be accessible in electronic format by
Pharmacy Term Paper database. There are currently a number of documents Since 1994 - present
1 ,5 7 1 items. The results of the satisfaction assessment of the Pharmacy Term Paper database
service for the academic year 2019 were satisfied at high level. The average score was 3.78

Keyword: Research project database, Pharmacy, Kaizen strategy, Library of Faculty of Pharmacy
Chiang Mai University
บทนํา
ห อ งสมุ ด คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เป น หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก ารทรั พ ยากร
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควา และการวิจัยแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรของคณะ
เภสัชศาสตร โดยดําเนินการแสวงหา รวบรวม จัดระบบ และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการการรูสารสนเทศ
รวมทั้งบริการสนับสนุนการวิจัย ในฐานะที่เปนแหลงการเรียนรูเฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาการใหบริการ และการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อตอบเปาหมายเชิงยุทธศาสตร “พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย” และ “ยกระดับ
การเขาถึงและการใชทรัพยากรการเรียนรู” ตามแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560-2564) โดยดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล Pharmacy Term Paper ใหเปนแหลงขอมูลสําหรับสืบคน
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เนื่องดวยการใหบริการที่ผานมาพบวา โครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรเปนทรัพยากรสารสนเทศประเภทงานวิจัยขั้นปฐมภูมิที่มีความสําคัญตอการเรียน
การสอน กระบวนวิชาโครงงานทางวิทยาศาสตรเภสัชกรรม และกระบวนวิชาโครงงานทางบริบาลเภสัชกรรม ดังนั้น
หองสมุดจึงจําเปนตอ งพั ฒนาการให บริก าร เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใชบริ การของผูใ ช บริการในป จ จุ บั น
โดยเฉพาะกลุ ม เป า หมายหลั ก คื อ นั ก ศึ ก ษา อาจารย นั ก วิ จั ย ของคณะเภสั ช ศาสตร ซึ่ ง มี ก ารใช ส ารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส และการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ หองสมุดคณะเภสัชศาสตรจึงไดพัฒนาการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper เพื่อ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตปการศึกษา
2537 – ปจจุบัน จํานวน 1,571 รายการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย โดยไดนําแนวคิดการดําเนินงานตาม
กลยุทธ Kaizen ตามแนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ไดแก คัดเลือกและกําหนดปญหาที่จะดําเนินการ, ทําความเขาใจ
ปญหา, วางแผนการแกไขปญหา, กําหนดวิธีการที่ไดจากการวิเคราะห, นําผลที่ไดมาวิเคราะห, และการจัดทํา
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มาตรฐานเพื่อนําไปปฏิบัติ (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2551) ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของ
หองสมุดไดอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบัน การใหบริการโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตร หองสมุดไดใหบริการ
ในรูปแบบฐานขอมูลภายใตบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper เผยแพรผานเว็บไซตหองสมุดคณะเภสัช
ศาสตร โดยใชกลยุทธ Kaizen ตามองคประกอบกิจกรรม ไดแก การบํารุงรักษาดานการจัดการบริการใหทันสมัย
เปนมาตรฐาน และการปรับปรุงกระบวนการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการ (ปรียาวดี ผลเอนก, 2558)
ทําใหระบบบริหารงานและการพัฒนาบริการของหองสมุดมีคุณภาพ สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับแนวคิดการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA และการวิเคราะห SWOT สําหรับพัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
แก ผู ใ ช บ ริ ก ารคณะเภสั ช ศาสตร ผู ใ ช บ ริ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และหน ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสงผลตอการสรางโอกาสการเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทโครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาการให บ ริ ก ารฐานข อ มู ล Pharmacy Term Paper คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหสามารถเขาถึงและใชโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรดวยกลยุทธ Kaizen
2. เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร นํากลยุทธ Kaizen มาเปนแนวทางการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. การคัดเลือกและกําหนดปญหาที่จะดําเนินการ
1.1 วิเคราะหปญหาการใหบริการเอกสารประเภทโครงงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลสรุป
ขอเสนอแนะในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดคณะเภสัชศาสตร
1.2 สํารวจและสังเกตพฤติกรรมผูใชบริการที่มีตอการใชบริการเอกสารประเภทโครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรี
2. การทําความเขาใจปญหา
2.1 สรุปปญหาการใชบริการโครงงานวิจัย
2.2 ศึกษาขอมูลแนวทางการแกไขปญหาจากองคความรู และแนวทางการพัฒนาบริการของหองสมุด
2.3 รวบรวมเอกสารโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตปการศึกษา
2537-ปจจุบัน จํานวน 1,776 รายการ
3. การวางแผนการแกปญหา
3.1 กําหนดเปาหมายการแกไขปญหา โดยวัตถุประสงคในการพัฒนาบริการโครงงานวิจัย
เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 กําหนดวิธีดําเนินงาน โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้

129

3.2.1 ทรัพยากรสารสนเทศ โดยกําหนดใหมีการแปลงผันเอกสารโครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีจากรูปแบบรูปแบบสิ่งพิมพเปนเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
3.2.2 บริการของหองสมุด โดยพิจารณารูปแบบของการใหบริการใหเปนแหลงขอมูล
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร สามารถเขาถึงไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3.2.3 ลิขสิทธิ์การเผยแพร โดยดําเนินการประสานงานและขอความยินยอมในการ
เผยแพรเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสามารถเผยแพรเอกสาร
เฉพาะบทคัดยอ (Abstract)
3.2.4 อุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาความพรอมของเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาบริการ
3.3 กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน
การดําเนินงานไดปรับใชกลยุทธไคเซ็นในการดําเนินพัฒนาบริการฐานขอมูล Pharmacy
Term Paper อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2557-ปจจุบัน โดยสามารถแสดงไดตามตาราง ดังนี้
ปการศึกษา
การดําเนินการ
2557
1. วางแผนการดําเนินการ
2. สํารวจทรัพยากรสารสนเทศประเภทโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตรที่มี
ใหบริการภายในหองสมุด
3. รวบรวมรายการโครงงานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเภสั ช ศาสตร ที่ มี ใ ห บ ริ ก ารภายใน
หองสมุด
2558
1. ขออนุ มั ติ ก ารเผยแพร บ ทคั ด ย อ โครงงานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นรู ป แบบฐานข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะเภสัชศาสตร
2. แปลงผันเอกสารโครงงานวิจัยในรูปแบบสิ่งพิมพเปนดิจิทัลไฟล
3. ทดลองใชงานและใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper ผานทางเว็บไซตหองสมุด
คณะเภสัชศาสตร
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
5. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการใชบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
ปการศึกษา
การดําเนินการ
2559
1. รวบรวมและปรับปรุงขอมูลเพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงโครงงานวิจัย กําหนดระยะเวลา
1 เดือน หลังจากที่หองสมุดไดรับเอกสารจากภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม และภาควิชา
บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
2. ตรวจสอบการเขาถึงขอมูลและดิจิทัลไฟลใหถูกตอง
3. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
4. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการใชบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper

130

2560

2561

2562

1. ปรับปรุงระบบการสืบคนฐานขอมูล Pharmacy Term Paper แบบ Basic Search โดย
กําหนดเขตขอมูลในการสืบคน ดังนี้ คําสําคัญ, ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง, ปการศึกษา, และเลขหมู
เพิ่มประสิทธิภาพการใชฐานขอมูล
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
5. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
1. ปรับปรุงกระบวนการบันทึกขอมูลโครงงานวิจัย จากการบันทึกขอมูลแบบไฟลเปนการบันทึก
ขอมูลแบบโฟลเดอร เพื่อใหการดําเนินการนําขอมูลโครงงานวิจัยสะดวก และรวดเร็ว
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
6. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
1. ปรับปรุงกระบวนการการแปลงผันเอกสารโครงงานวิจัย ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสื่อดิจิทัล
ประเภทเอกสาร PDF
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
3. วิเคราหปญ
 หาและขอเสนอแนะการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
3. จัดทําคูมือการดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล Pharmacy Term Paper เพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
การปฏิบัติงาน

3.4 กําหนดผูรับผิดชอบและงบประมาณ
ผู รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการให บ ริ ก ารเอกสารโครงงานวิ จั ย คณะเภสั ช ศาสตร ได แ ก
บรรณารักษ จํานวน 1 คน ทําหนาที่ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดําเนินงาน และผูปฏิบัติงานหองสมุด
จํานวน 1 คน ทําหนาที่ในการแปลงผันเอกสารอิเล็กทรอนิกส และปรับปรุงขอมูล โดยไมมีงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ผูใหบริการหองสมุดคณะเภสัชศาสตรทุกคนจะตองรวมกันดูแลรับผิดชอบการใหบริการ
หองสมุดคณะเภสัชศาสตรไดปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการเอกสารประเภท
โครงงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยกําหนดวิธีการใหบริการรูปแบบใหม และไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางคุณคา
ในการใหบริการ ดังนี้
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กระบวนการเดิม

ตรวจรับตัวเลม

ลงทะเบียน/ประทับตรา

สรางระเบียนบรรณานุกรมฉบับยอ
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ

บันทึกระเบียนบรรณานุกรม
ฉบับสมบูรณ
แกไข
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

พิมพรายชื่อโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี
ฉบับใหมติดบริเวณหนาตูชั้นหนังสือ

เตรียมตัวเลมขึ้นชั้นบริการ
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กระบวนการใหม
ตรวจรับตัวเลม
ลงทะเบียน/ประทับตรา
สรางระเบียนบรรณานุกรมฉบับยอ
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
บันทึกระเบียนบรรณานุกรม
ฉบับสมบูรณ
แกไข
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

แปลงผันเอกสารอิเล็กทรอนิกส

Scan บทคัดยอโครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรี

ปรับปรุงไฟลและบันทึกไฟลใน
รูปแบบ PDF

บันทึกขอมูลในฐานขอมูล
Pharmacy Term Paper
เตรียมตัวเลมขึ้นชั้นบริการ
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การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มีการปรับลดขั้นตอนการพิมพรายชื่อโครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรีฉบับใหมติดบริเวณหนาตูชั้นหนังสือในกระบวนการเดิม โดยการดําเนินงานกระบวนการใหมมีการ
เพิ่มขั้นตอนการแปลงผันเอกสารอิเล็กทรอนิกส การ Scan บทคัดยอ การปรับปรุงไฟลและบันทึกไฟลโครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรีในรูปแบบ PDF ซึ่งมีการกําหนด Metadata ของเอกสาร PDF ที่เผยแพรในฐานขอมูล และเพิ่ม
ขั้นตอนการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล Pharmacy Term Paper ซึ่งมีการสรางระบบการบันทึกขอมูลตามโครงสราง
มาตรฐาน MARC 21 และมีหลักเกณฑการลงรายการตามกฏ AACR2 ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความรูพื้นฐาน
และมีความเชี่ยวชาญทางดานบรรณารักษศาสตร มีการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลและ
การใหบริการโดยบรรณารักษ
4. การกําหนดวิธีการที่ไดจากการวิเคราะห
4.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ดังนี้
4.1.1 แปลงผั น เอกสารโครงงานวิ จั ย โดยใช วิ ธี ก าร Scan เอกสารให อ ยู ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกสไฟลประเภท PDF ดวยโปรแกรม PhotoScape และ Adobe Acrobat
4.1.2 การพัฒนาบริการ โดยจัดทําฐานขอมูล Pharmacy Term Paper สําหรับรวบรวม
และเปนแหลงดัชนีเอกสารประเภทโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร สามารถเขาใชบริการผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต จากเว็บไซตหองสมุดคณะเภสัชศาสตร
5. การนําผลที่ไดมาวิเคราะห
การประเมินผลการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper หองสมุดดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามความพึ งพอใจของผูรับ บริการหอ งสมุดคณะเภสั ชศาสตร ประจําปการศึกษา ในดานทรัพยากร
สารสนเทศและการเขาถึง เพื่อนําขอเสนอแนะและปญหาที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนา
6. การจัดทํามาตรฐานเพื่อนําไปปฏิบัติ
6.1 จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในแปลงผันเอกสารโครงงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกส และการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
6.2 ตรวจสอบการใชบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper กําหนด 1 ครั้ง / เดือน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของการเขาถึงขอมูล
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
หองสมุดคณะเภสัชศาสตรไดพัฒนาฐานขอมูล Pharmacy Term Paper โครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร ซึ่งมีขั้นตอนการสืบคน ดังนี้
1. การใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตผานทาง
เว็บไซตของหองสมุดคณะเภสัชศาสตร URL: http://library.cmu.ac.th/faculty/pharmacy/termpaper
2. การสื บ ค น ฐานข อ มู ล Pharmacy Term Paper ในรู ป แบบ Basic Search โดยสามารถ
กําหนดการสืบคนจากเขตขอมูล คําสําคัญ ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง, ปการศึกษา, และเลขหมู
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ภาพที่ 1 แสดงหนาจอการสืบคนฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
3. การแสดงผลขอมูลทางบรรณานุกรมฉบับยอ ผูใชบริการจะทราบขอมูลตางๆ ดังนี้ ชื่อผูแตง,
ชื่อเรื่อง, ปการศึกษา, และเลขหมู
4. การเขาถึงโครงงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการสามารถคลิกเลือกรายการ โดยจะปรากฏ
บทคัดยอ (Abstract) โครงงานวิจัยในรูปแบบ PDF

ภาพที่ 2 แสดงหนาจอการบทคัดยอ (Abstract) โครงงานวิจัยในรูปแบบ PDF
อภิปรายผล
การพัฒนาบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทโครงงานการวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรไดอยางสะดวก และ
สามารถใช ท รั พ ยากรสารสนเทศได อ ย า งกว า งขวาง ซึ่ ง เป น การให บ ริ ก ารในรู ป แบบบทคั ด ย อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Abstracts) มีระบบการสืบคนพื้นฐานอยางงาย (Basic Search) เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตรที่
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการหองสมุด สอดคลองกับผลการศึกษาความตองการของผูใชบริการหองสมุด
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานทรัพยากรสารสนเทศ (อรกัญญา เมธา, 2563) พบวา ผูใชบริการมี
ความต องระดั บมากที่ สุด ได แ ก ห อ งสมุ ดจัดใหมีท รัพ ยากรสารสนเทศอิ เล็ก ทรอนิ กส (e Books, e-Journals)
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตรงตอความตองการ คาเฉลี่ย 4.35 หองสมุด
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จัดใหมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตรที่สนับสนุนการเรียน การสอน และการคนควาวิจัย
คาเฉลี่ย 4.35 หองสมุดจัดใหผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสอยางสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย 4.33
ในดานการนําแนวคิดกลยุทธ Kaizen มาใชในการพัฒนาบริการของหองสมุด ทําใหเกิดการ
วิเคราะหปญหา วางแผนการดําเนินงาน และการปรับกระบวนการทํางานมีขั้นตอนอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดการลําดับขั้นตอน Kaizen ของ บุนจิ, โทซาวะ (2544) กําหนดใหมีขั้นตอนที่
จําเปน 3 ขั้นตอนในการปรับปรุงงาน ไดแก การวิเคราะหสถานการณปจจุบันและโอกาส, การวางแผนคิดหาวิธีใหม
รูปแบบใหม แนวทางใหม, และการทดลอง ทดสอบนําแนวคิดใหมมาปฏิบัติ สงผลใหเกิดการพัฒนางานอยา งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการศึกษาของ เกศรินทร อุดมเดช (2557) พบวา ไคเซ็นเปนแนวความคิดที่นํามาใช
ในการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องแบบคอยเปนคอยไป โดยเนนการมีสวนรวมในการทํางานของ
พนักงานในองคกร เพื่อรวมกันปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาการใหบริการฐานขอมูล
Pharmacy Term Paper โดยนําหลักการทํา Kaizen ตามแบบ PDCA สงผลใหการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น เปนกลยุทธที่เหมาะสมตอการพัฒนางานของหองสมุดไดอยางตอเนื่อง ในดาน
การใหบริการทําใหผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในดาน
ผูปฏิบัติงานไดมีการเรียนรูและเพิ่มทักษะการใหบริการอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับ บูรณะศักดิ์ มาดหมาย (2551)
กลาววา แนวคิด Kaizen เทากับ Continuous Improvement คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตกระบวนการ
PDCA คือ การดูปญหา วางแผนหาวิธีแกปญหา ทดลอง ตรวจสอบวิธีแกปญหา และนําวิธีที่ดีไปใชประโยชน โดยมี
การปรับปรุงไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
การพั ฒ นาการให บ ริก ารฐานข อ มูล Pharmacy Term Paper โดยใช ก ลยุ ท ธ Kaizen ทํ า ให
หองสมุดคณะเภสัชศาสตรมีฐานขอมูลเฉพาะสําหรับสืบคนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรที่
ผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารประเภทบทคัดยอ (Abstracts) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวก รวดเร็ว
นอกจากนี้ยังทําใหผูใชบริการมีโอกาสในการเขาถึงและใชโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีไดอยางกวางขวางดวยการ
สืบคนฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งหองสมุดไดดําเนินการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ สงผลตอการใหบริการของหองสมุดมีประสิทธิภาพ สอดคลองตอความตองการ และพฤติกรรมของผูใชบริการ
ในดานการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper หองสมุดไดดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศและการเขาถึง หัวขอ ฐานขอมูลเฉพาะของหองสมุด Pharmacy
Term Paper เปนประโยชน และสืบคนไดงาย ตั้งแตปการศึกษา 2558-2562 กําหนดความพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ
1 พึงพอใจนอยที่สุด 2 พึงพอใจนอย 3 พึงพอใจปานกลาง 4 พึงพอใจมาก 5 พึงพอใจมากที่สุด โดยนํามาคํานวณหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอใชเกณฑ และการแปลความหมายคาเฉลี่ย Likert Scale และ
Absolute Criteria พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ปการศึกษา 2560 (คาเฉลี่ย 4.23) ความ
พึงพอใจในระดับมาก ดังนี้ ปการศึกษา 2558 (คาเฉลี่ย 4.02) ปการศึกษา 2559 (คาเฉลี่ย 3.82) ปการศึกษา 2561
(คาเฉลี่ย 3.94) และปการศึกษา 2562 (คาเฉลี่ย 3.78)
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ขอเสนอแนะ
การใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรใหแก
ผูใชบริการทราบ โดยจากการใหบริการมีขอเสนอแนะในการพัฒนาฐานขอมูล ดังนี้
1. การพัฒนาฐานขอมูล
1.1 ระบบสืบคนฐานขอมูล มีขอเสนอแนะใหเพิ่มการสืบคนแบบ Advance Search เพื่อให
สามารถกําหนดเขตขอมูลการสืบคนไดมากกวา 1 เขตขอมูล
1.2 การแสดงผลขอมูลควรมีการกําหนด Layout ที่เปนสัดสวน
2. การใหบริการ
2.1 ควรมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมทางดานลิขสิทธิ์และจริยธรรมในการเผยแพรเอกสารฉบับ
เต็ม Full Text
2.2 ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
2.3 ควรมีการใหบริการโครงงานวิจัยฉบับเต็ม Full Text โดยใหมีการใชระบบยืนยันตัวตน
เพื่อแจงความประสงคขอใชบริการสําหรับผูใชบริการภายในคณะเภสัชศาสตรผานระบบ Intranet
การนําไปใชประโยชน
บริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper เปนการพัฒนาที่ทําใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการ
หองสมุด และผูใหบริการหองสมุด สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผูใชบริการสามารถเขาถึงโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสจากการใหบริการฐานขอมูล Pharmacy Term Paper
2. ผูใชบริการมีโอกาสในการเขาถึงโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตรไดอยางกวางขวาง
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
3. หองสมุดมีเครื่องมือสําหรับเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาการใหบริการและสงเสริมการใช
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอยางตอเนื่องจากการใชแนวคิดกลยุทธ Kaizen
รายการอางอิง
เกศรินทร อุดมเดช, ฐิรกานต สธนเสาวภาคย, และสุกญ
ั ญา เรืองสุวรรณ. (2557). ไคเซ็น Kaizen PDCA.
สืบคน 15 กันยายน 2563, จาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/ images/
Eventpic/60/Seminar/02_14_.pdf
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สืบคน 15 กันยายน 2563, จาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/
Eventpic/60/Seminar/02_14_.pdf
ไซวาน, โตโยตา. (2555). ไคเซ็นในธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
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การประเมินความรูและทักษะของบรรณารักษสําหรับใหบริการสนับสนุนวิจัย :
กรณีศึกษาโครงการ Research Buddy ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
An evaluation of knowledge and skill of librarians for Research Support
Services : A Case study of Research Buddy Project in Naresuan
University Library
ศศิธร ติณะมาศ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร sasithornt@nu.ac.th

บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดใหมีบริการสนับสนุนวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย
และนักวิจัยในสถาบัน ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ แตดวยขอจํากัดดานจํานวน
บุคลากรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงตองมีการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษโดยจัดทําเปนโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ภายใต โ ครงการ “บรรณารั ก ษ ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย หรื อ Research Buddy” ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูและทักษะการใหบริการสนับสนุนวิจัยแกบรรณารักษที่เขารวมโครงการ วิธีการ
ดําเนินงานใชแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการดวยวงจร PDCA และจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแ ละฝกทักษะแก
บรรณารักษสําหรับการปฏิบัติงาน ประชากรที่ศึกษาเปนบรรณารักษจากงานตางๆในหองสมุด จํานวน 7 คน เนื้อหา
ในการอบรม ไดแก ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการ มาตรฐานของผลงานวิชาการและดัชนีชี้วัดคุณภาพ (Metric)
แหลงเผยแพรผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการใชโปรแกรม Endnote ผลการศึกษาจากการ
ประเมินความรูกอนและหลังการอบรมทั้งสองระยะ พบวาบรรณารักษสวนใหญ ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
ตามโครงการ โดยไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป สวนผลการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมพบวา ผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจตอการจัดอบรม โดยมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ

คําสําคัญ: ความรูและทักษะของบรรณารักษ, บริการสนับสนุนวิจัย, Research Buddy
ABSTRACT
Naresuan University Library provides research support services for graduate
studies. Teachers and researchers in the institute require personnel with knowledge and expertise.
However there is a limitation of the number of librarians to support for the future changes. Hence,
the development of librarian’s competencies is required by conducting a project according to the
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annual action plan under the scheme " Librarian, Research Assistant or Research Buddy" . Its
objective is to evaluate knowledge and skills in research support services for librarians participated
in the project. Implementation method used is based on the concept of process improvement
with the PDCA cycle and organizing training activities in order to educate and train librarians for
applying their operations. The population of the studies are 7 librarians in various departments of
the library. The content of the training covers knowledge about academic journals, standards of
academic papers and quality indicators ( Metric) , national and international publications sources,
including using Endnote Program. The study results from the assessment of knowledge before and
after the both training found that most of librarians passed the standard criteria set by the project
with scores more than 7 0 percent. The results of measuring the satisfaction of the project
participants. It was also found that the participants were satisfied with training sessions which has
the average more than 3.50 from 5-levels rating scales.

Keyword: Knowledge and skill of librarians, Research Support Services, Research Buddy
บทนํา
บริการชวยการคนควาและสนับสนุนวิจัย เปนบริการหนึ่งที่จัดใหสําหรับนิสิตและคณาจารย
รวมถึงนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยบริการตางๆที่ชวยเหลือนักวิจัยในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจยั
เชน แหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน ขอมูลมาตรฐานชี้วัดคุณภาพของวารสาร ขอมูลของนักวิจัย อาทิ จํานวนผลงาน
จํานวนการอางอิงที่ใชสําหรับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรหรือสาขาวิชา และเครื่องมือชวยในการเขียน
งานวิจัย เชน โปรแกรม Endnote รวมถึงบริการสารสนเทศอื่นๆ ที่จัดเฉพาะสําหรับนักวิจัย ซึ่งบริการเหลานี้ตอง
อาศัยศักยภาพ ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และการฝกทักษะดานตางๆ ใหสามารถบริการผูใชและสนองความ
ตองการไดมากขึ้น แตดวยขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรผูใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงเปนเหตุผลที่ทําให
เกิดแนวคิดในการจัดอบรมใหความรูและฝกทักษะใหแกบรรณารักษผูปฏิบัติงานในสวนงานอื่น เพื่อใหสามารถ
ปฎิบัติงานแทนกันหรือสามารถหมุนเวียนงานในอนาคตได เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการของหองสมุดใหดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ฝายบริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดดําเนินโครงการบรรณารักษ
ผูชวยนักวิจัย “Research Buddy” โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของหองสมุดในปงบประมาณ 2564 เปาหมาย
สําคัญคือเพื่อปรับปรุงการใหบริการสนับสนุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ สามารถชวยเหลืออาจารยและนักวิจัย ในฐานะ
ผูชวยนักวิจัยในระดับหนึ่งได อีกทั้งยังเปนการชวยประชาสัมพันธภารกิจของหองสมุด และเสริมสรางภาพลักษณ
ของหองสมุดใหดียิ่งขึ้นอีกดวย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ อยูในระยะแรกเริ่มของโครงการ จากทั้งหมด 4 ระยะ โดยระยะ
ตอไปจะดําเนินงานในปงบประมาณ 2565
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของเรือ่ งการใหบริการสนับสนุนการวิจัยของ พรชนิตว ลีนาราช
(2555) ผลการวิ จั ย ได รู ป แบบบริ ก ารสนั บ สนุ น การวิ จั ย ของห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ไทย ที่ ป ระกอบด ว ย
องคประกอบมาตรฐาน 5 องคประกอบคือ 1) บริการอางอิงและสารสนเทศ 2) บริการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สําหรับนักวิจัย 3) บริการสนับสนุนการสื่อสารทางวิชาการของนักวิจัย 4) บริการใหการอบรม ใหความรูหรือสอน
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สําหรับนักวิจัย และ 5) บริการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการของนักวิจัย ซึ่งในองคประกอบที่ 5 บริการ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ คาน้ําหนักความสําคัญที่มากที่สุดคือ บริการขอมูลการอางอิงผลงานทาง
วิชาการของนักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษา และความสําคัญรองลงมา คือบริการแนะนําการใชฐานขอมูลที่เปนแหลง
ตรวจสอบการอางอิงผลงานวิชาการ ซึ่งบริการเหลานี้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดไวภายใตบริการ
สนับสนุนการวิจัย โดยผูใชสามารถสงคําขอมายังหองสมุดไดผานระบบออนไลน ประกอบดวย บริการ Journal
Impact Factor ที่ ใ ห บ ริ ก ารค นข อมู ลคา Impact Factor ทั้ ง ระดั บชาติและนานาชาติ พร อ มค า Quartile ของ
วารสารจากฐานข อ มู ล SCOPUS และ ISI Web of Science และบริ ก ารวิ เ คราะห ก ารอ า งถึ ง หรื อ Citation
Analysis ที่ใหบริการขอมูลจํานวนการอางอิงผลงานในฐานขอมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนีจ้ ากงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการ
สนับสนุนการวิจัยในหองสมุดของทิพวรรณ สุขรวย (2558) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของนักวิจัย นักวิชาชีพสารสนเทศ
และผูบริหารหองสมุดพบวา สมรรถนะใน 5 ดาน เรียงตามลําดับความสําคัญ สองอันดับแรกที่มีความสําคัญสูงสุด
คือสมรรถนะดานทรัพยากรสารสนเทศทางการวิจัย และสมรรถนะดานบริการสารสนเทศทางการวิจัย ซึ่งความรู
ดังกลาว ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย นอกจากนี้งานวิจัยของพนพันธ ป
ลกศิริ (2555) ที่ศึกษาความคาดหวังของผูบริหารหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีตอบรรณารักษ พบวา
ความรู ที่ ผูบ ริหารคาดหวัง จากบรรณารั กษ มากที่ สุด คือ ความรู เรื่อ งการสื บค นสารสนเทศ และความตอ งการ
สารสนเทศที่ตรงกับที่นักวิจัยตองการมากที่สุด ซึ่งความรูท้ังดานแหลงทรัพยากรสารสนเทศทางการวิจัยและทักษะ
การสืบคนสารสนเทศ ผูดําเนินโครงการไดกําหนดไวในเนื้อหาของการอบรมดวย
สําหรับวิธีการถายทอดความรูและฝกทักษะความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรในองคกรตางๆ ใน
ปจจุบันนั้นมีวิธีการหลายแบบ ซึ่งวิธีการสอนงานหลักที่นิยมใชกันอยูในองคกรมี 2 วิธีคือ การโคช (Coaching) และ
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) วิธีการโคช เปนการทํางานรวมกันระหวางผูฝกสอนงานและผูปฏิบัติงาน แตตองใช
ทักษะการฝกสอนงานที่ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผูปฏิบัติงานมาใชใหไดมากที่สุด แตวิธีการสอนงานแบบ
ระบบพี่เลี้ยง เปนการสอนงานโดยผูที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรูความสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําชวยเหลือ
ผูปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบอกวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางแกปญหา เปนระบบที่นิยม
ใชมากในระบบราชการปจจุบนั และทําไดงายตอผูฝกสอน (สุรยุทธ กอบกิจพานิชผล, 2562) ดังนั้น สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดนําวิธีการฝกสอนงานแบบระบบพี่เลี้ยงมาปรับใชใหเหมาะสมกับโครงการอบรมใหความรู
และฝกทักษะของบรรณารักษสําหรับบริการสนับสนุนวิจัยในหองสมุด โดยใชบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานประจํา
ที่มีประสบการณ เปนวิทยากรอบรมสอนงานใหกับบุคลากรที่เขารวมโครงการ
วัตถุประสงค
เพื่ อ ประเมิ น ความรู แ ละทั ก ษะของบรรณารั ก ษ สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น วิ จั ย ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการศึกษาครั้งนี้ ใชแนวคิดการบริหารโครงการ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ดวยวงจร PDCA หรือ Deming Cycle ของ W. Edwards Deming (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2558)
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1. Plan (P) คือ การวางแผน โดยการสํารวจขอมูลเบื้องตนในดานความตองการและความ
เปนไปได และวางแผนเตรียมการ
1.1 ประชุมหารือในกลุมบรรณารักษที่สนใจเขารวมโครงการ จากนั้นจึงดําเนินการขออนุมัติ
ในหลักการจากผูบริหาร และนําโครงการเขาสูแผนปฏิบัติการประจําป 2564
1.2 คณะทํางานประกอบดวย บรรณารักษฝายบริการสารสนเทศ 2 คน ฝายพัฒนาและ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แยกเปนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 คน และงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ 4 คน รวมทั้งผูดําเนินโครงการ ซึ่งเปนบรรณารักษพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานใหบริการสนับสนุนวิจัยโดยตรง
จํานวน 1 คน รวมทั้งโครงการ 8 คน
1.3 ร ว มมื อ กั น วางแผนดํ า เนิ น งานในระยะยาว 2 ป ต อ เนื่ อ ง กํ า หนดให ร ะยะแรกใน
ปงบประมาณ 2564 เปนการฝกอบรมบรรณารักษผูปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงระบบการใหบริการสนับสนุน
วิจัยใหมีประสิทธิภาพสําหรับการทํางานใหมากขึ้น สวนระยะถัดไปสําหรับปงบประมาณ 2565 จะเริ่มดําเนินการ
ปฏิบัติงานจริงในการใหบริการชวยเหลือนักวิจัย อาทิ การชวยเหลือการคนหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามกระบวน
ทําวิจัย การรวบรวมขอมูลที่นักวิจัยตองการ เชน จํานวนการอางอิงผลงาน ขอมูลแหลงตีพิมพผลงานวิชาการสําหรับ
นักวิจยั และบริการเชิงรุกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2. Do (D) คือ การปฏิบัติตามแผน โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปของหองสมุด ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้เปนการดําเนินงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จากทั้งหมด 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จั ด อบรมทั ก ษะด านความรู เรื่อ ง Metric มาตรฐานผลงานวิ ช าการที่ ตีพิ ม พใน
ระดับชาติและนานาชาติแกบรรณารักษที่รวมโครงการ โดยจัดอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ระยะที่ 2 จัดอบรมการใชโปรแกรม Endnote สําหรับจัดการสารสนเทศและการใหบริการ
แกบรรณารักษที่เขารวมโครงการ โดยจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ระยะที่ 3 รวบรวมแฟมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลนักวิจัย ฐานขอมูลลูกคาหรือผูใชบริการ
สนับสนุนวิจัย และฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญของสถาบัน
ระยะที่ 4 จัดบริการพิเศษเฉพาะใหกับนักวิจัยตามกลุมสาขา สํารวจขอมูลผูใชบริการ รวมถึง
จัดทําสื่อและเนื้อหาสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
สําหรับระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ทางสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2565
3. Check (C) คือการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินโครงการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยใชแนวปฏิบัติของงานนโยบายและแผนจากมหาวิทยาลัย มีการติดตามการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
ซึ่งวิธีการประเมินผลใชดัชนีชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พรอมกับระบุความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 5 ดาน ซึ่งโครงการนี้สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการวิจัย สวนวิธีการ
วัดผลโครงการ ใชการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ สําหรับการดําเนินงานระยะที่ 1 ไดเพิ่มเติม
การวัดผลคะแนนจากการอบรมใหความรูและทักษะของบรรณารักษทั้งกอนและหลังการอบรม ซึ่งขอคําถามตางๆ
ประมวลมาจากความรูและสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานใหบริการสนับสนุนวิจัย ประกอบดวย 2 สวนคือ 1)
ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและดัชนีชี้วัดคุณภาพ และ 2) ความรูเกี่ยวกับแหลงเผยแพรและเครื่องมือชวยคน
แหลงเผยแพรผลงานตีพิมพ สวนสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวัดความ
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พึงพอใจผูเขารวมอบรม ใชมาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scales) (บุญชม ศรีสะอาด,
2543)
4. Act (A) คือ การนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากการดําเนินงานครั้งนี้เปนระยะแรกของโครงการ จึงดําเนินการแลวเสร็จในบางสวน ยังไมไดผลสรุป
ครบถวนตามเปาหมายของโครงการทุกระยะ อยางไรก็ตาม บรรณารักษที่เขารวมโครงการ สามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดทันที ทั้งการใหบริการในชวงเวลาทําการ และชวง
ปฏิบัติงานลวงเวลา
ผลการดําเนินการ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลการดําเนินงานของกิจกรรมการอบรมใหความรูและทักษะของบรรณารักษที่เขารวมโครงการ
ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สามารถแสดงรายละเอียดของดัชนีชี้วัดและผลลัพธที่ไดกําหนดไวในโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานของหองสมุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมและดัชนีชี้วัดการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุด
กิจกรรม

วัตถุประสงคกิจกรรม

1. ฝกอบรมความรูเรื่อง
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
มาตรฐานผลงานวิชาการที่
ตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติ (Metric) แก
บรรณารักษผูปฎิบัติงาน

เพื่อใหบรรณารักษ
ผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและ
พัฒนาทักษะในดาน
การใหบริการขอมูล
แกนักวิจัยมากขึ้น

2. ฝกอบรมการใช
โปรแกรม Endnote
สําหรับจัดการสารสนเทศ
และการใหบริการแก
บรรณารักษผูรวมโครงการ

เพื่อใหบรรณารักษ
ผูเขารวมโครงการ
สามารถใชโปรแกรม
Endnote ในการ
ปฏิบัติงานได

ดัชนีชี้วัด
(KPI)
1. จํานวนผูเขาอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
2. ประเมินผลความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม โดยคาเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.50
1. จํานวนผูเขาอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
2. ประเมินผลความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม โดยคาเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.50

ผลลัพธ
(Outcome)
บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดรบั ความรู
และพัฒนาทักษะ
สําหรับการใหบริการ
มากขึ้น

บุคลากรผูเขารวม
โครงการไดรบั การ
พัฒนาทักษะทําใหมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

ดัชนีชี้วัดของกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง ใชดัชนี้ชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณวัดจาก
จํ า นวนผู เ ข า ร ว มอบรมไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของผู เ ข า ร ว มโครงการ ส ว นดั ช นี ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช ค ะแนน
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
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สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุด
1.1 สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ วัดจากจํานวนผูเขารวมอบรมทั้ง
สองครั้ง โดยตองไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขาอบรม จํานวนครบถวนตามเปาหมายของ
โครงการทั้ง 2 ระยะ คือ ทั้งหมด 7 คน คิดเปนรอยละ 100
1.2 สรุปผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ จากคะแนนความพึงพอใจของผูเขารวม
การอบรม ระยะที่ 1 เรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบคนแหลงตีพิมพบทความวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ และการอบรมระยะที่ 2 เรื่องการใชโปรแกรม Endnote สําหรับจัดการสารสนเทศและ
การใหบริการ มีดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีตอการอบรมความรูเ รื่องดัชนีชี้วัด
คุณภาพวารสารฯ และการอบรมเรื่องการใชโปรแกรม Endnoteฯ
รายการ

1. การประชาสัมพันธและลงทะเบียนกิจกรรม
2. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร
3. การถายทอดของวิทยากร
4. วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น
5. วิทยากรใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย
6. การตอบคําถามของวิทยากร
7. สื่อการสอนของวิทยากร
8. ประโยชนที่ทานไดรับ
9. หองประชุม อุปกรณสื่อโสต และสิ่งอํานวยความสะดวก
10. อาหารวางและเครื่องดื่ม
รวม

ผลประเมินการอบรม
ระดับ
X
(N=7)
3.83
มาก
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.70
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบรรณารักษผูเขาอบรมทั้งสองครั้ง พบวาผูเขา
อบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70 และเมื่อพิจารณารายขอ สวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีเพียงบางขอที่ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การประชาสัมพันธและ
ลงทะเบียนกิจกรรม โดยมีคาเฉลี่ย 3.83
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จากผลการวิ เคราะห ขอ มูลจากกิจ กรรมทั้ ง สองระยะ สรุ ป ไดว า การดํ า เนิ น โครงการบรรลุ
เปาหมายตามดัชนี้ชี้วัด โดยผูเขารวมกิจกรรมการอบรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
รวม 4.70 สูงกวาคะแนนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดคือ 3.50
2. สรุปผลการประเมินความรูก อนและหลังการอบรมใหความรูแกบรรณารักษที่เขารวมโครงการ
2.1 ผลคะแนนทดสอบกอนการอบรมความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal
Metrics) และการสืบคนแหลงตีพมิ พบทความวารสารในระดับชาติและนานาชาติ จากคําถามทั้งหมด 10 ขอ
ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร และความรูเกีย่ วกับแหลงเผยแพรและ
เครื่องมือชวยคนแหลงเผยแพรผลงานตีพิมพ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม (Pre-test) ความรูเรือ่ งดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารฯ ของ
บรรณารักษ จําแนกตามงาน
เนื้อหาคําถาม

1. ความรูเกี่ยวกับวารสารและดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
2. ความรูเกี่ยวกับแหลงเผยแพรและเครื่องมือชวยคนแหลง
เผยแพรผลงานตีพิมพ
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
(รอยละ)
60
40
100

สังกัดงาน (รอยละ)
บริการ พัฒนา วิเคราะห
(N=2)
(N=1)
(N=4)
20
50
40
35
30
40
55

80

80

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเมื่อจําแนกตามงานที่สังกัด พบวาบรรณารักษงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ มีคะแนนทดสอบสูงที่สุด ในคําถามเรื่องความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและดัชนีชี้วัดคุณภาพ
วารสาร คิดเปนรอยละ 50 สวนขอคําถามเรื่องความรูเกี่ยวกับแหลงเผยแพรและเครื่องมือชวยคนแหลงเผยแพร
ผลงานตีพิมพ บรรณารักษงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับคะแนนสูงสุด คิดเปนรอยละ 40 แตเมื่อสรุป
คะแนนเฉลี่ยรวม ทั้งงานพัฒนาทรัพยากรและงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับคะแนนเทากัน คือรอยละ 80
ขณะที่คะแนนที่ไดรับจากบรรณารักษงานบริการสารสนเทศมีคานอยกวา อาจเนื่องมาจากจํานวนบรรณารักษมีนอย
กวา แตทั้งนี้คาคะแนนที่ไดรับรายกลุมนั้น ไมแตกตางกันมากนัก
2.2 ผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics)
และการสืบคนแหลงตีพิมพบทความวารสารในระดับชาติและนานาชาติ
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม (Post-test) ความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารฯ ของ
บรรณารักษ จําแนกตามงาน
เนื้อหาคําถาม

คะแนน
(รอยละ)

1. ความรูเกี่ยวกับวารสารและดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร
2. ความรูเกี่ยวกับแหลงเผยแพรและเครื่องมือชวยคนแหลง
เผยแพรผลงานตีพิมพ
คะแนนเฉลี่ยรวม

60
40

สังกัดงาน (รอยละ)
บริการ พัฒนา วิเคราะห
(N=2)
(N=1)
(N=4)
50
40
45
35
40
35

100

85

80

80

จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล หลั ง การอบรม เมื่ อ จํ า แนกตามงานที่ สั ง กั ด พบว า
บรรณารักษงานบริการสารสนเทศ มีคะแนนทดสอบสูงสุดในคําถามเรื่องความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและดัชนีชี้
วัดคุณภาพวารสาร คิดเปนรอยละ 50 สวนขอคําถามเรื่องความรูเกี่ยวกับแหลงเผยแพรและเครื่องมือชวยคนแหลง
เผยแพรผลงานตีพิมพ บรรณารักษงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับคะแนนสูงสุด คิดเปนรอยละ 40 เมื่อสรุป
คะแนนเฉลี่ยรวม พบวางานบริการสารสนเทศ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือรอยละ 85 สวนบรรณารักษงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากัน คิดเปนรอยละ 80
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรม ความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารฯและแหลง
เผยแพรผลงานตีพิมพของบรรณารักษ จําแนกตามงานที่สังกัด
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85

80

80

80

80

55
Pre-test
Post-test

บริการฯ

พัฒนาฯ

วิเคราะห์ฯ
สังกัดงาน

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรมความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและแหลงเผยแพรผลงาน
ตีพิมพฯ จําแนกตามงานทีส่ ังกัด
2.3 สรุปผลคะแนนประเมินความรูเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร เปรียบเทียบกอนและหลังการ
อบรม จําแนกรายบุคคล
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรมความรูเ รื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารฯ ของบรรณารักษ
จําแนกรายบุคคล

ผูตอบ
แบบทดสอบ

คะแนนกอนการอบรม
วารสารและ
แหลงและ
ดัชนีชี้วดั
เครื่องมือ
คุณภาพ
ชวยคน
60 %
40%

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

40
30
50
10
30
10
30

คะแนนเต็ม
100 %

10
40
30
20
20
30
20

50
70
80
30
50
40
50

คะแนนหลังการอบรม
วารสารและ
แหลงและ
ดัชนีชี้วดั
เครื่องมือ
คุณภาพ
ชวยคน
60%
40%

40
50
40
60
40
50
40

คะแนนเต็ม
100 %

70
80
80
90
80
90
80

30
30
40
30
40
40
40

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบความรูกอนและหลังการอบรม เมื่อ
จําแนกรายบุคคล พบวา บรรณารักษสวนใหญไดรับคะแนนทดสอบหลังการอบรม เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบกอน
การอบรม มีเพียงบางรายที่คะแนนลดลงในบางหัวขอ แตเมื่อพิจารณาคะแนนที่ไดหลังการอบรม พบวา บรรณารักษ
ทั้งหมดที่เขารับการอบรม ไดรับคะแนนทดสอบไมนอยกวามาตรฐานที่กําหนด คือรอยละ 70 โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมของผูเขารวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 81.43
คะแ นนเ ฉ ลี่ ย ก อ นแ ล ะห ลั ง กา ร อบ ร ม คว า ม รู เ รื่ อ ง ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภ า พว าร ส า ร ฯ
แ ล ะแ ห ล ง เ ผย แ พร ผ ล ง า นตี พิ ม พ เ ผย แ พร ข อง บ ร ร ณ ารั ก ษ จํา แ นกร า ย บุ ค คล
คะแนนก่อนการอบรม
100
80

70

60

50

80

80

คะแนนหลังการอบรม
90

70

80
50

30

40

90

40

80
50

20
0

ค น ที่ 1

ค น ที่ 2

ค น ที่ 3

ค น ที่ 4

ค น ที่ 5

ค น ที่ 6

ค น ที่ 7

ภาพที่ 2 แสดงคะแนนเฉลีย่ กอนและหลังการอบรมความรูเ รื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและแหลงเผยแพรผลงาน
ตีพิมพฯ จําแนกรายบุคคล
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2.4 สรุปผลคะแนนประเมินความรูกอนและหลังการอบรมการใชโปรแกรม Endnote สําหรับ
การจัดการสารสนเทศและใหบริการ จําแนกรายบุคคล
ตารางที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรมการใชโปรแกรม Endnoteฯ จําแนกรายบุคคล
ผูตอบ
แบบทดสอบ

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7

คะแนนกอนการอบรม
การเขียนอางอิง การใช Endnote
40 %
60%

40
30
40
40
40
40
30

คะแนน
เต็ม
100 %

50
50
50
40
40
60
40

คะแนนหลังการอบรม
การเขียนอางอิง การใช Endnote
40 %
60%

90
80
90
80
80
100
70

40
40
40
40
30
40
30

คะแนน
เต็ม
100 %

60
60
40
50
60
60
60

100
100
80
90
90
100
90

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการทดสอบความรูกอ นและหลังการอบรม พบวา
บรรณารักษทั้งหมด ไดคะแนนทั้งกอนและหลังการอบรมเกินรอยละ 50 และไดคะแนนหลังการอบรมไมต่ํากวา
รอยละ 70 ตามเกณฑมาตรฐานทีก่ ําหนด นอกจากนี้ มีบรรณารักษจํานวน 3 รายที่ไดคะแนนทดสอบหลังการอบรม
ถึงรอยละ 100 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมของผูเขารวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 92.86
คะแ นนเ ฉ ลี่ ย ก อ นแ ล ะห ลั ง กา ร อบ ร ม กา ร ใ ช โ ป ร แกร ม E ND NO TE ฯ จํา แ นก
ร า ย บุ ค คล

คะแนนเฉลีย
่ (ร ้อยละ)

คะแนน Pre-test

คะแนน Post-test

100
90

100
80

80
90

90
80

90
80

100
100

90
70

ค น ที่ 1

ค น ที่ 2

ค น ที่ 3

ค น ที่ 4

ค น ที่ 5

ค น ที่ 6

ค น ที่ 7

บรรณารักษผูตอบแบบสอบถาม

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการอบรมการใชโปรแกรม Endnote ฯ จําแนกรายบุคคล
สรุปผลประเมินความรูที่ไดจากการอบรมตามดัชนีชี้วัดของกิจกรรม พบวาผูเขารวมอบรมทั้ง
เรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบคนแหลงตีพิมพ รวมถึงความรูเรื่องการใชโปรแกรม
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Endnote สําหรับการจัดการสารสนเทศและใหบริการ โดยไดผลคะแนนประเมินความรูไมต่ํากวามาตรฐานที่ระบุ
ไวรอยละ 70 และไดผลประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา 3.50 ตามเปาหมายของโครงการ
ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในระยะแรกของโครงการ เนนการใหความรูและฝก
ทักษะเบื้องตนกอนลงมือปฏิบัติจริง จึงอาจยังไมไดผลการดําเนินงานจากภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจตองทําการศึกษา
ตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป และควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยตรงจากนิสิตบัณฑิตศึกษา
อาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดทราบถึงประสิทธิผลของโครงการที่แสดงถึงประโยชนที่ผูใชบริการ
ไดรับอยางแทจริง
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ กรณีศึกษาจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร อาจนําไปปรับใชกับสถาบันอื่นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกรในการ
ถายทอดความรูของแตละแหง
รายการอางอิง
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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชเทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ คือ งานการรับคืนหนังสือของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
จํานวนทั้งสิ้น 30 ตัวอยาง โดยใชแบบเก็บขอมูล (Book Return Check Sheet) ในการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เชน ความถี่ รอยละ วิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลกอนการปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการปรับปรุง (Post Lean) โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม
ตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน คือ สถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชเทคนิคแบบลีนสามารถลดจํานวนขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางานลงคิดเปนรอยละ 58.824 ลดรอบเวลาทั้งหมดของกระบวนการทํางานไดคิดเปนรอยละ 88.634 ลดรอบเวลา
การรอคอยทั้งหมดของกระบวนการทํางานไดคิดเปนรอยละ 89.501 เพิ่มเวลาของขั้นตอนที่มีคุณคาทั้งหมดของ
กระบวนการทํางานไดคิดเปนรอยละ 96.109 และลดเวลาของขั้นตอนที่ไมมีคุณคาทั้งหมดของกระบวนการทํางาน
ไดคิดเปนรอยละ 100.00 จากการทดสอบความแตกตางกอนและหลังการปรับปรุง พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญของสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ เวลาของการรอคอยและรอบเวลาการทํางานกอนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการทํางานลดลง ทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหผูใชบริการระบบตู
รับคืนหนังสืออัตโนมัติสามารถตรวจสอบขอมูลการรับคืนหนังสือผานเว็บไซตและแอพพลิเคชั่นของหองสมุด รวมถึง
ไดรับขอมูลแจงเตือนการรับคืนหนังสือที่รวดเร็วขึ้น และควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อการใหบริการที่ดี และ
ขยายขอบเขตไปใชกับกระบวนการอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของหองสมุด
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คําสําคัญ: เทคนิคแบบลีน; ระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ; ECRS+IT
ABSTRACT

This research is aimed to study the application of Lean technique ( ECRS+ IT) to
increase efficiency of Automated Book Return Process of Library and Information Center, National
Institute of Development Administration (NIDA). Book Return Check Sheets were used to collect
process data. There were 30 research samples of book return process in this study. The statistical
methods employed were descriptive statistics and t-test at a significance level of 0.05.
The study found that the application of LEAN ( ECRS+ IT) could decrease steps in
the process by 58. 824 per cent, total cycle time by 88. 634 per cent, and total waiting time by
89. 501 per cent. Moreover, it increased value added task time by 96. 109 per cent and reduced
total non-value added task time by 100.00 per cent. It was found that there is the significance of
process improvement after the implementation of LEAN (ECRS+IT) at the significance level of 0.05.
The Automated Book Return Service allowed clients to check their book return information via the
library website and Library applications. In addition, they could receive faster information
notification. Lean process ( ECRS+ IT) should be performed continuously and extended to other
library processes in order to increase the quality of library services.

Keyword: Lean technique, Book return, ECRS+IT
บทนํา
ปจจุบันหองสมุดก็เปนสวนหนึ่งที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงาน เพื่อรองรับภารกิจในการ
ใหบริการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหองสมุดจะมีผูใชบริการมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน (ปริญญา บุญศรัทธา และพนม จรูญแสง, 2553) โดยการใหบริการระบบตูรับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Return) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการที่ตองการสงคืนหนังสือ ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตอบสนองตอนโยบายคุณภาพของสํานักบรรณสารการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่หองสมุดปดใหบริการ
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ในปจจุบันนี้ การใหบริการระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติของหองสมุดยังมีกระบวนการ
ทํางานหลายขั้นตอน และใชระยะเวลายาวนานในการปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล และการแจง
เตือนการรับคืนหนังสือผานทางอีเมลไปยังผูใชบริการ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ที่รับจางทําระบบดังกลาว ไดตั้งคา
และเขียนโปรแกรมในรูปแบบนั้นตั้งแตตน อีกทั้งผูใชบริการอาจจะไดรับผลกระทบในสวนของการคิดคาปรับในการ
รับคืนหนังสือดวย และระบบการรับคืนหนังสือไมมีการแสดงรายละเอียดการรับคืนหนังสือใหกับผูใชบริการทราบ
รวมถึงชองทางในการแจงเตือนยังไมครอบคลุมกับเทคโนโลยีในปจจุบัน ดังนั้น การใหบริการระบบตูรับคืนหนังสือ
อัตโนมัติของหองสมุดยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใ ชบริการไดอยา งทันเวลา ผูวิจัยเล็งเห็น
ความสําคัญของการใหบริการดังกลาว จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ทั้งนี้การ
ใหบริการระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ยังเปนการตอบสนองแผนกลยุทธของสํานักบรรณสารการพัฒนาระยะ 5 ป
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(พ.ศ.2559-2562) ในยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการ คือ จัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติและระบบยืมคืน
ดวยตนเองที่ทันสมัยสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา
การวิเคราะหกระบวนการทํางาน เปนการวิเคราะหขั้นตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นวา
ขั้นตอนใดที่ไมสรางมูลคาเพิ่ม อาจจะกอใหเกิดความสูญเปลา ที่เรียกวา Waste 8 ประการ (วธัญู ทัศนเอียม,
2556) ซึ่งจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานปรากฏวาขั้นตอนที่ทําแลวไมเกิดคุณคา (Over Processing) มีมาก
ที่สุดคือ 5 ขั้นตอน และเกิดความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting) มี 3 ขั้นตอน จากทั้งหมด 17 ขั้นตอน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงนํางานที่ทําแลวไมเกิดคุณคาและเกิดความสูญเปลาจากการรอคอย มาทําการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ซึ่งมีอยู 2 งาน คือ (1) งานการปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล และ (2) งานการสงขอมูลแจงเตือนการ
รับคืนหนังสือ
เทคนิคแบบลีน (Lean) เปนแนวคิดที่จะนํามาใชในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญ ทําใหสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการทํางาน
ลดขั้นตอน โดยเพิ่มความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพงาน ดังนั้น Lean จึงเปนแนวคิดที่จะขจัดความสูญเปลาใน
กระบวนการทํางาน และใหความสําคัญกับงานที่มีคุณคา (Value Added อีกทั้ง แนวคิดแบบ Lean
ยังชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเกิดการไหลของกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
โดยมุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ (Customer focused) (เฉลิมเกลา ไทยศรีสุทธิ์, 2551)
ดังนั้น หองสมุดสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดเร็วขึ้น และมีกระบวนการ
ทํางานที่เสถียรเปนมาตรฐาน (Melton, 2005) ผูพัฒนาจึงประยุกตใชเทคนิคแบบลีนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติทั้ง 2 งาน คือ (1) งานการปรับปรุงขอมูลการรั บคืน
หนังสือในฐานขอมูล และ (2) งานการสงขอมูลแจงเตือนการรับคืนหนังสือ โดยใชหลักการ ECRS+IT เปนเครื่องมือ
หนึ่งของ Lean ที่เหมาะสําหรับการแกปญหาในเรื่องของระยะเวลา เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (Shmula, 2019) ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) คือการตัดขั้นตอนการ
ทํางานที่ไมจําเปนในกระบวนการทํางานออกไป การรวมกัน (Combine) คือการรวมขั้นตอนการทํางานเขาดวยกัน
เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทํางาน การจัดใหม (Rearrange) คือการจัดลําดับงานใหมใหเหมาะสม และ
การทําใหงาย (Simplify) คือปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือสรางอุปกรณชวยใหทํางานงายขึน้ และการเพิ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) คือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการทํางานใหมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งนําไปสูการลด
ขั้นตอนการทํางานที่หลากหลาย การลดรอบเวลาการทํางาน การลดรอบเวลาของการรอคอย และการลดขั้นตอนที่
ไม มี คุ ณ ค าของกระบวนการทํ า งานระบบตู รับ คื นหนั ง สือ อั ตโนมัติ ลดภาระการรับ คื นหนั ง สือ ของเจ า หน าที่ที่
เคานเตอรยืม-คืน รวมถึงมีบริการและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น และที่สําคัญกระบวนการทํางานของระบบ
ตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติที่ปรับปรุงแลว สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหปญหาและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบตูรับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ
3. เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานระบบตูรับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ผูวิจัยไดเขาไปศึกษากระบวนการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ซึ่งพบขั้นตอนของ
กระบวนการทํางานบางขั้นตอนยังมีความซับซอน และใชรอบเวลาในการทํางานนาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีการ
ประยุกตใชเทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเปนการวิจัยที่มุงนําผลที่ได
จากการศึกษาวิจัยไปใชในการปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด (วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 2558) อีกทั้งผูวิจัยไดมีการวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณา เชน ความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) และวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการปรับปรุง (Post
Lean) โดยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ประชากร คือ จํานวนงานการรับคืนหนังสือของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ โดยการเก็บ
ขอมูลเรื่องเวลาของงานการปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล และงานการสงขอมูลแจงเตือนการรับคืนหนังสือ
ใชกลุมตัวอยางที่ใชบริการคืนหนังสือที่ระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ กลุมตัวอยางที่เก็บในการวิจัยนี้ โดยการหาจํานวนครั้ง
ในการจับเวลา กรณีตัวอยางมากกวาเทากับ 30 ตัวอยาง (สาวิตรี วันหากิจ, 2558) ใชการ
แจกแจง Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความผิดพลาด ±5 % จากสูตรในการคํานวณสามารถใชจํานวนครั้งของ
การจับเวลาเบื้องตนเทากับ 30
3. ผูวิจัยใชเครื่องมือของเทคนิคลีนมาวิเคราะหแยกตามกระบวนการทํางาน ซึ่งมีทั้งหมด 8
กระบวนการ คือ (1) ศึกษาและเก็บขอมูลจากพื้นที่จริง (2) วิเคราะหกระบวนการทํางานปจจุบันกอนนํา Lean มา
ใชงาน (3) สรางแผนภูมิสายธารคุณคาสถานะปจจุบัน (4) ระบุความสูญเปลาในกระบวนการ
(5) แนวทางการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน (6) สร า งกระบวนการทํ า งานอนาคตตั้ ง แต เ ริ่ มต น จนถึ ง สิ้นสุด
กระบวนการ (7) สรางแผนภูมิสายธารคุณคาสถานะอนาคต (8) สรุป และเสนอแนะ
4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ดว ยตนเอง เนื่องจากผูวิจัยเปนผูร ับผิดชอบโดยตรง จึงไดทํา
การเก็บบันทึกขอมูลจริง ณ สถานที่จริงตามหลักเทคนิคของ Lean ทําการเก็บขอมูลกอนปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการ
ปรับปรุง (Post Lean) ของกระบวนการทํางาน โดยทําการเก็บตัวอยางของแตละขั้นตอนตั้งแตผูใชบริการมาสงคืนหนังสือที่ตู
รับคืนหนังสืออัตโนมัติจนถึงการสงขอมูลการแจงเตือนการรับคืนหนังสือ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้
เปนแบบบันทึกขอมูล Book Return Check Sheet ซึ่งเปนการเก็บขอมูลอยางงาย โดยไดจํานวนครั้งของการจับเวลางานการ
รับคืนหนังสือของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติเทากับ 30 ครั้ง
5. ผู วิ จั ย เก็ บ ข อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณและทํ า การวิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติ พ รรณา เช น ความถี่
(Frequency) ร อ ยละ (Percentage) สํ า หรั บ ลดขั้ น ตอนของกระบวนการทํ า งาน ลดรอบเวลาการทํ างานของ
กระบวนการทํางาน ลดรอบเวลาการรอคอยของกระบวนการทํางาน และลดขั้นตอนที่ไมมีคุณคาของกระบวนการ
ทํางาน อีกทั้งไดวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการปรับปรุง (Post Lean) โดยใช
สถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห คือ เวลาการรอคอยทั้งหมด (Total Waiting
Time) และรอบเวลาการทํางานทั้งหมด (Total Cycle Time)
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
เมื่อผูวิจัยไดแสดงขอมูลการไหลของกระบวนการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ กอน
การปรับปรุง (Pre Lean) ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนของกระบวนการทํางานตามประเภทคุณคา รอบเวลาที่ใช (นาที)
และความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน มีจํานวนขั้นตอนทั้งหมดจํานวน 17 ขั้นตอน มีขั้นตอนที่มีคุณคาทั้งหมด
จํานวน 5 ขั้นตอน ผลรวมของเวลาที่มคี ุณคาเทากับ 59.310 นาที รอบเวลาที่ใช (นาที) เกิดขึ้นมากที่สดุ ใน 3 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นตอนตรวจสอบเวลา และรันโปรแกรมเพื่อรวบรวม Barcode ทั้งหมดที่จะสงไปปรับปรุงสถานะการรับคืน
หนังสือ 2) ตรวจสอบเวลา และรวบรวมขอมูลการรับคืนหนังสือในระบบ ที่มีสถานะเปน selfcheck return และ 3)
อานขอมูลและสงขอมูลไปใหระบบแจงเตือนการรับคืนหนังสือ ซึ่งรอบเวลาการทํางานทั้งหมดเทากับ 9,768.034
นาที (160.810 ชั่วโมง) ผลรวมรอบเวลาของการรอคอยของกระบวนการทํางานทั้งหมด 9,648.427 นาที (160.484
ชั่วโมง) ผลรวมของเวลาที่ไมมีคุณคาของกระบวนการทํางานทั้งหมด 7,671.247 นาที (127.850 ชั่วโมง) และผลรวม
ของเวลาที่มีคุณคาของกระบวนการทํางานทั้งหมด 59.310 นาที สวนที่เกิดจากความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน
จากการรอคอย จํานวน 3 ขั้นตอน และความสูญเปลาจากขั้นตอนที่ทําแลวไมเกิดคุณคา จํานวน 5 ขั้นตอน แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การไหลของกระบวนการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ กอนการปรับปรุง (Pre Lean)
ขัน้ ตอนของกระบวนการทํางาน
1. ผูใชบริการสงคืนหนังสือที่ตูรับคืนหนังสือ
2. อานขอมูล RFID ของหนังสือ
3. สราง log file และเขียนรหัส Barcode ของ
หนังสือ ลงใน log file
4. แสดงขอความ “รับคืนเรียบรอย” ผานทาง
หนาจอ
5. ตรวจสอบเวลา และรันโปรแกรมเพือ่ รวบรวม
Barcode ทั้งหมดที่จะสงไปปรับปรุงสถานะการ
รับคืนหนังสือ
6. ตรวจสอบรหัส Barcode ของหนังสือ
7. สงรหัส Barcode ของหนังสือไปยังระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
8. คนหาขอมูลในฐานขอมูล
9. ปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล
10. ตรวจสอบเวลา และรวบรวมขอมูลการรับ
คืนหนังสือในระบบ ที่มีสถานะเปน selfcheck
11. ตรวจสอบขอมูล ที่มีสถานะเปน selfcheck
12. อานขอมูลและสงขอมูลไปใหระบบแจงเตือน
13. รับขอมูลการแจงเตือน
14. ตรวจสอบขอมูลการแจงเตือน

ประเภท รอบเวลา
ความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน
∆ ∇ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊥ ⊿
คุณคา
ที่ใช

3.710
7.710



9.990



7.500



5,770.000



2.490



11.600




15.720
15.760



1,886.007






10.260
1,992.420
4.169
2.490

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขัน้ ตอนของกระบวนการทํางาน
15. สงขอมูลแจงเตือนการรับคืนหนังสือ
16. ตรวจสอบการสงอีเมล ผานหรือไมผาน
17. บันทึกขอมูลลงในโฟลเดอรสงอีเมลสําเร็จ/
สงไมสําเร็จ

ประเภท รอบเวลา
ความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน
∆ ∇ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊥ ⊿
คุณคา
ที่ใช
16.620

2.490



9.098

 Value Added  Necessary non Value-added  Non value-added
∆ Defect ∇ Over Production ∩ Waiting ∪ Transportation ⊂ Inventory ⊃ Motion ⊥ Over Process

จํานวนขั้นตอนของกระบวนการทํางานทั้งหมด
รอบเวลาการทํางานของกระบวนการทํางานทั้งหมด
ผลรวมรอบเวลาของการรอคอยของกระบวนการทํางานทั้งหมด
ผลรวมของเวลาที่มีคุณคาของกระบวนการทํางานทั้งหมด
ผลรวมของเวลาที่ไมมีคุณคาของกระบวนการทํางานทั้งหมด

= 17 ขั้นตอน
= 9,768.034 นาที (168.800 ชั่วโมง)
= 9,648.427 นาที (160.484 ชั่วโมง)
= 59.310 นาที
= 7,671.247 นาที (127.850 ชั่วโมง)

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลงานการรับคืนหนังสือของระบบตู
รับคืนหนังสืออัตโนมัติ เทากับ 30 ครั้ง เพื่อแสดงการไหลของกระบวนการทํางานสําหรับระบบตูรับคืนหนังสือ
อั ต โนมั ติ หลั ง การปรั บ ปรุ ง (Post Lean) มี ขั้ น ตอนทั้ ง หมดจํ า นวน 10 ขั้ น ตอน มี ร อบเวลาการทํ า งานของ
กระบวนการทํ า งานทั้ ง หมดลดลงเหลือ เพี ยง 1,110.268 นาที (คิ ด เป น 18.505 ชั่ ว โมง) มี ค วามสู ญ เปลาใน
กระบวนการทํางานจากการรอคอยลดลงเหลือเพียง 1 ขั้นตอน ผลรวมรอบเวลาการรอคอยของกระบวนการทํางาน
ทั้งหมดลดลงเหลือ 1,013.000 นาที (คิดเปน 16.883 ชั่วโมง) มีขั้นตอนที่มีคุณคาทั้งหมดจํานวน 6 ขั้นตอน ผลรวม
ของเวลาที่มีคุณคาเทากับ 1,073.810 นาที (คิดเปน 17.897 ชั่วโมง) และผลรวมของเวลาที่
ไมมีคุณคาของกระบวนการทํางานเทากับศูนย แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การไหลของกระบวนการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ หลังการปรับปรุง (Post Lean)
ขั้นตอนของกระบวนการทํางาน
ประเภท รอบเวลาที่ ความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน
คุณคา ใช (นาที) ∆ ∇ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊥ ⊿
1. ผูใชบริการสงคืนหนังสือที่ตูรับคืน

3.810
2. อานขอมูล RFID ของหนังสือ และ
9.510
เขียนรหัส Barcode ของหนังสือลงใน

log file
3. สงรหัส Barcode ของหนังสือไปยัง
8.950

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
4. คนหาขอมูลในฐานขอมูล
5. ปรับปรุงขอมูลการคืนหนังสือใน
ฐานขอมูล
6. แสดงขอความ “รับคืนเรียบรอย”



15.100



12.400



13.800
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขั้นตอนของกระบวนการทํางาน
7. ตรวจสอบเวลา รวบรวมขอมูลการรับ
คืนหนังสือในระบบ ที่มสี ถานะเปน
selfcheck และสงขอมูลไปใหระบบแจง
8. รับขอมูลการแจงเตือน
9. สงขอมูลแจงเตือนการรับคืนหนังสือ
10. ตรวจสอบการสงอีเมล ผานหรือไม

ประเภท รอบเวลาที่ ความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน
คุณคา ใช (นาที) ∆ ∇ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊥ ⊿


1,013.000





4.498
15.700
13.500

✓

 Value Added  Necessary non Value-added  Non value-added
∆ Defect ∇ Over Production ∩ Waiting ∪ Transportation ⊂ Inventory ⊃ Motion ⊥ Over Process

จํานวนขั้นตอนของกระบวนการทํางานทั้งหมด
รอบเวลาการทํางานของกระบวนการทํางานทั้งหมด
ผลรวมรอบเวลาของการรอคอยของกระบวนการทํางาน
ผลรวมของเวลาที่มีคณ
ุ คาของกระบวนการทํางานทั้งหมด
ผลรวมของเวลาที่ไมมีคณ
ุ คาของกระบวนการทํางานทั้งหมด

= 10 ขั้นตอน
= 1,110.268 นาที (18.505 ชั่วโมง)
= 1,013.000 นาที (16.883 ชั่วโมง)
= 1,073.810 นาที (17.897 ชั่วโมง)
= 0.00 นาที

การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชเทคนิคแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางานระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยประยุกตใช
เทคนิคแบบลีน ซึ่งผลลัพธที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห เสนอแนวทางการปรับปรุง และศึกษาผลการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. จากปญหาการปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล และการสงขอมูลแจงเตือนการ
รั บ คื น หนั ง สื อ ที่ ล า ช า ของระบบตู รั บ คื น หนั ง สื อ อั ต โนมั ติ โดยใช ห ลั ก การ ECRS+IT ผลที่ ไ ด จ ากการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน กอนปรับปรุงมีขั้นตอนของกระบวนการทํางานทั้งหมด 17 ขั้นตอน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 10
ขั้ น ตอน คิ ด เป น ร อ ยละ 58.824 รอบเวลาการทํา งานทั้ ง หมดก อนปรับ ปรุง เท ากั บ 12,956.090 นาที (คิ ด เปน
215.935 ชั่วโมง) หลังปรับปรุงลดลงเทากับ 1,524.375 นาที (คิดเปน 25.406 ชั่วโมง) คิดเปนรอยละ 88.234
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวรธิ ด า รั ต นโค น (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ งการประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด แบบลี น มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จํากัด จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวาสามารถตัดขั้นตอนการทํางานและลดเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมของขั้นตอนทั้ง 8 กระบวนการ ลดลง
เหลือ 7 ขั้นตอน การทํางาน ลดลงจาก 475 นาที เหลือ 365 นาที ลดลงทั้งสิ้น 110 นาที คิดเปนรอยละ 23.16
2. การลดรอบเวลาการรอคอยของกระบวนการทํางาน ผูวิจัยสามารถลดรอบเวลาการรอคอย
ของกระบวนการทํางานหลังจากปรับปรุงได 8,635.427 นาที (คิดเปน 143.92 ชั่วโมง)จากเดิมกอนปรับปรุงเทากับ
9,648.427 นาที (คิดเปน 160.810 ชั่วโมง) เหลือเพียง 1,013.000 นาที (คิดเปน 16.883 ชั่วโมง) สอดคลองกับ
งานวิจัยของดามธรรม จินากุล และ น้ําฝน ทีโคกกรวด (2561) ศึกษากระบวนการทํางานอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการดําเนินงานพบวา การใชเครื่องมือลีนสามารถลดเวลารอคอยในขั้นตอนการ
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สมัครขอรับทุนลดลงรอยละ 33.33 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนลดลงรอยละ 73.02 ขั้นตอนเบิกเงินงวดแรก
ลดลงรอยละ 77.46 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 ลดลงรอยละ 54.05 ขั้นตอนการสงรายงานงวดสุดทายลดลง
รอยละ 71.43 เวลารอคอยรวมทั้งกระบวนการลดลงรอยละ 70.47
3. การวิเคราะหกระบวนการทํางานของระบบตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ โดยการนํามาเขียน Line
กระบวนการทํางานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนใหมากที่สุด เพื่อมาวิเคราะหขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนออกไป
ผูวิจัยสามารถลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นจาก (7 Waste+1: over processing) คือการตรวจสอบเวลา และรัน
โปรแกรมเพื่อรวบรวม Barcode ทั้งหมดที่จะสงไปปรับปรุงสถานะการรับคืนหนังสือในฐานขอมูล ซึ่งหองสมุดตอง
ตัดขั้นตอนนี้ออก ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของพนิดา หวานเพ็ชร (2555) ศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานโดยใชแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบัญชีคาใชจาย ซึ่งมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและทําการ
วิเคราะหกระบวนการทํางาน ทําใหเห็นความสูญเปลาปรากฏเดนชัด และนําหลักการไคเซ็นมาลดขั้นตอนในการ
ทํางานที่ไมเกิดมูลคา (7 Waste: over processing) ดวยการแจงใหรานคาเรียงเอกสารตามที่ตองนําสงใหกับลูกคา
ตั้งแตนําเอกสารมาให ลดการทํางานที่ไมเกิดมูลคาของแผนกออกไป
การทดสอบความแตกต า งระหว า งการใช เ ครื่ อ งมื อ Lean ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ผูวิจัยพบวามีความแตกตางกัน กลาวคือ เวลาของ
การรอคอยและรอบเวลาการทํางานกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานลดลง ทําใหกระบวนการทํางานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ของสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของดามธรรม
จิ น ากู ล และน้ํ า ฝน ที โ คกกรวด (2561) ศึ ก ษากระบวนการทํ า งานอุ ด หนุ น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ผลการดําเนินงานพบวาการทดสอบความแตกตางกอนและหลังกระบวนการทํางานดวยลีน พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยประยุกตใชหลักการของ ECRS+IT ดวยการ
ยกเลิกบางขั้นตอน รวมบางขั้นตอนเขาดวยกัน หาวิธีการที่ทําใหการทํางานงายขึ้ น และลําดับขั้นตอนใหมใ ห
เหมาะสม แสดงการเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการปรับปรุง (Post Lean) สําหรับ
จํานวนขั้นตอนของกระบวนการทํางาน ลดลงจํานวน 7 ขั้นตอน แสดงภาพที่ 1 (ก) รอบเวลาการทํางานทั้งหมดของ
กระบวนการทํางานลดลง 8,657.766 นาที (คิดเปน 144.300 ชั่วโมง) แสดงภาพที่ 1 (ข) เวลาการรอคอยของ
กระบวนการทํางานลดลง เทากับ 8,635.427 นาที (คิดเปน 144.300 ชั่วโมง) แสดงภาพที่ 1 (ค) เวลาของขั้นตอนที่
มีคุณคา (Value Added) เพิ่มขึ้น 1,014.500 นาที แสดงภาพที่ 1 (ง) และเวลาของขั้นตอนที่ไมมีคุณคา (Non
Value Added) ถูกกําจัดออกไปทั้งหมด แสดงภาพที่ 1 (จ) สรุปผลไดดังภาพที่ 1
จากการทดสอบความแตกตางระหวางผลของการใชเครื่องมือ Lean ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานพบวามีความแตกตางกันกลาวคือ การนํา
เครื่องมือลีนมาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทํางานทําใหเวลาของการรอคอยและรอบเวลาการทํางานกอน
และหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานลดลง เพื่อใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพไดอยางมีนัยสําคัญของ
สถิติที่ระดับ .05
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จากผลการปรับปรุงกระบวนการทํางานขางตน พบวางานการปรับปรุงขอมูลการรับคืนหนังสือ
ในฐานขอมูลสามารถขจัดความสูญเปลาของการรอคอยออกไปทั้งหมด และงานการสงขอมูลแจงเตือนการรับคืน
หนังสือ พบวาเวลาที่เกิดจากความสูญเปลาของการรอคอยลดลง สวนรอบเวลาการทํางานพบวาลดลงทั้งสามงาน
จํานวนขั้นตอนลดลงทั้งสามงาน รวมไปถึงเวลาของขั้นตอนที่มีคุณคา (VAT) พบวาเพิ่มขึ้นจากเดิม ที่สําคัญสามารถ
กําจัดเวลาของขั้นตอนที่ไมมีคุณคา (NVA) ออกไปทั้งหมด

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง (Pre Lean) และหลังการปรับปรุง (Post Lean)
ขอเสนอแนะ
ควรมี ก ารนํา เทคนิค ลีน มาศึก ษาตอ ในระบบตูก ารยืมหนั ง สือ อัต โนมัติ เพื่ อ หาแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานให ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารมากยิ่ ง ขึ้ น การลดความสู ญ เปล า ใน
กระบวนการทํางาน ตองมีการอบรม และทําความเขาใจกับงานอื่น ๆ ที่เปนผูใหบริการหลัก คือ งานบริการ เพราะ
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ตองใหคําแนะนําวิธีการใชงานใหกับผูใชบริการไดอยางถูกตอง รวมถึงควรสนันสนุน และสงเสริมใหหนวยงานอื่น ๆ
ภายในสถาบันไดนําเทคนิคลีนมาทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานในระดับหนวยงาน เชน สาขาวิชา สํานักวิชา
ศูนยสถาบัน ฯลฯ เปนตน

การนําไปใชประโยชน
ผูวิจัยจะนําผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนี้ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบตูรับคืน
หนังสืออัตโนมัตใิ หเกิดประโยชน ดังนี้ 1) ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน หรือทําแลวไมเกิดคุณคา ไดไมนอยกวา
5 ขั้นตอน 2) ลดระยะเวลาที่ใชท้ังหมดของกระบวนการทํางานไดไมนอยกวารอยละ 50 3) เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ไดไมนอยกวารอยละ 50 4) ลดภาระการรับคืนหนังสือของเจาหนาที่ที่เคานเตอรยืมคืน
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การปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
โดยการประยุกตใชหลักการ ECRS+IT
An Improvement Process of Cataloging in Publication Service
with ECRS+IT Principle
กนกวรรณ จันทร
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชหลักการ ECRS+IT มาปรับปรุงกระบวนการบริการ
จัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนั งสื อ 2) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง กระบวนการบริก ารจัด ทํา ขอ มู ล ทาง
บรรณานุกรมหนังสือโดยใชหลักการ ECRS+IT และ 3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงกระบวนการบริการ
จัดทําขอมูลทางบรรณานุ กรมหนังสื อ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ การ ประชากรของการวิจัย คือ ชิ้นงานของการ
ใหบริการจัดทําขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ ระหวางป พ.ศ. 2555-2561 ผลของการวิจัยพบวา 1) การใชหลักการ
ECRS+IT และนําขอคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญ มาปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
ทําใหสามารถลดขั้นตอนของกระบวนการลง 12 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 42.86 2) ลดเวลาที่ใชในการทํางานของ
กระบวนการลง 156 นาที (2.60 ชั่วโมง) คิดเปนรอยละ 47.42 3) ลดเวลารอคอยของกระบวนการลง 10 วัน คิด
เปนรอยละ 83.33 4) ลดทรัพยากร ดานคนลง 1 คน คิดเปนรอยละ 50 ลดทรัพยากร ดานกระดาษลง 18.70 แผน
คิดเปนรอยละ 68.25 และ 5) ลดความผิดพลาดของชิ้นงานใหเปนศูนย คิดเปนรอยละ 100 และผลของการวิจัยนี้
เปนประโยชนทั้งตอผูใชบริการและผูใหบริการของสํานักบรรณสารการพัฒนา กลาวคือ ผูใชบริการจะไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ไดรับชิ้นงานที่มีความถูกตองสมบูรณ และไดทราบถึงขอมูลขั้นตอนการขอใชบริการและรายละเอียด
ขอมูลที่ตองการใชประกอบการขอใชบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือที่ชัดเจนขึ้นผานเว็บไซตหองสมุด
สําหรับผูใหบริการมีความคลองตัวในการใหบริการที่มากขึ้น และมีการใชเวลาในการใหบริการอยางเหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองกลยุทธการใหบริการโดยการคํานึงถึงผูใชบริการเปนสําคัญของสํานักบรรณสารการพัฒนา

คําสําคัญ: บริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ, ECRS+IT
ABSTRACT

The purposes of this study were as follow: 1 ) to study ECRS+ IT method for
improving the process of cataloging in publication service; 2) to present the improvement process
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of cataloging in publication service; and 3 ) to examine the result of improvement process of
cataloging service using ECRS+ IT method. This study was an action research. The population was
the report of publication service during 2012-2018, The results of the study were: 1) after using
ECRS+IT and received data from the interview, process of the publication service had decreased 12
procedures or 42.86%; 2) time used in the process had decreased 156 minutes (2.60 hours) or
47.42%; 3) waiting time for the process had decreased 10 days or 83.33%; 4) human resources had
decreased 1 worker or 50%; paper usage had decreased 18.70 pieces or 68.25%; and 5) error had
been reduced to 0 or 100%. The results of this study are beneficial for both users who take the
service and the staff of Library and Information Center. The user of the library would get fast,
convenience, perfect work piece, and reach the information of using library through website. For
librarians would get more workflow and use an appropriate time in the service to respond the
library’s service strategy which consider users the most.

Keyword: Cataloging in Publication Service, ECRS+IT
บทนํา
ป จ จุ บั น มี ห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย หลายแห ง ให บ ริ ก ารจั ด ทํ า บรรณานุ ก รมสิ่ง พิ ม พ (CIP) แก
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เขียนตํารา งานวิจัย หรือเอกสารประกอบการสอน ฯลฯ
อาทิเชน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอสมุด
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน สําหรับสํานัก
บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดใหมีบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือนี้ ขึ้น
เมื่อป พ.ศ. 2529 (สุภาษิต โบสุวรรณ, 2544, น. 30) โดยใหบริการแกอาจารยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรที่จัดพิมพตํารา เอกสารวิชาการกับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยทางสํานักพิมพสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะทําบันทึกขอใหจัดทําการลงรายการในสิ่งพิมพและ ISBN มายังสํานักบรรณสารการ
พัฒนา ในป พ.ศ. 2560 การใหบริการจัดทํารายการบรรณานุกรมหนังสือ (CIP: Cataloging in Publication) เปน
บริการหนึ่งที่สํานักบรรณสารการพัฒนานําเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA: ASEAN University Network Quality Assurance) โดย
ขอมูลดังกลาวเปนสถิติจํานวนรายการการใหบริการแกคณาจารยที่ผลิตสิ่งพิมพ และมีการจัดพิมพโดยสํานักพิมพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร การใหบริการจัดทํารายการบรรณานุกรมหนังสือจัดเปนภารกิจที่สําคัญภารกิจ
หนึ่งที่มีสวนสนับสนุนการผลิตและเผยแพรสื่อสิ่งพิมพข องสํา นัก พิมพสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร และ
สนับสนุนระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตรของสถาบันอีกดวย ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอมมีความสําคัญตอทั้งหนวยงานและสถาบัน
จากความสําคัญดังกลางขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษากระบวนการใหบริการจัดทํา
ขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือขึ้น โดยเริ่มจากการจัดทําแผนผังขั้นตอนการทํางาน (Flowchart) และทําการ
วิ เ คราะห ก ระบวนการทํ า งานของการบริ ก ารให จั ด ทํ า ข อ มู ล ทางบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ เบื้ อ งต น พบป ญ หาใน
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กระบวนงานหลายจุด อาทิเชน การใชเวลารอคอยนานหลายวัน การทํางานมีความซ้ําซอนกัน การผลิตเอกสารเกิน
ความจําเปน เปนตน นอกจากนี้ ยังพบปญหาของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสืออีก
ประการหนึ่งที่ไมไดพบในกระบวนการของงาน แตพบวาเกิดหลังจากที่ชิ้นงานไดไปปรากฏในหนาลิขสิทธิ์ของ
หนังสือที่ผานการจัดพิมพจากสํานักพิมพเผยแพรเรียบรอยแลว นั่นก็คือ ขอมูล CIP หนังสือมีความผิดพลาด มีผลทํา
ใหขอมูล CIP ไมถูกตอง ขาดความนาเชื่อถือของชิ้นงานอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําหลักการ ECRS+IT (Eliminate,
Combine, Rearrange, Simplify) + Information Technology มาใชในการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทํา
ขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ดวยเหตุผลที่วา ECRS+IT เปนหลักการที่ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) การ
รวมกั น (Combine) การจั ด ใหม (Rearrange) การทํ า ให ง า ย (Simplify) และนํ า ระบบ IT (Information
Technology) เขามาชวย ซึ่งเปนหลักการงาย ๆ ที่สามารถใชในการเริ่มตนลดความสูญเปลาลงไดเปนอยางดี ทั้งลด
ความสูญเปลาในเรื่องของเวลา ขั้นตอนการทํางาน ทรัพยากร และสงผลใหชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
จากปญหาที่พบในกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ซึ่งเปนบริการที่
เปนภารกิจสําคัญที่มีสวนสนับสนุนการผลิตและเผยแพรสื่อสิง่ พิมพของสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และสนับสนุนระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตรของสถาบัน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนที่จะ
ทําการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือนี้ขึ้น เพื่อเปนประโยชนทั้งตอ
ผูใชบริการและผูใหบริการ กลาวคือ ผูใชบริการ คือ สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดรับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และไดรับชิ้นงานที่มีความถูกตองสมบูรณ และในสวนของผูใหบริการ คือ บุคลากรของสํานักบรรณ
สารการพัฒนามีความคลองตัวขึ้น และมีการใชเวลาที่เหมาะสมกับการใหบริการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรดานการ
บริการของหนวยงาน และตอบสนองกลยุทธการใหบริการโดยการคํานึงถึงผูใชบริการเปนสําคัญของหนวยงานอีก
ดวย
วัตถุประสงค

1. เพื่อใชหลักการ ECRS+IT มาปรับปรุงกระบวนการบริก ารจัด ทํา ขอมูล ทางบรรณานุ ก รม

หนังสือ
2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดย
+IT

ใชหลักการ ECRS

3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรม
หนังสือ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรของการวิจัย คือ ชิ้นงานของการใหบริการจัดทํา
ขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ ระหวางป พ.ศ. 2555-2561 จํานวน 33 รายการ และผูใหขอมูลสําคัญทั้งผูใหบริการ
และผูใชบริการหลัก จํานวน 2 คน โดยเปนผูใหบริการ 1 คน คือ ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญงาน งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักบรรณสารการพัฒนา และเปนผูใชบริการ 1 คน คือ ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่
เปนผูดําเนินการประสานงานขอใชบริการในสวนของสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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สภาพปญหาของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ เริ่มจากขอมูล
กระบวนการทํางาน แสดงภาพรวมของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือทั้งหมด คือ 28
กิจกรรม ใชเวลาดําเนินการรวมทั้งหมด 329 นาที หรือ 5.48 ชม. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ใชเวลาในการรอคอย
12 วัน มีผูรับผิดชอบในกระบวนการหลัก 2 คน คือ บรรณารักษงานวิเคราะหจัดหมวดหมูหนังสือรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดําเนินการจัดทําใบงานขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
สวนเจาหนาที่งานบริการสารสนเทศรับผิดชอบดําเนินการขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) ซึ่งจากการ
พิจารณาแผนผังขั้นตอนการทํางาน ทําใหเห็นถึงขั้นตอน เวลาและทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือในปจจุบัน
ลําดับ

กิจกรรม

ขั้นตอนจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (รับผิดชอบโดยบรรณารักษงานวิเคราะหฯ)
1
รับบันทึกจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN จากสํานักงานเลขานุการสํานัก
2
ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดสิ่งพิมพที่ตอ งการขอ CIP
3
แจงกลับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรณีขอมูลไมชัดเจน หรือรายละเอียด
สิ่งพิมพไมครบถวน
4
รับเอกสาร/ขอมูลเพิม่ เติม กรณีมกี ารรองขอไป
5
ตรวจสอบรายการในฐานขอมูลหนังสือของหองสมุด
6
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือ กําหนดหัวเรื่อง และกําหนดเลขเรียกหนังสือ
7
ทํารายการทางบรรณานุกรมหนังสือ
8
บันทึกขอมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง
ขั้นตอนขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (รับผิดชอบโดยเจาหนาที่งานบริการ)
9
รับบันทึกจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN จากสํานักงานเลขานุการสํานัก
10 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดสิ่งพิมพที่ตอ งการขอ CIP
11 แจงกลับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรณีขอมูลไมชัดเจน หรือรายละเอียด
สิ่งพิมพไมครบถวน
12 รับเอกสาร/ขอมูลเพิม่ เติม กรณีมกี ารรองขอไป
13 เขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพือ่ กรอกขอมูลขอเลข ISBN ที่
http://www.e-service.nlt.go.th
14 ดําเนินการตามขั้นตอนของการขอเลข ISBN 1. กรอกแบบคํารอง 2. ตรวจสอบ 3. สงแนบ
ไฟล 4. บันทึกคํารอง
15 เขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพือ่ ตรวจสอบสถานะคํารอง
16 แกไขขอมูล/สงเอกสารใหถูกตอง (กรณีมีขอ มูลแกไข/เพิ่มเติมเอกสาร)
17 เขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพือ่ ตรวจสอบสถานะคํารอง
18 รับเลข ISBN ทางหนาเว็บไซตของระบบ พรอมพิมพแบบบริการแจงหมายเลข ISBN
19 สงแบบบริการแจงหมายเลข ISBN ใหบรรณารักษงานวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ
20 จัดทําสําเนาบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและแบบขอมูลทางบรรณานุกรม
ของหนังสือ
21 จัดเก็บสําเนาใสแฟมการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ

เวลาที่ใช
(นาที)

เวลารอ
คอย(วัน)

ผูรับผิดชอบ
(คน)

5
10
10

2

1

10
10
90
20
10

1

5
10
10

2

10
2

1

1

1

36
5
2
5
4
30
5
5

1
1
1
1

1
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ลําดับ

กิจกรรม

ขั้นตอนจัดทําใบงานขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (รับผิดชอบโดยบรรณารักษงานวิเคราะหฯ)
22 รับแบบบริการแจงหมายเลข ISBN จากเจาหนาที่งานบริการ
23 จัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)
24 พิมพแบบขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
25 จัดทําบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
26 ทําสําเนาบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและแบบขอมูลทางบรรณานุกรม
ของหนังสือ
27 จัดเก็บสําเนาใสแฟมการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
28 สงบันทึกแจงผลการใหบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN ไปสํานักงาน
เลขานุการสํานัก
28
รวม

เวลาที่ใช
(นาที)

เวลารอ
คอย(วัน)

ผูรับผิดชอบ
(คน)

12

2

5
5
5
5
5
5
5
329

เมื่อไดขั้นตอนการทํางานของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ใน
ป จ จุ บั น เรี ยบรอ ยแล ว ต อ จากนั้ น นํ า มาจั ด ทํ า แผนผัง รายละเอี ยดของงาน (Line Process) ของกระบวนการ
ใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือแสดงกิจกรรมที่มีความสูญเปลา โดยทั้งกระบวนการพบความสูญ
เปลา 7 ประเภท ไดแก 1) การผลิตของเสีย (Defect) 2) การผลิตที่มากเกิน (Over Production) 3) การรอคอย
(Waiting) 4) การขนส ง (Transportation) 5) กระบวนการผลิ ต ที่ ม ากเกิ น (Over Process) 6) การใช ค นไม
เหมาะสมกับงาน (Human Utility) สรุปกิจกรรมในกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือตาม
ประเภทของความสูญเปลา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ป กิ จ กรรมในกระบวนการให บ ริ ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ทางบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ ตามประเภทของ
ความสูญเปลา
ความสูญเปลา
การผลิตของเสีย
(Defect)
การผลิตที่มากเกิน
(Over
Production)
การรอคอย
(Waiting)

กิจกรรม
1. การจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)
2. การจัดเก็บสําเนาใสแฟมการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)
1. การจัดทําสําเนาบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและแบบขอมูลทางบรรณานุกรมของ
หนังสือ
2. การพิมพแบบขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
3. การทําสําเนาบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและแบบขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
1. การรับบันทึกจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN จากสํานักงานเลขานุการสํานัก
2. การแจงกลับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรณีขอมูลไมชัดเจน หรือรายละเอียดสิ่งพิมพ
ไมครบถวน
3. การรับเอกสาร/ขอมูลเพิ่มเติม กรณีมีการรองขอไป
4. การเขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพื่อตรวจสอบสถานะคํารอง
5. การรับเลข ISBN ทางหนาเว็บไซตของระบบ พรอมพิมพแบบบริการแจงหมายเลข ISBN
6. การสงแบบบริการแจงหมายเลข ISBN ใหบรรณารักษงานวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ
7. การจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)
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ความสูญเปลา
กิจกรรม
การขนสง
1. การแจงกลับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรณีขอมูลไมชัดเจน หรือรายละเอียดสิ่งพิมพ
(Transportation) ไมครบถวน
2. การสงแบบบริการแจงหมายเลข ISBN ใหบรรณารักษงานวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ
3. การสงบันทึกแจงผลการใหบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN ไปสํานักงานเลขานุการ
สํานัก
กระบวนการผลิต
1. การรับบันทึกจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN จากสํานักงานเลขานุการสํานัก
ที่มากเกิน (Over
2. การตรวจสอบขอมูลในบันทึกจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและ ISBN และตรวจสอบขอมูล
Process)
รายละเอียดสิ่งพิมพที่ตองการขอเลข ISBN
3. การแจงกลับสํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรณีขอมูลไมชัดเจน หรือรายละเอียดสิ่งพิมพ
ไมครบถวน
4. การรับเอกสาร/ขอมูลเพิ่มเติม กรณีมีการรองขอไป
5. การสงแบบบริการแจงหมายเลข ISBN ใหบรรณารักษงานวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ
6. การจัดทําสําเนาบันทึกบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือและแบบขอมูลทางบรรณานุกรมของ
หนังสือ
7. การจัดเก็บสําเนาใสแฟมการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)
8. การรับแบบบริการแจงหมายเลข ISBN จากเจาหนาที่งานบริการ
ใชคนไมเหมาะสม 1. การเขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพือ่ กรอกขอมูลขอเลข ISBN ที่
กับงาน (Human http://www.e-service.nlt.go.th
Utility)
2. การดําเนินการตามขั้นตอนการขอเลข ISBN 1) กรอกแบบคํารอง 2) ตรวจสอบ 3) สงแนบไฟล 4) บันทึก
คํารอง
3. การเขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพื่อตรวจสอบสถานะคํารอง การแกไขขอมูล/สง
เอกสารใหถูกตอง (กรณีมีขอมูลแกไข/เพิ่มเติมเอกสาร)
4. การเขาระบบ e-Service ของสํานักหอสมุดแหงชาติ เพื่อตรวจสอบสถานะคํารอง
5. การรับเลข ISBN ทางหนาเว็บไซตของระบบ พรอมพิมพแบบบริการแจงหมายเลข ISBN

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดยการ
ประยุกตใชหลักการ ECRS+IT มาเพื่อจัดการกิจกรรมที่มีความสูญเปลาทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ขอมูลการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดยการประยุกตใชหลักการ ECRS+IT

การจัดเก็บสําเนาใสแฟมการใหบริการจัดทําขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือ (CIP) จํานวน 3 จุด ไดแก 1. สํานักงาน
เลขานุการสํานัก 2. งานบริการสารสนเทศ และ 3. งาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
1. การทําสําเนาบันทึกขอใชบริการจัดทําขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือและ ISBN โดยสํานักงานเลขานุการสํานัก
จํานวน 2 ชุด เพื่อสงงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และ
งานบริการสารสนเทศ
2. การจัดทําสําเนาบันทึกแจงผลการใหบริการขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือและ ISBN ทั้ง 3 หนวยงาน ไดแก
สํานักงานเลขานุการสํานักงานบริการสารสนเทศ และงาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บหลักฐานการ
ใหบริการของแตละหนวยงาน

ใชพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารที่
ซ้ําซอนกัน

กําจัดการจัดเก็บเอกสารใหเหลือเพียงจุดเดียว โดยจัดเก็บที่สํานักงาน
เลขานุการสํานัก

ใชกระดาษในทําเอกสารและ
สําเนาเอกสารของการใช
บริการและใหบริการจํานวน
มาก

การขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN:
International Standard Book Number)

1. การตรวจสอบขอมูลการขอ
ใชบริการซ้ําซอนกัน
2. การใชเวลาในการรอคอย
เอกสารระหวางงานกัน
3. การใชกําลังคนไมเหมาะสม

กําจัดสําเนาเอกสารตาง ๆ ที่ไมจําเปน
1. บันทึกการขอใชบริการของ สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.1 สํานักงานเลขานุการสํานักรับบันทึกการขอใชบริการของ สํานักพิมพสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผาน e-Document
1.2 งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศรับไฟลขอมูลหนังสือที่ตอ งการใชบริการ
ผาน e-Mail
2) บันทึกแจงผลการใหบริการ
2.1 งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศสงไฟลขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
(CIP) ไปยัง สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทาง e-Mail
2.2 สํานักงานเลขานุการสํานักสแกนบันทึกแจงผลการใหบริการขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือและ ISBN ไปยัง สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผาน e-Document และจัดเก็บตนฉบับแจงผลไว
รวมสวนงานการจัดทําขอมูลบรรณานุกรมและการขอ ISBN ไวที่งานเดียว
โดยผูรับผิดชอบการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือทั้ง
กระบวนการคือ งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
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4

การพิมพแบบขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)

5

การตรวจสอบขอมูลรายละเอียดหนังสือที่ตอ งการขอ CIP และ
ISBN

6

1. การรับบันทึกการขอใชบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรม
หนังสือและ ISBN
2. การสงบันทึกการแจงผลการใหบริการจัดทําขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือและ ISBN

ชิ้นงานที่ปรากฏในหนาลิขสิทธิ์
มีความคลาดเคลื่อน ไมตรงกับ
ชิ้นงานที่ผูใหบริการจัดทําให
ขอมูลรายละเอียดหนังสือที่
ประกอบการขอใชบริการไม
ครบถวน ทําใหเสียเวลารอคอย
เอกสาร

ผลิตชิ้นงาน CIP ในหนาลิขสิทธิ์ของหนังสือสําเร็จรูปแกผูใชบริการ โดย
ผูรับผิดชอบนําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือพิมพลงไฟลหนาลิขสิทธิ์ของ
หนังสือสงให สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผาน e-Mail
จัดทําขอมูลขั้นตอนการขอใชบริการและรายละเอียดขอมูลที่ตองการใช
ประกอบการขอใชบริการ CIP ในรูปแบบ Infographic และแบบฟอรมกรอก
ขอมูลการขอเลขมาตรฐานประจําหนังสือ (ISBN) (รายละเอียดของแบบฟอรมมา
จากหอสมุดแหงชาติ มาสรางฟอรมดวยการใช Microsoft Forms (เปนแอพ
สรางฟอรมของ Microsoft Office 365)) โดยนําขึ้นเผยแพรผานเว็บไซต
หองสมุดเพือ่ ทราบและจัดเตรียมเอกสารไดอยางถูกตอง และครบถวน
รับ-สงขอมูลทั้งการขอใชบริการและการใหบริการ ประกอบดวย ระบบ
e-Document และ e-Mail

การใชเวลารอคอยในการจัด
รับสงระหวางหนวยงาน

IT

แนวคิดในการปรับปรุง

การทําให

ความสูญเปลา

กการจัดใหม

กิจกรรม

การรวมกัน

ลําดับ

การกําจัด

วิธีการปรับปรุง

กระบวนเดิมของการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือไดรับการปรับปรุงดวยหลักการ ECRS+IT ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการใหมที่เกิดขึ้น เมื่อทําการ
เปรียบเทียบระหวางขั้นตอนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ดังภาพที่ 1
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กอนปรับปรุง
28 ขั้นตอน ใชเวลาดําเนินงาน 329 นาที
(5.48 ชม.) และใชเวลารอคอย 12 วัน

หลังปรับปรุง
16 ขั้นตอน ใชเวลาดําเนินงาน 173 นาที
(2.88 ชม.) และใชเวลารอคอย 2 วัน

สัญลักษณอธิบายแผนภาพ
สีเหลือง หมายถึง ขั้นตอน
จัดทําขอมูลทางบรรณานุกรม
ของหนังสือ
สีเขียว หมายถึง ขั้นตอนขอ
เลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ
สีสม หมายถึง ขั้นตอนจัดทําใบ
งานขอมูลทางบรรณานุกรม
ของหนังสือ (CIP)

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทํางานของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือระหวางกระบวนการเดิมและกระบวนการใหม
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ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกระบวนการด ว ยการแสดงความแตกต า งระหว า งกระบวนการเดิ ม และ
กระบวนการใหมใหเดนจัดขึ้น ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นตอนจากกระบวนการเดิมมี 28 กิจกรรม
เหลือขั้นตอนในกระบวนการใหม 16 กิจกรรม ลดลง 12 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 42.86 2) เวลาที่ใชในการทํางาน
จากกระบวนการเดิม เหลือเวลาที่ใชในการทํางานในกระบวนการใหม 173 นาที หรือ 2.88 ชั่วโมง ลดลง 156 นาที
(2.60 ชั่วโมง) คิดเปนรอยละ 47.42 3) เวลารอคอยจากกระบวนการเดิม 12 วัน เหลือเวลารอคอยในกระบวนการ
ใหม 2 วัน ลดลง 10 วัน คิดเปนรอยละ 83.33 4) ทรัพยากร ดานคนจากกระบวนการเดิม 2 คน เหลือคนใน
กระบวนการใหม 1 คน ลดลง 1 คน คิดเปนรอยละ 50 และทรัพยากร ดานกระดาษเฉลี่ยที่ใชในกระบวนการเดิม
27.40 แผน เหลือเฉลี่ยกระดาษที่ใช 18.70 แผน ลดลง 18.70 แผน คิดเปนรอยละ 68.25 และ 5) คุณภาพของ
ชิ้นงานของกระบวนการใหมไมมีชิ้นงานผิดพลาด ชิ้นงานที่มีความถูกตองสมบูรณ รอยละ 100 ดังภาพที่ 2
เปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมและหลังของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือ
120
100

100

100

100

100

100

รอยละ

80
60

57.14

40
20

42.86

52.58
47.42

83.33

16.67

100

100
เดิม

68.25
50.00
50.00

ใหม

31.75
0

0

ความตางของกระบวนการเดิม
และกระบวนการใหม

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการใหบริการขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ

ภาพที่ 2 ภาพรวมของเปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
1. สภาพปญหาของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
1.1 ผลข อ มู ล กระบวนการทํ า งาน ใช แ ผนผั ง ขั้ น ตอนการทํ า งาน (Workflow) ของ
กระบวนการให บ ริ ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ทางบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ ในป จ จุ บั น แสดงขั้ น ตอนและผู รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง
กระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
1.2 ผลขอมูลกระบวนการทํางานปจจุบันเพื่อหาปญหา ใชแผนผังรายละเอียดของงาน
(Line Process) ของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ แสดงตารางวิเคราะหแผนผัง
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รายละเอียดของงานใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือในปจจุบันเพื่อหาปญหา มีการลําดับขั้นตอนการ
ทํางานดวยการใช Line กระบวนการทํางาน มีการจัดประเภทคุณคาและหาความสูญเปลา (Waste) ที่เกิดขึ้นทั้ง
กระบวนการ
1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการคัดเลือกปญหาที่ตองการแกไข ใชแผนผังสายธารคุณคา
(VSM: Value Stream Map) ของกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ คัดเลือกปญหาที่
ตองการแกไขในกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ซึ่งจะใหไดชองทางลดความสูญเปลา
ของกระบวนการ
1.4 ผลข อ มู ล กิ จ กรรมที่ เ ป น ป ญ หาในกระบวนการทํ า งาน 1) รายการข อ มู ล ทาง
บรรณานุกรมหนังสือในหนาลิขสิทธิ์ (ที่ใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2555-2561) มีการลงเลขเรียกหนังสือที่มีลักษณะที่
ถูกตอง คิดเปนรอยละ 45.46 และมีลักษณะที่ไมถูกตอง คิดเปนรอยละ 54.54 2) กิจกรรมที่มีระยะเวลารอคอย
จํานวน 5 กิจกรรม มีระยะเวลารอคอยตอรายการโดยรวมเฉลี่ย 12 วัน 3) กิจกรรมที่มีการใชกระดาษ จํานวน 5
กิจกรรม มีการใชกระดาษตอครั้งโดยรวมเฉลี่ย 27.27 แผน
2. ขอมูลแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
โดยการประยุกตใชหลักการ ECRS+IT
2.1 การกําจัด (Eliminate) ไดแก การยกเลิกการเก็บสําเนาการใหบริการจัดทําขอมูลทาง
บรรณานุกรมหนังสือ (CIP) ของงานบริการสารสนเทศ และงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และการยกเลิกการ
ทําสําเนาบันทึกขอใชบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือและ ISBN สงงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
และงานบริการสารสนเทศ และยกเลิกการจัดทําสําเนาบันทึกแจงผลการใหบริการขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
และ ISBN ของงานบริการสารสนเทศ และงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 การรวมกัน (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ
(ISBN: International Standard Book Number) กับขั้นตอนการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือและขั้นตอน
การจัดทําใบงานขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP) เปนการรวมจุดใหบริการ ณ จุดเดียว
2.3 การจัดใหม (Rearrange) ไดแก การพิมพขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP) ลงใน
ไฟลขอมูลหนาลิขสิทธิ์หนังสือใหสําเร็จรูป ผูขอใชบริการสามารถนําไฟลดังกลาวสงโรงพิมพดําเนินตอไดทันที การ
จั ด ทํ า เอกสารแนะนํ า วิ ธี ก ารและรายละเอี ย ดข อ มู ล ที่ ต อ งการใช ป ระกอบการขอใช บ ริ ก าร CIP ในรู ป แบบ
Infographic ไปยังผูใชบริการ และการรับ-สงขอมูลทั้งการขอใชบริการและการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
2.4 การทําใหงาย (Simplify) ไดแก การพิมพขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ (CIP) ลงใน
ไฟลขอมูลหนาลิขสิทธิ์หนังสือใหสําเร็จรูป ผูขอใชบริการสามารถนําไฟลดังกลาวสงโรงพิมพดําเนินตอไดทันที และ
การรับ-สงขอมูลทั้งการขอใชบริการและการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ e-Document และ e-Mail
2.5 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) ได แ ก การพิ ม พ ข อ มู ล ทาง
บรรณานุกรมหนังสือ (CIP) ลงในไฟลขอมูลหนาลิขสิทธิ์หนังสือใหสําเร็จรูป และจัดสงใหผูใชบริการดวย e-Mail การ
นําการใชบริการ CIP ในรูปแบบ Infographic เผยแพรผานเว็บไซตหองสมุด และการรับ-สงขอมูลทั้งการขอใช
บริการและการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบ e-Document และ e-Mail
3. ขอมูลเปรียบเทียบระหวางการทํางานกระบวนการเดิมกับกระบวนการใหม ผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนงานใชการเปรียบเทียบระหวางขั้นตอนการทํางานกระบวนการเดิมกับกระบวนการใหม ไดแก 1) เวลารอ
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คอยจากกระบวนการเดิม 12 วัน เหลือเวลารอคอยในกระบวนการใหม 2 วัน 2) ขั้นตอนจากกระบวนการเดิมมี 28
กิจกรรม เหลือขั้นตอนในกระบวนการใหม 16 กิจกรรม 3) เวลาที่ใชในการทํางานจากกระบวนการเดิม เหลือเวลาที่
ใชในการทํางานในกระบวนการใหม 173 นาที หรือ 2.88 ชั่วโมง 4) ทรัพยากร ดานคนจากกระบวนการเดิม 2 คน
เหลือคนในกระบวนการใหม 1 คน และทรัพยากร ดานกระดาษเฉลี่ยที่ใชในกระบวนการเดิม 27.40 แผน เหลือ
เฉลี่ยกระดาษที่ใช 18.70 แผน และ 5) คุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการเดิม มีลักษณะที่ไมถูกตอง 18 รายการ
สําหรับกระบวนการใหมจะมีเฉพาะรายการที่ถูกตอง
4. ความคิดเห็นตอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรม
หนังสือ จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 2 ทาน คือ ผูใหบริการ 1 คน คือ ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ชํานาญงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักบรรณสารการพัฒนา และเปนผูใชบริการ 1 คน คือ ผูปฏิบัติงาน
บริหารชํานาญงาน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ต า งมี ค วามคิ ด เห็ น ทั้ ง ก อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการให บ ริ ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ทาง
บรรณานุกรมหนังสือไปในทิศทางแนวทางเดียวกัน คือ กอนการปรับปรุงกระบวนการฯ ไดเสนอความคิดเห็นถึง
ปญหาและแนวทางการแกไขที่เปนประโยชนตองานวิจัย ทั้งการลดความซ้ําซอน การผลิตชิ้นงานใหมีคุณภาพ และ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช และในสวนความคิดเห็นหลังการปรับปรุงกระบวนการฯ ไดแสดงความพึง
พอใจในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่ไดชวยการทํางานเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และชิ้นงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการใหบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดย
การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การ ECRS+IT” ได แ สดงให เ ห็ น ว า ป ญ หาที่ พ บในกระบวนการให บ ริ ก ารจั ด ทํ า ข อ มู ล ทาง
บรรณานุกรมหนังสือ ทั้งการผลิตเอกสารที่ไมจําเปน การใชกําลังคนไมสอดคลองกับงาน การผลิตชิ้นงานมีความ
ผิดพลาด และการดําเนินงานมีเวลารอคอยนาน เมื่อนําหลักการ ECRS+IT มาประยุกตใช ผลปรากฏออกมาอยาง
ชัดเจนวา ลดความสูญเปลาไดทั้งกระบวนการ ไดแก การลดเวลารอคอย การลดขั้นตอน การลดเวลาที่ใชในการ
ทํางาน การลดทรัพยากรทั้งคนและกระดาษสิ้นเปลือง และยังทําใหคุณภาพของชิ้นงานมีความถูกตองสมบูรณ ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต โดยการ
ประยุกตใชหลักการลีน หรือหลักการ ECRS มาชวยลดความสูญเปลา ทั้งลดตนทุน ลดขั้นตอน และลดเวลา (นวพล
บุญประเสริฐ, 2554; ธารชุดา พันธนิกุล, ดวงพร สังฆะมณี และปรีดาภรณ งามสงา, 2557; ศุภางค สมศรี, 2558;
ลัดดาวัลย นันทจินดา, 2559) ซึ่งผลของการวิจัยดังกลาวสามารถลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตใหมากขึ้น สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
แมวาในขณะที่ทําการวิจัยนี้ ยังไมพบวามีผูวิจัยใดที่ทําการศึกษา ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 2 คน ทั้งกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
จัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงที่เปนประโยชนตองานวิจัย
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยควรทําการพัฒนาระบบการใหบริก ารจัด ทํา ขอ มูลทางบรรณานุ กรมหนังสื อเป น แบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยการใหผูใชบริการขอใชบริการผานเว็บไซตของสํานักบรรณสารการพัฒนาไดดวยตนเอง พรอมทั้ง
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มีระบบแจงเตือนไปยังผูใหบริการทราบทันทีที่มีผูรองขอมา นอกจากนี้ ผูวิจัยควรไปศึกษากระบวนการใหบริการ
จัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือจากหองสมุดตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น
การนําไปใชประโยชน
ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการขอใชบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือที่
ผานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการใหบริการบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมหนังสือแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
(On Stop Service) ตอผูบริหารสํานักบรรณสารพัฒนา เมื่อไดรับการพิจารณาและอนุมัติแลว ไดดําเนินการการ
บริการนี้เปนไปอยางเปนทางการ โดยการจัดทํา Infographic ของการใชบริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรม
หนังสือ (CIP) และสรางแบบฟอรมกรอกขอมูลการขอเลขมาตรฐานประจําหนังสือ (ISBN) บนเว็บไซตหองสมุด และ
ประชาสัมพันธแกผูใชบริการรับทราบผานทุกชองทาง
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาเนื้อหา/ หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืน
สารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณ
ไมปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การฝกอบรมในสถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” 4. เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ กับการฝกอบรมในสถานการณปกติ เรื่อง
“การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote”
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เขารับการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote โดยการ
สุมแบบแบงกลุมอยางงาย แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง ไดแกนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมในสถานการณไม
ปกติ (การฝกอบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM) และตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรม
จํ า นวน 334 คน และกลุ มควบคุม ได แ ก นั กศึ กษาที่ เข ารั บการฝก อบรมในสถานการณป กติ (การฝ ก อบรมกับ
บรรณารั ก ษ ใ นห อ งอบรม) และตอบแบบประเมิน ความพึ ง พอใจต อ การเข า รับ การฝ ก อบรม จํ า นวน 135 คน
เครื่องมือที่ใชใ นการศึก ษาได แก 1) หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote” 2) เอกสารประกอบการฝกอบรม และ 3) แบบสํารวจความพึงพอใจตอการฝกอบรม
ผลการศึกษามีดังนี้
1. ในการพั ฒ นาหลั ก สูต รการฝก อบรม เรื่ อ ง “การค น คื น สารสนเทศและการใช โ ปรแกรม
EndNote” ผูรับผิดชอบไดศึกษาจากเอกสารและงาวิจัยที่เกี่ยวของ สัมภาษณความตองการของคณาจารย และ
นักศึกษา จากนั้นนําขอมูลมาพั ฒนาและกําหนดขอบเขตเนื้ อหาหลักสูตรการฝ กอบรม ตามแนวทางหลั ก การ
ออกแบบระบบการสอน (Instructional system design: ISD) ตามตัวแบบเอ็ดดี้ (ADDIE Model)
2. ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การฝ ก อบรมในสถานการณ ไ ม ป กติ เรื่ อ ง “การค น คื น
สารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” พบวา อยูในระดับมากที่สุด
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศ
และการใชโปรแกรม EndNote” พบวา อยูในระดับมากที่สุด
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4. เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การฝ ก อบรมในสถานการณ ไ ม ป กติ และ
สถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” พบวา มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ตอการจัดการฝกอบรมในสถานการณปกติสูงกวาการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

คําสําคัญ: หองสมุดวิถีใหม, การฝกอบรมหองสมุด, ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มทส
Abstract
The purposes of this study were to 1) develop training lessons “ Database
searching and EndNote program “ for SUT’ s students, 2) study the students’ satisfaction on the
new normal training (online training by ZOOM). 3) study the students’ satisfaction on the normal
training ( face to face training) , and 4) comparing the student’ s satisfaction between new normal
and normal training. A quasi-experimental design was used to collect the data. Random sampling
was used with Suranaree University of Technology ( SUT) students who were training database
searching and EndNote program. The study sample was randomly divided into 2 groups. The first
group used an online training by Zoom. The second group was trained in a face-to-face format. All
students trained the same topics by using different approaches.
The instruments of this study were: 1) training lessons on searching database
and EndNote program 2) questionnaire of students’ satisfaction towards training.Data were
statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test.
The results of this study revealed that:
1. the development of training lessons on searching database and Using
EndNote program using ADDIES Model.
2. mean of student’s satisfaction on the an online training by Zoom was at a
very good level.
3. mean of student’s satisfaction on the trained in a face-to-face format was at a
very good level.
4. comparison mean of students’ satisfaction towards training. The mean of
students’ satisfaction on the trained in a face-to-face format was higher an online training with
statistical significance at the level of .05

Keywords: New Normal, library training, SUT library
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บทนํา
ป จ จุ บั น ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ได จั ด ซื้ อ / จั ด หา และจั ด ให บ ริ ก ารทรั พ ยากร
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งหนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในทุกสาขาวิชา สามารถเขา
สืบคนไดตลอด 24 ชั่วโมง อันจะชวยสนับสนุนใหการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิ ชา RESEARCH, THESIS, SEMINAR, SPECIAL PROBLEM, etc. ซึ่ง
มุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการในประเด็นใหม ๆ ที่นาสนใจดวยตนเอง สามารถนําสารสนเทศ
ที่ไดมาใชประกอบการเลือกหัวขอและการนําเสนอหัวขอในการสัมมนา การทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ ฯลฯ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของธัญญกรชนัท นิ่มเจริญนิยม (2558) และ ลักขณา พรหมพรรณ
(2557) พบวา นักศึกษามีปญหาในการทํารายงานทางวิชาการในหลายประเด็น ไดแก 1) ขาดการวางแผนการจัดทํา
รายงานทางวิชาการ 2) ไมเขาใจกระบวนการทํารายงานทางวิชาการ 3) ไมเขาใจการเรียบเรียงเนื้อหารายงานทาง
วิชาการ 4) ไมเขาใจการอางอิง 5) ไมเขาใจการรวบรวมบรรณานุกรม และลงรายการถูกตองตามหลักเกณฑ และ
6) ไมเขาใจการจัดรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณอยางถูกตองตามแบบแผนที่กําหนด สอดคลองกับการสํารวจขอมูล
โดยการสัมภาษณนักศึกษา จํานวน 8 คน จากสํานักวิชา และคณาจารย จาก 7 สํานักวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จํานวน 7 คน ที่ระบุวานักศึกษาไมทราบแหลงขอมูล และวิธีการสืบคนขอมูล รวมทั้ง มีการอางอิงที่ไม
ถูกตอง การฝกอบรมการคนคืนสารสนและการใชโปรแกรม EndNote นี้จะทําใหนักศึกษาไดมีความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ วิธีการคนคืนสารสนเทศที่ถูกตอง สามารถประเมินสารสนเทศ และนําสารสนเทศไปใชได
อยางเหมาะสม รวมทั้งการใชสารสนเทศอยางเปนธรรม การอางอิงและการลอกเลียนวรรณกรรม ซึ่งความรูทั้งหมด
ที่กลาวมาจะเปนประโยชนตอการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการเรียนในมหาวิทยาลัย
จําเปนตองมีการศึกษาควาเพิ่มเติมนอกหองเรียน เชน การทํารายงาน การทําโครงงาน เปนตน ความรูเหลานี้
นอกจากจะเปนประโยชนในระหวางการเรียนแลว นักศึกษายังสามารถใชความรูดังกลาวในการหาความรูเพิ่มเติม
เกิดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกดวย
จากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดออกประกาศกําหนด
มาตรการและการเฝาระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของจังหวัด
นครราชสีมาและประเทศ จึงมีมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในชวงการเปดเรียน
ภาคการศึกษาที่ 3/ 2562 (ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) และกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีแบบ
ออนไลน เพื่อเลี่ยงการรวมกลุมคนหมูมาก และออกประกาศปดอาคารทําการ เมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
และประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณไมปกติ กําหนดใหมีการเรียนการสอนผานระบบทางไกล โดย
ไมมีการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ ในทุกรายวิชาและใหบุคลากรสามารถทํางานที่บาน (Work from
home) โดยใหมีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานเทียบเทากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
เพื่ อ เป น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย อย า งเคร ง ครั ด ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา จึงมีนโยบายสงเสริมการใชบริการและทรัพยากรออนไลน เนื่องจากมีการปดอาคารที่ทําการ ถึงแมวา
ในระยะตอมาไดมีการเปดอาคารที่ทําการแลว แตยังคงมีนโยบายสงเสริมการใชบริการและทรัพยากรออนไลนอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้ง การจัดการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote ซึ่งตองเปนการจัดการ
ฝกอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ หากเปนสถานการณปกติ จะมีการฝกอบรมกับวิทยากรในหองอบรม
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จํานวน 35 ที่นั่ง พรอมคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และจากประกาศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณไมปกติดังกลาว ศูนยบรรณสารฯ จึงมีการจัดการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote ในสถานการณไมปกติ เปนการฝกอบรมแบบออนไลนผานโปรแกรม ZOOM สามารถรองรับผูเขารับการ
ฝกอบรมในแตละครั้ง 100-300 คน สําหรับโปรแกรม ZOOM เปนโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยไดจัดหา สามารถใช
ถายทอดสด (Live stream) สําหรับการประชุม การสอนหรือการฝกอบรม ที่ผูเขารวมการถายทอดสดสามารถ
มองเห็นและโตตอบกันไดแบบเรียลไทม (Real time) ดวยการแสดงภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความโตตอบ (Chat)
แนบไฟล และยังสามารถแบงปนภาพหนาจอ (Share screen) ใหผูเขารวมการถายทอดสดได โปรแกรมสามารถใช
งานผานเว็บบราวเซอร โปรแกรม Zoom และ Application ทั้ง iOS และ Android
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเนื้อหา/ หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote”
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ เรื่อง “การคน
คืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote”
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืน
สารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote”
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระหวางการจัดการฝกอบรมในสถานการณ
ไมปกติ กับการฝกอบรมในสถานการณปกติ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม เรื่ อ ง “การค น คื น สารสนเทศและการใช โ ปรแกรม
EndNote” ผูรับผิดชอบไดศึกษาจากเอกสารและงาวิจัยที่เกี่ยวของ สัมภาษณความตองการของคณาจารย และ
นักศึกษา จากนั้น นําขอมูลที่ไดมากําหนดเนื้อหา/ หลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้
การฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศ ประกอบดวย การแนะนําเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ และ
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสื บ ค น ข อ มู ล หนั ง สื อ ฉบั บ พิ ม พ แ ละฉบั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส บทความวิ จั ย รายงานการประชุ ม
วิทยานิพนธและงานวิจัยทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ ที่ตรงกับสาขาวิชาของผูเขารับการฝกอบรม
การฝกอบรมการใชโปรแกรม EndNote ประกอบดวย การแนะนําและฝกปฏิบัติใชโปรแกรม
EndNote การนํารายการอางอิงเขาสูฐานขอมูล การเลือก/ ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอางอิง และการนํารายการ
อางอิงมาอางขณะเขียนรายงาน
2. การจัดการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ มีขั้นตอนการจัดการฝกอบรมดังนี้
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการฝกอบรม
ที่
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมการคนคืน
สารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote
2 จัดทําแผนการฝกอบรม

3 กําหนดหัวขอและกิจกรรม

4 ผลิตสื่อที่ใชในการอบรม

5 ทดลองใช PPT ที่ใชในการอบรม
6 จัดทําตารางกําหนดการฝกอบรม

7 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ
8 การลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

รายละเอียดงาน
1. กําหนดเนื้อหา 2.วัตถุประสงค 3. กลุมเปาหมาย

1. กําหนดหัวขอและกิจกรรม 2. กําหนดเวลาที่ใช
3. กําหนดเทคนิคและแนวทางการอบรม 4. กําหนดสื่อการ
ฝกอบรม
กําหนดหัวขอ
1. ชี้แจงเคาโครงเนื้อหาการฝกอบรม
2. บรรยายการคนคืนสารสนเทศ
2.1 เทคนิคการคนคืนสารสนเทศ 2.2 การคนคืนหนังสือ
2.3 การคนคืนบทความ 2.4 การคนคืนวิทยานิพนธ
2.5 การคนคืนงานวิจัย 2.7 การคนคืนจาก Google
scholar
3. แนะนําโปรแกรม EndNote
4. ฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูล การนําขอมูลเขาสูโปรแกรม
EndNote และการใชคําสั่งตาง ๆ
5. การประเมินผล
จัดทําสื่อประกอบการฝกอบรม
1. เอกสารการคนคืนสารสนเทศ
2. สื่อประกอบการบรรยาย
2.1 PPT
2.2 สื่อ VDO ของ ศูนยบรรณสารที่จัดทําไวแลว เชน การ
แนะนํา
การสืบคนขอมูลจากภายนอก หรือหาเพิ่มเติมจาก Internet
3. แบบประเมินผลการฝกอบรม
ทดสอบการใช PPT สื่อประกอบการฝกอบรม
1. ทุ ก เช า วั น พฤหั ส บดี โดยจั ด ทํ า ตารางการฝ ก อบรมให
ครอบคลุมทุกสํานักวิชา
2. หรือตามที่แจงความจํานงค ของผูเขารับการฝกอบรม
ผลิตสื่อประชาสัมพันธและประชาสัมพันธในรูปโปสเตอร
เว็บไซต อีเมล เฟสบุค Line
แจงความจํานงคเขารับการฝกอบรม ดวย อีเมลหรือระบบ
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ที่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

9 การลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

10 การเตรียมการกอนดําเนินการฝกอบรม

11 การดําเนินการระหวางฝกอบรม

12 การดําเนินการหลังการฝกอบรม

รายละเอียดงาน
ลงทะเบียนออนไลนบนหนาเว็บไซตศูนยบรรณสาร ฯ
library.sut.ac.th
แจงความจํานงคเขารับการฝกอบรม ดวย อีเมลหรือระบบ
ลงทะเบียนออนไลนบนหนาเว็บไซตศูนยบรรณสาร ฯ
library.sut.ac.th
- วางสื่อประกอบการฝกอบรมบนหนาเว็บไซต เพื่อใหผูเขารับ
การ
ฝกอบรมไดศึกษาลวงหนา
- จัดเตรียมความพรอมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่อขาย
อินเทอรเน็ต โปรแรกม ZOOM เอกสารอื่น ๆ ที่ใช
ประกอบการ
ฝกอบรม
- กลาวตอนรับผูเ ขารับการฝกอบรม
- ชี้แจงเบื้องตนเกี่ยวกับการฝกอบรม
- ใหการอบรมกับนักศึกษาตามลําดับเนื้อหา
- ประเมินผลการฝกอบรม
- บันทึกวีดิทัศนการฝกอบรม และนํามาวางบนเว็บไซต ใหผู
เขารับ
การฝกอบรมไดมาทบทวนภายหลัง

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ มตั วอย า งคื อ นัก ศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี และบั ณ ฑิ ต ศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่เขารับการฝกอบรม ภาคการศึกษาที่ 2-3/ 2562 และ 1/ 2563 จํานวน 469 คน กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา โดยการสุมแบบแบงกลุมอยางงาย แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง เปนนักศึกษาที่เขารับการ
ฝกอบรมในสถานการณไมปกติ (การฝกอบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM ภาคการศึกษาที่ 3/ 2562-1/ 2563)
และตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรม จํานวน 334 คน และกลุมควบคุม นักศึกษาที่เขารับ
การฝกอบรมในสถานการณปกติ (การฝกอบรมกับบรรณารักษในหองอบรม ภาคการศึกษาที่ 2/ 2562) และตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจตอการฝกอบรม จํานวน 135 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
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2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและ
การใชโปรแกรม EndNote” และ เอกสาร/ สื่อประกอบการฝกอบรม
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ใช แ บบสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู เ ข า รั บ การ
ฝกอบรม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบดวย ขอคําถาม ดานวิทยากรสามารถ
อธิบายและตอบขอซักถามไดชัดเจน ดานความรูหรือประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศ ดาน
โปรแกรม EndNote นํามาใชในการรวบรวมและจัดการรายการอางอิงได ดานไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการ
บรรยายและการฝกอบรม
3. การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการ
ใชโปรแกรม EndNote” ผูวิจัยไดใชแนวทางหลักการออกแบบระบบการสอน (Instructional system design:
ISD) ตามตัวแบบเอ็ดดี้ (ADDIE model) เปนแนวทางในการพัฒนา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 การวิ เ คราะห (Analysis) ได วิ เ คราะห ค วามตอ งการโดยพิ จ ารณาจากสภาพปญหา
ปจจุบันของการเรียนการสอนรายวิชา สัมมนา วิจัย เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาของการฝกอบรมที่ผูเขารั บการ
ฝกอบรมควรรู
3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบเนื้อหาโดยกําหนดเนื้อหาประกอบดวยเนื้อหา 8 เรื่อง
ไดแก เทคนิคการคนคืนสารสนเทศ การคนคืนหนังสือ การคนคืนบทความวิชาการ การคนคืนวิทยานิพนธ/ รายงาน
การวิจัย การคนคืนสารสนเทศบนเครือขายอินเทอร Google scholar การสืบคนฐานขอมูลออนไลนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย การใชโปรแกรม EndNote ในการรวบรวมขอมูลและการจัดการรายการอางอิง และ การจัดพิมพ และ
การเขาเลมรายงาน
3.3 การพั ฒ นา (Development) นํ า เนื้ อ หามาพั ฒ นาเป น สื่ อ สํ า หรั บ การฝ ก อบรม คื อ
เอกสารประกอบการฝกอบรม และสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย มีสื่อวีดิทัศนประกอบการบรรยาย

ภาพที่ 1 สื่อสําหรับการฝกอบรม
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3.4 การประชาสัมพันธเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย เขารับการฝกอบรมผานชองทาง ดังนี้
บันทึกขอความ ถึงคณบดี หัวหนาสาขาวิชา อาจารยผูสอนรายวิชา รวมทั้ง การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน

ภาพที่ 2 สื่อการประชาสัมพันธ
3.5 การนําไปใช (Implement) นําเนื้อหา สื่อไปใชในการฝกอบรมทั้งในการฝกอบรมใน
สถานการณปกติและสถานการณไมปกติ โดยกําหนดตารางการฝกอบรมในทุกเชาวันพฤหัสบดี หรือ ตามที่ผูเขารับ
การฝกอบรมแจงความประสงค

ภาพที่ 3 การฝกอบรมในสถานการณไมปกติ (การฝกอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom)
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน (Evaluation) เมื่อดําเนินการฝกอบรมเสร็จสิ้น
วิทยากรไดมีการประเมินผลการฝกอบรม โดยกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมไดตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้นมา และนํามาใหผูเขารับการฝกอบรมไดตอบแบบประเมินหลังการฝกอบรม
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ภาพที่ 4 แบบประเมินการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ (การฝกอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom)
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
1. การพัฒนาหลักสูตร/ เนื้อหาการฝกอบรม เรื่อง การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote
ในการพัฒนาหลักสูตร/ เนื้อหาการฝกอบรม ผูศึกษาไดนําหลักการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ตามตั ว แบบเอ็ ด ดี้ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาหลั ก สูต ร ประกอบด ว ย 5 ขั้ น ตอน ได แ ก 1) ขั้ น การวิ เ คราะห
(Analysis) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) ขั้นการพัฒนา (Development) 4) ขั้นการนําไปใช (Implementation)
และ 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหไดหลักสูตร เนื้อหาที่ตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม
นอกจากนี้ ยังมีสื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย เชน เอกสารประกอบการบรรยาย สื่อ PowerPoint สื่อวีดิ
ทัศน ฯลฯ ในการถายทอดเนื้อหา และมีกิจกรรมเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติและสามารถซักถามขณะ
ฝกอบรม สงผลใหผูเขารับการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคในการเขารับการฝกอบรม
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ และ
การฝกอบรมในสถานการณปกติ
หลังจากการฝกอบรมกหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตอบแบบประเมินคงามพึงพอใจ และนํา
ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS/PC for Windows สถิติที่ใชประกอบดวย คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบที (t-test แบบ Independent)
2.1 ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ (การฝกอบรมออนไลน)
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ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจตอการฝกอบรมของกลุมทดลอง (สถานการณไมปกติ) และกลุมควบคุม
(สถานการณปกติ) “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote”
ที่

รายการประเมิน

1

วิทยากรสามารถอธิบายและตอบขอซักถามได
ชัดเจน
ไดรับความรูห รือประโยชนจากการฝกอบรม
การคนคืนสารสนเทศ
สามารถใชโปรแกรม EndNote ในการรวบรวม
และจัดการรายการอางอิงได
มีไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการบรรยายและ
การฝกอบรม
ภาพรวม

2
3
4

กลุมทดลอง (334 คน)
x̅
S.D.
แปล
4.51 .58 มากที่สุด

กลุมควบคุม (135 คน)
x̅
S.D.
แปล
4.42
.67
มาก

4.58

.54

มากที่สุด

4.84

.42

มากที่สุด

4.62

.54

มากที่สุด

4.71

.54

มากที่สุด

4.41

.72

มาก

4.69

.56

มากที่สุด

4.53

.47

มากที่สุด

4.66

.39

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรมใน
สถานการณไมปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 334
คน (จากจํานวนผูเขาอบรม 476 คน) พบวา ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
x̅ = 4.53) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สดุ ไดแก ดานสามารถใชโปรแกรม EndNote ใน
การรวบรวมและจัดการรายการอางอิงได (x̅= 4.62, S.D.=.54) ดานการไดรับความรูหรือประโยชนจากการฝกอบรม
การคนคืนสารสนเทศ (x̅= 4.58, S.D.=.54) และดานวิทยากรสามารถอธิบายและตอบขอซักถามไดชดั เจน (x̅ =
4.51, S.D.=.58) ยกเวนดานไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการบรรยายและการฝกอบรมที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (x̅= 4.41, S.D.=.72) สําหรับกลุมควบคุม มีผตู อบแบบประเมินจํานวน 135 คน (จากจํานวนผูเขาอบรม 135
คน) พบวา ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ุด (x̅=4.66, S.D.=.39)
เนื่องจากนักศึกษาไดรับความรูเพือ่ นําไปใชในการคนคืนสารสนเทศประกอบรายวิชาที่เรียน รวมทั้ง ไดรูจักโปรแกรม
EndNote ที่จะชวยใหการรวบรวมขอมูล และการจัดการรายการอางอิงไดถูกตองเปนเรื่องงาย เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สดุ เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการไดรับความรูห รือประโยชนจากการฝกอบรมการคน
คืนสารสนเทศ (x̅ = 4.84, S.D.=.42) รองลงมาคือดานสามารถใชโปรแกรม EndNote ในการรวบรวมและจัดการ
รายการอางอิงได (x̅ = 4.71, S.D.=.54) และดานมีไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการบรรยายและการฝกอบรม (x̅ =
4.69, S.D.=.56) ยกเวน ดานวิทยากรสามารถอธิบายและตอบขอซักถามไดชัดเจน ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(x̅= 4.42, S.D.=.67)
2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการฝกอบรมของกลุมทดลอง (สถานการณไมปกติ)
กับกลุมควบคุม (สถานการณปกติ)
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ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมกลุมทดลอง (สถานการณไมปกติ) และกลุมควบคุม
(สถานการณปกติ)
กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

n
334
135

x̅

S.D.
.47
.39

4.53
4.66

t
2.888
3.107

df
467

Sig.
.004
.002

*p<.05
จากตารางที่ 3 พบว า ความพึ ง พอใจตอ การจัด การฝกอบรมในสถานการณปกติสูง กวาการ
ฝกอบรมในสถานการณไมปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการอบรมในสถานการณไมปกติ
นักศึกษาหรือผูเขาอบรมอยูในหลายพื้นที่ซึ่งจากคําถามปลายเปดมีนักศึกษาระบุวาสัญญาณอินเทอรเน็ตชาบางครั้ง
สถานที่ไมเหมาะสมตอการเรียน มีเสียงรบกวน วิทยากรอธิบายเร็วเกินไป เปนตน
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดการฝกอบรมของกลุม ทดลอง (สถานการณไมปกติกับการจัดการ
ฝกอบรม กลุมควบคุม (สถานการณปกติ) จําแนกตามรายขอคําถาม
หัวหัวหหขหัวขออขอ
วิทยากรสามารถอธิบายและตอบ
ขอซักถามไดชัดเจน
ไดรับความรูห รือประโยชนจากการ
ฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศ
สามารถใชโปรแกรม EndNote ในการ
รวบรวมและจัดการรายการอางอิงได
มีไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการบรรยาย
และการฝกอบรม
รวม

กกลุมลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

nn
334
135
334
135
334
135
334
135
334
135

x̅

4.51
4.42
4.58
4.81
4.62
4.71
4.41
4.69
4.53
4.66

S.D..D.
tt
dfกด SSig.ig
.58 -1.218 467 .224
.67
.54 5.025* 467 .000
.42
.54
1.581 467 .115
.54
.72 4.448* 467 .000
.56
.47 3.107* 467 .004
.39

* p<.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การจั ด การฝ ก อบรมใน
สถานการณปกติสูงกวาการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายดาน พบวาดานวิทยากรสามารถอธิบายและตอบขอซักถามไดชัดเจน และดาน
สามารถใช โ ปรแกรม EndNote ในการรวบรวมและจั ดการรายการอ า งอิ ง ได ระหว า งการจั ด การฝก อบรมใน
สถานการณไมปกติกับการฝกอบรมในสถานการณปกติไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
จัดการฝกอบรมในสถานการณปกติ สูงกวาการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ
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ในขณะที่ดานการไดรับความรูหรือประโยชนจากการฝกอบรมการคนคืนสารสนเทศ และดานมี
ไฟลเอกสาร/ สื่อประกอบการบรรยายและการฝกอบรม พบวา ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการฝกอบรม
ในสถานการณไมปกติและการฝกอบรมในสถานการณปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากนักศึกษา
เห็นความสําคัญของการคนคืนสารสนเทศ และมีการนําไปใชประโยชนจริง จึงมีการศึกษาเพิ่มเติม ทบทวนจาก
เอกสาร
สรุปผล
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote”
มีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สัมภาษณความตองการของคณาจารย และนักศึกษา และยึดการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตาม ADDIES Model จึงทําใหไดหลักสูตรที่ตรงกับความตองการ จากความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ และ สถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใช
โปรแกรม EndNote” พบวา อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการฝกอบรม
ในสถานการณไมปกติ และสถานการณปกติ เรื่อง “การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม EndNote” พบวา
มีคาเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจตอการจัดการฝกอบรมในสถานการณปกติสูงกวาการฝกอบรมในสถานการณไมปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยของการจัดการฝกอบรมในสถานการณไมปกติอยูใน
ระดับสูง คือระดับมากที่สดุ (=4.53, S.D.=47) ทั้งนี้ เนื่องจากโปรแกรม ZOOM ที่มหาวิทยาลัยไดจัดหา สามารถใช
ถายทอดสด (Live stream) สําหรับการประชุม การสอนหรือการฝกอบรม ทําใหนักศึกษาทีเขารับการฝกอบรม
สามารถมองเห็นและโตตอบกับวิทยากรหรือผูสอนไดแบบเรียลไทม (Real time) ดวยการแสดงภาพเคลื่อนไหว
เสียง ขอความโคตตอบ (Chat) รวมทั้ง การแบงปนภาพหนาจอ (Share screen) ใหผเู ขารับการฝกอบรมได
โปรแกรมสามารถใชงานผานเว็บบราวเซอร โปรแกรม Zoom และ Application ทั้ง iOS และ Android ทําใหการ
ฝกอบรมของหองสมุดมีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเขารับการฝกอบรมไดจากทุกที่ ทําใหเกิดการสงเสริม
การเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเ รียน และการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมของห อ งสมุ ด ผ า นระบบออนไลน ใ นลั ก ษณอื่ น ๆ เช น
Facebook Live เพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบริการหรือการจัดกิจกรรมใหหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมการใหบริการในรูปบริการออนไลนในวงกวาง และมีการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการจัดบริการดังกลาว
การนําไปใชประโยชน
ผลจากการจั ด การฝ ก อบรมการค น คื น สารสนเทศและการใช โ ปรแกรม EndNote ในช ว ง
สถานการณไมปกติ ถึงแมจะมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจนอยกวาการจัดการฝกอบรมในชวงปกติ แตคาเฉลี่ยผล
การจัดการฝกอบรมก็อยูในระดับที่สูง คือระดับมากที่สุด ดังนั้น หองสมุดควรพิจารณานําขอมูลที่ไดมาเปนแนว
ทางการจัดบริการหองสมุด ดังนี้
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ดานการบริการ ไดแนวทางการจัดการฝกอบรม เรื่อง การคนคืนสารสนเทศและการใชโปรแกรม
EndNote ในสถานการณไมปกติ ใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้ง การจัดใหมีการบริการออนไลน บริการ
สงเสริมการคนคืนจากฐานขอมูล ทําใหหองสมุดสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องแมจะเปนชวงสถานการณไมปกติ
และยังเปนการสงเสริมการใหบริการที่หลากหลาย สามารถใชบริการไดในหลายพี้นที่
ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยน สงเสริมการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานทรัพยากรสารสนเทศ เนนการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ซึ่งจะทําให
ทรั พ ยากรสารสนเทศเหล า นนี้ มี ก ารใช เ พิ่ ม มากขึ้ น เช น ฐานข อ มู ล ออนไลน วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส
ดานผูใชบริการ เปนการสงเสริมการเรียนออนไลน ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยในชวง
สถานการณไมปกติ สงเสริมการใชอุปกรณ Device ของนักศึกษา มีผูใชบริการหลากหลายสาขาและสามารถเขารับ
การฝกอบรมพรอม ๆ กัน
ดานผูบริหารหองสมุด ไดขอมูลจากผลการศึกษาและความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมซึ่ง
จะเปนประโยชนตอผูบริหารหองสมุด ในการนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายดานการฝกอบรมในหัวขอ
อื่น ๆ สําหรับนักศึกษาหรือผูใชบริการ ในสถานการณไมปกติ เพื่อใหการฝกอบรมของหองสมุด มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผูรับบริการ รวมทั้ง เปนการสนับสนุนมาตรการ WFH ของมหาวิทยาลัย แตยังคงสามารถใหบริการ
ไดตามปกติ ไมมีขอจํากัดดานการบริการ
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บทคัดยอ
การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรเปนกลยุทธหลักที่สงเสริม
ให ผู รั บ บริ การนํ าข อ มู ลที่ เป นหลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ มาใช ใ นการวิ จัย และการปฏิบั ติก ารพยาบาล แต จ ากการ
ปฏิบัติงานในหองสมุด พบวา นักศึกษาพยาบาลที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
คอมพิวเตอรแลว สวนใหญยังไมสามารถสืบคนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมาใชเพื่อประกอบการเรียนได นอกจากนี้ยัง
พบปญหาการสืบคนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชนกัน ผูเขียนจึงพัฒนา
Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website โดยแบ ง เป น 2 ระยะ ระยะที่ 1 พั ฒ นา
Website สําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวย ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจผูใช Website จํานวน 251 คน พบวา รอยละ 87.3 ของผูตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในระดับ
มากและมากที่สุด ซึ่งผูตอบแบบประเมินมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการทําวิจัย
และวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ผูเขียนจึงวางแผนพัฒนา Website ระยะที่ 2 โดยปรับปรุงเนื้อหาและแผนผัง
Website ใหมีฐานขอมูลที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของนักศึกษาทุกหลักสูตรและอาจารย ผล
การประเมินผลความพึงพอใจ ผูใช Website ระยะที่ 2 จํานวน 198 คน พบวา รอยละ 93.9 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากและมากที่สุด ซึ่ง Website นี้ ไดมีการประชาสัมพันธอยางแพรหลายทั้ งระดั บคณะ/สถาบัน ระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ: การพัฒนาเว็บไซต, หลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาล, การสนับสนุนการวิจัย
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ABSTRACT
Providing knowledge in relation to searching information via computer databases
is a crucial strategy. It promotes evidence-based nursing practice and nursing research. Although
the nursing students participated in e-databases searching training, it was found that most students
were still unable to choose and to search reliable databases and information for nursing practice
and case study reporting, respectively. For graduate students, reviewing literature was found as a
major problem. Therefore, databased information system was developed entitled “ EvidenceBased Nursing Practice & Research Support Website”. The website development process is divided
into two phases. Phase I: the preparedness for nursing practicum in clinical area among nursing
students was the major purpose. The 251 users’ satisfaction on website were evaluated. The result
demonstrated that 87. 3 % of users reported high to highest level of satisfaction. Moreover,
additional information regarding information for the sake of postgraduate learning and thesis work,
should be included in phase II. The 198 users’ satisfaction was evaluated. It was found that
93.9 % of users reported high to highest level of satisfaction. After that the library staffs promoted
the website usage to the students and instructors in the faculty of nursing, Mahidol University and
outside the faculty.

Keyword: Website development, Evidence-based nursing practice, Research Support
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บทนํา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ หองสมุดเปนหนวยงานบริการที่สนับสนุนดานแหลงขอมูลประกอบการศึกษาการคนควาวิจัย โดยจัดหาฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรที่มีความนาเชื่อถือทางวิชาการ และจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับวิธีการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนกลยุทธหลักที่สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติและการวิจัยทางการพยาบาลโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ แตจากการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา พบวา นักศึกษาสวนใหญแมจะไดรับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลว ไมสามารถเลือกฐานขอมูลและคนควาขอมูลที่มี
ความนาเชื่อถือมาใชเพื่อประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวย โดยเฉพาะในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เรื่องประสบการณในการฝกปฏิบัติงานและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล
จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการเขาถึงระบบการสืบคนขอมูลในเรื่องที่เปนประโยชนตอการฝกปฏิบัติการพยาบาลและการ
เขียนรายงานกรณีศกึ ษา (จันทรฉาย มณีวงษ, และขวัญฤทัย พันธุ, 2556) แตสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ความสามารถในการสื บ คน วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ งเป น เรื่ อ งที่ สํา คั ญมาก จากป ญ หาดั ง กล า วผูเ ขี ย นในฐานะ
บรรณารักษที่มีหนาที่สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล จึงพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของ
Website ชื่ อ Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website โดยใช โ ปรแกรม Google
site ในการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษท่ีนาเชื่อถือทางการพยาบาล
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการคนควาขอมูลประกอบการเรียน การสอน การฝกปฏิบัติการ
พยาบาล การวิจัย และการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูใหมตอไป
วัตถุประสงค
พั ฒ นา Website ชื่ อ Evidence–Based Nursing Practice & Research Support Website
โดยใชโปรแกรม Google site เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชบริการใหสามารถคนขอมูลหลักฐาน
เชิงประจักษทางวิชาการที่นาเชื่อถือจากฐานขอมูลคอมพิวเตอรในระบบออนไลนประกอบการเรียนการสอน และ
การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
ผูเขียนไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานความรูในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย เนื่องจากการฝกปฏิบัติการพยาบาลเปนกิจกรรมที่นักศึกษาตองทํากับมนุษย จึง
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมทั้งทางดานความรูและทักษะทางการพยาบาล การเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติจะสงผลใหนักศึกษามีความมั่นใจกอนการขึ้นฝกปฏิบัติมากขึ้น (นงณภัทร รุงเนย และจันทรจิรา สีสวาง,
2559) รวมทั้งศึกษาองคประกอบของมโนทัศนในการใหการดูแลผูปวย (Conceptual Care Mapping) จากตํารา
ภาษาอังกฤษ (Yoost & Crawford, 2018) พบวา ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับโรค การตรวจ
วินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การใหความรูแกผูปวย แนวปฏิบัติทางคลินิก และสื่อสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนํา
ประเด็นดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอในแผนผัง Website
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2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา
โครงการนี้ วิเคราะหสาเหตุจากอาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยใชวิธี Root Cause Analysis ทําใหไดปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนา Website ดังภาพที่ 1
ขอมูลจํานวนมากบน
เครือขายอินเตอรเน็ต
การรับรูและการเขาถึง
แหลงขอมูลการพยาบาลที่มี
ความนาเชื่อถือทางวิชาการ

การเขาถึงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษที่มีคุณภาพ

ความตองการขอมูลเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การฝกปฏิบตั แิ ละการทําวิจัย

ฐานขอมูลคอมพิวเตอรมีจํานวนมาก
และการเขาถึงขอมูลมีความซับซอน
ขาดการจัดหมวดหมูจําแนก
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรเฉพาะ
สาขาวิชาการพยาบาล
การเขาถึงขอมูลที่สนับสนุน
การทําวิทยานิพนธ

ปญหาและอุปสรรคในการ
เขาถึงขอมูลประกอบการเรียน
การสอน การฝกปฏิบตั ิ และ
การทําวิจัยการพยาบาล และ
การทําวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ความตองการขอมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 1 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
3. วางแผนดําเนินการ และกําหนดแผนผัง Website ประชุม ระดมความคิด รวบรวมขอมูล
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และการจัดทําแผนผัง Website เพื่ออํานวยความสะดวกตอนักศึกษาในการคนขอมูล
ประกอบการฝกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย
4. แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ปรึ กษา จํานวน 2 คน เพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ หัว ขอและเนื้ อ หาที่
เหมาะสมกับการคนควาขอมูลประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวย
5. ระหว า งเดื อ น สิ ง หาคม – ตุ ล าคม 2562 พั ฒ นา Website ประชาสั ม พั น ธ / แนะนํ า
วิธีการใช Website โดยประชาสัมพันธ Website ในระดับคณะพยาบาลศาสตร ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน
Line NSPR NSTV Website/Facebook คณะพยาบาลศาสตร และได แ นะนํ า วิ ธี ก ารใช Website แก นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันปฐมนิเทศการเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาลบนหอผูปวย
6. ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 ประเมินผลความพึงพอใจการใช
Website ระยะที่ 1 ภายหลังจากการพัฒนา Website ระยะที่หนึ่งสําเร็จ การประเมินผลนั้นทําทั้งในรูปแบบของ
แบบสอบถามและการสนทนากลุมยอย (Focus Group) โดยสุมตัวอยางนักศึกษากลุมละ 8 คน เพื่อสอบถามความ
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ความพึงพอใจที่มีตอ Website และความตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการฝกภาคปฏิบัติบนหอผูปวย ซึ่ง
ดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2562 ในภาพรวม พบวา ผูใช Website จํานวน
251 คน มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด รอยละ 87.30 และพบวา ผูใช Website มีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมฐานขอมูล หรือ Website ที่มีขอมูลภาษาไทยประกอบการเรียน การสอนและการวิจัย
ทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงความสะดวกในการเขาถึง Website จากแบบ Intranet ที่สามารถคน
ขอมูลจากเครือขายเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้น เปลี่ยนเปนการเขาถึง Website แบบ Internet รวมทั้ง
มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการทําวิทยานิพนธ ที่
อํ า นวยความสะดวกในการทํ า วิ จั ย เช น Research Databases, E-Thesis, Instrument Databases, Patent
Databases etc. รวมทั้งฐานขอมูลที่อํานวยความสะดวกในการทําวิทยานิพนธ ไดแก ฐานขอมูลที่มีขอมูลระเบียบ
ขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ฐานขอมูลแนะนํา Citation Styles, EndNote และ Turnitin Program รวมทั้งการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
7. วางแผนขยายขอบเขตเนื้อหาใน Website ระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและแผนผังใหมี
ฐานขอมูลที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของนักศึกษาทุกหลักสูตรและอาจารย
8. ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม จํานวน 2 คน และ
เจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน เพื่อขอคําปรึกษาในการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม ประกอบการ
เรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา และการออกแบบดานความสวยงามของ Website
9. ระหวางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ปรับปรุงหัวขอและเนื้อหาของ Website ระยะ
ที่ 2 รวมทั้ ง วิ ธี ก ารเข า ถึ ง Website ในลั ก ษณะของ Internet เนื้ อ หาของ Website ที่ พั ฒ นาในระยะที่ 2
ประกอบดวยหัวขอใหญ จํานวน 4 หัวขอ คือ
1. Find EBP (MU access only) แหลงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษที่สําคัญสําหรับการ
ปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวย ขอมูลโรค การวินิจฉัย การรักษาดวยยา การพยาบาล การใหแนะนําผูปวย แนว
ปฏิบัติทางคลินิก และสื่อสนับสนุนการเรียนรู
2. Find Databases ประกอบดวย ฐานขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการทํา
วิจัย เชน NS Databases, Health Data, Research Databases ... etc.
3. Thesis Writing & Journal Submission รวบรวมฐานขอมูลที่อํานวยความสะดวกใน
การทําวิทยานิพนธ ไดแก ฐานขอมูลที่มีขอมูลระเบียบขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ฐานขอมูลแนะนํา Citation
Styles, EndNote และ Turnitin Program รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
4. Applications รวบรวม Applications ที่สาํ คัญและเปนประโยชนตอนักศึกษาและบุคลากร
ทางการพยาบาล
ภายหลังปรับปรุงเนื้อหาใน Website โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ได
ประชาสัมพันธ/แนะนําวิธีการใช Website แกอาจารยและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร และไดขยายผลการ
ประชาสัมพันธในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งในที่ประชุมหั วหน า งานหอ งสมุด สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเปนวิทยากรรับเชิญอบรมวิธีการสืบคนขอมูล Evidence-Based Nursing
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Practice ใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา
จุฬาภรณ
10) ระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจการใช
Website ระยะที่ 2 พบวาผูใช Website จํานวน 198 คน มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด รอยละ
93.94 ในการประเมินผลความพึงพอใจ ระยะที่ 2 พบวา ผูใช Website ยังคงตองการใหเพิ่มแหลงคนควาขอมูล
ภาษาไทย ขอมูลสถิติเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้ง Application ทางดานสุขภาพ และ
ควรมีการแนะนํา ประชาสัมพันธ Website นี้เปนระยะอยางตอเนื่องทางสื่อสังคมออนไลนทุกรูปแบบ
1. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ

2. วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา

4. แตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา จํานวน 2
คน

5. พัฒนา Website และ
ประชาสัมพันธ/แนะนํา
วิธีการใช Website

3. วางแผนดําเนินการและทํา
แผนผัง Website ระยะที่ 1

6. ประเมินผลความพึงพอใจ
การใช Website ครั้งที่ 1

7. วางแผนขยายขอบเขตเนื้อหา
ภายใน Website ระยะที่ 2

8. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
เพิ่มเติม จํานวน 2 คน
เจาหนาที่ IT จํานวน 1 คน

9. ปรับปรุง Webiste และ
ประชาสัมพันธ/แนะนํา
วิธีการใช Website

10. ประเมินผลและสรุปผลความพึง
พอใจการใช Website ครั้งที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา Website : Evidence-Based Nursing Practice & Research Support

ผลการดําเนินการ และอภิปรายผล
ดานการพัฒนา Website
คณะผูจดั ทําประสบความสําเร็จในการพัฒนา Website ชื่อ Evidence-Based Nursing Practice
& Research Support Website (URL Link :https://sites.google.com/ mahidol.edu/ebp-ns/home) ได
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ประชาสั มพั น ธแ ละส งเสริม การใช Website นี้ แ ก อ าจารย และนั กศึ กษาพยาบาลทั้ ง ภายในและภายนอกคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาภายใน Website ดังกลาวอยางตอเนื่อง ตาม
รูปตัวอยางหนาจอ Website ดังนี้

ภาพที่ 3 หนา Homepage Website : https://sites.google.com/ mahidol.edu/ebp-ns/home

ภาพที่ 4 การคนขอมูลในหัวขอยอย Find EBP (MU access only)
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ดานความพึงพอใจของผูเ ขาใช Website
คณะผูจัดทําไดประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาใช Website ดานตาง ๆ ไดแก ความสะดวก
ในการเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต ความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลไปยัง Website อื่น ความเหมาะสมของ
ข อ มู ล ภายใน Website การจั ด รูป แบบใน Website ง า ยต อ การเข าถึ ง ข อมู ลที่ ตอ งการ ขนาดและรู ปแบบของ
ตัวอักษรสามารถอานไดงายและสวยงาม จากการประเมินผลความพึงพอใจโดยภาพรวมของ Website จํานวน
2 ครั้ง พบวา ผูเขาใช Website สวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดทั้งสองครั้ง
จากการประเมินผลความพึงพอใจ พบวา ผูใช Website ทั้ง 2 ระยะ มีขอเสนอแนะเหมือนกัน
คือ เสนอแนะนําใหเพิ่มแหลงขอมูลที่มีเนื้อหาภาษาไทย ดังนั้น คณะผูจัดทํา จึงไดคนควาและเพิ่มเติมแหลงขอมูลทีม่ ี
ความนาเชื่อถือทางวิชาการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหผูใช Website มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
Website นี้ ไดพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือระหวางบุคลากรหองสมุด อาจารยพยาบาล และ
เจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสามารถรับประกันความนาเชื่อถือของขอมูลและตรงตามความตองการ
ขอมูลที่ชวยสนับสนุนทั้งอาจารยและนักศึกษาพยาบาลเพื่อเตรียมความพรอมดานความรูในการฝกปฏิบัติไดถูกตอง
ตามหลักการพยาบาล รวมทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
การเตรียมความพรอมดานความรูทางการพยาบาล รวมทั้งความพรอมในการศึกษาดวยตนเอง
และทักษะทางการพยาบาล เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหนักศึกษาพยาบาลสามารถนําความรูที่มีไปประยุกตกับการ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของผูปวย สามารถใหการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภ าพ
(พูลทรัพย ลาภเจียม, 2562 ; นิซรีน เจะมามะ ศิริพันธุ ศิริพันธุ และศศินาภรณ โลหิตไทย, 2560)
ขอเสนอแนะ
1. ผูปฏิบัติงานในหองสมุดสามารถใชโปรแกรม Google Site พัฒนา Website เพื่อประโยชน
ในการคนควาขอมูลของผูใชบริการหองสมุดไดเปนอยางดี โปรแกรม Google Site เปนโปรแกรมฟรีท่ีใชงานงาย
สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมตองมีความรูเกี่ยวกับการกําหนด Code ของ Website ซึ่งเปน
ความชํานาญดานระบบงานคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
2. ควรมีการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรหองสมุดและอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา
เพื่อใหเนื้อหาใน Website มีความนาเชื่อถือ ถูกตองและตรงตามความตองการของกลุมผูใชบริการ
การนําไปใชประโยชน
ผูใชบริการของหองสมุดเฉพาะทางการพยาบาล สามารสืบคนขอมูลบางสวนที่เปน Free Open
Access ไดจาก Website นี้ ซึ่งคณะผูจัดทําหวังวา โครงการนี้จะเปนตัวอยางแกหองสมุดเฉพาะสาขาวิชาอื่น ๆ ใน
การพัฒนา Website เพื่อประโยชนในการเรียน การสอน และการทําวิจัยของผูรับบริการตอไป
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และการวิจัย ในศตวรรษที่ 21
The Development of an Online Information Literacy Tutorial
for enhance learning and research in the 21st century
นิสาชล กาญจนพิชิต
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา nisachkan@go.buu.ac.th

บทคัดยอ
บริการอบรมทักษะการรูสารสนเทศแกผูใชบริการเปนหนึ่งในภารกิจสําคัญของสํานักหอสมุด
โดยมีการพัฒนาบริการมาเปนลําดับ จนกระทั่งเกิดสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 สํานักหอสมุดประสบปญหา
ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหองอบรมที่ขัดตอมาตรการปองกันการแพรระบาด จึงพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อ
แกปญหาดังกลาว อีกทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและการวิจัยโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ซึ่งเปน
สวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
จั ด ทํ า บทเรี ย นออนไลน 3 หลั ก สู ต รสํ า หรั บ 3 กลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก าร ได แ ก ทั ก ษะการรู ส ารสนเทศสํ า หรั บ นิ สิ ต
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั ก ษะการรู ส ารสนเทศสํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี และโปรแกรมการจั ด การบรรณานุ ก รมและ
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานสําหรับบุคลากร โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจากการใชบทเรียนออนไลน
พบวามีผูที่ลงทะเบียนเขาเรียนบทเรียนออนไลนและผานการอบรมรอยละ 83.42 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้ง 3 หลักสูตร

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน, ทักษะการรูสารสนเทศ, การเรียนรู, การวิจัย, ศตวรรษที่ 21
ABSTRACT
Training session on information literacy skill for the service users is one of the
important library's missions which is constantly developed. However, due to the spread of COVID19, the library has faced with the problem on practical training session which appears to contradict
with epidemic prevention measures. Thus, It also facilitates unlimited learning and research, Whick
is essential to foster the development of learning skills in the 21st century. The library has
developed online training session in order to solve the problem and to facilitate the service users'
learning and research without limited time and place. Burapha University's library has provided
3 online training sessions for 3 groups of service users which are 1 ) information literacy skill for
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graduate students 2) information literacy skill for degree students and 3) managing bibliography
and plagiarism checks for personnel program. Additionally, the evaluation result of online training
session shows that 83.42 percent of the users has registered and passed the training session with
high satisfaction on all 3 sessions.

Keyword: Online lessons, Information Literacy, learning, research, 21st century
บทนํา
การรูสารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะของบุคคล
ในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ผูรูสารสนเทศจะตองมีทักษะใน
ดานตางๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการใชภาษา ทักษะการใชหองสมุด
ทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนตน (คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548) ทักษะการรูสารสนเทศเปนทักษะสําคัญในการเรียน การทํางาน และการใช
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพรในหลากหลาย
รูปแบบ การรูสารสนเทศจะทําใหผูเรียนเปนผูที่รู วิธี การแสวงหา และนําสารสนเทศมาใชในการเรีย นรู อ ย า ง
สรางสรรค ชวยพัฒนาตนเองและสังคม กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เมื่อกาวเขาสูศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และเขาไปมีบทบาทในชีวิตประจําวันในทุกดาน
รวมถึงในการทํางาน และการศึกษา รูปแบบการเรียนรูในยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นเปนอยางมากดวย
ระบบการสื่อสารและเครือขายอินเทอรเน็ตที่ทําใหทุกคนเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมากมายมหาศาลได
เพียงปลายนิ้ว ดังนั้นทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 คือการจัดการกับสารสนเทศที่มีอยูมากมายใหเกิดประสิทธิภาพ
ดวยทักษะการรูสารสนเทศ (กุลตวนิช, 2557) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุงเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered learning) ซึ่งมีแนวคิดที่ผูเรียนตองเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการคนควาหา
ความรูดวยตนเอง และมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองโดยผูสอนเปนผูดูแลคอยช วยเหลื อ ให
คําแนะนําเมื่อมีปญหาซึ่งแนวทางดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษายังมุงเนนในเรื่องการเรียนรูโดยเนนแหลงความรูที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองและ
เรียนรูไดตลอดเวลา (สมาน ลอยฟา, 2544) การรูส้ ารสนเทศ จึงควรกําหนดเป็ นมาตรฐานสําหรับนิสติ นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ดังที่สมาคมห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัย และวิจัยแหงสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตรฐาน
ความสามารถในการรูสารสนเทศและตัวบงชี้ในระดับอุดมศึกษา 5 มาตรฐาน เพื่อเปนการประกันและรับรองวา
นักศึกษาและบัณฑิตที่เปนผลผลิตจากสถาบันการศึกษาจะเปนผูรูสารสนเทศ ดังนี้ 1. ความสามารถในการตระหนัก
วาเมื่อใดจึงจะตองการสารสนเทศ 2. ความสามารถในการคนหาสารสนเทศ 3. ความสามารถในการประเมิ น
สารสนเทศ 4. ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ 5. ความสามารถในการใชและการสื่อสารสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ (American Library Association, 1989) การใหความรูเกี่ยวกับทักษะการรูสารสนเทศจึง
เปนภารกิจสําคัญของหองสมุดมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ทําใหมนุษยชาติตองปรับตัวครั้งใหญ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ประจําที่ทําใหทําใหมนุษยตองสรางระยะหางทางสังคม “Social Distancing” หรือไมใหคนมาอยูใกลกันนอยกวา
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2-3 เมตร ไมใหคนมาชุมนุมกันมากๆ เพราะจะทําใหโรคติดตอกันไดงายและไมสามารถควบคุมการระบาดได
(นิเวศน เหมวชิรวรากร, 2563) การใหความรูหรือการจัดอบรมทักษะการรูสารสนเทศแกนิสิตและบุคลากรจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง เมื่อบุคลากรไมสามารถเขามาแสวงหาความรูที่หอ งสมุดไดโดยตรง หรือแมกระทั่งการเขามา
อบรมในหองสมุดก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของปริมาณคนที่เขามารวมอบรมในหองฝกปฏิบัติการ หากมีการรวมตัวกัน
เปนจํานวนมากก็จะเปนปญหาตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การนําเทคโนโลยีมาชวยในการอบรมทักษะ
การรูสารสนเทศจะทําใหการเรียนรูไมถูกจํากัดเพียงในหองเรียนหรือหองอบรม สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาจึง
จัดทําบทเรียนออนไลนเกี่ยวกับทักษะการรูสารสนเทศใหแกนิสิต อาจารย และบุคลากร ไดเขามาเรียนรูดวยตนเอง
ได โดยจะมีทั้งเนื้อหาที่เปนเอกสาร วีดีโอ และมีคําถามทบทวนความรู ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ
อบรม และวุฒิบัตรสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อนําไปใชในการลงทะเบียนสอบเคาโครงวิทยานิพนธตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศใหกับนิสิตทั้ง
ระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน การศึกษาคนควาและการวิจัยของนิสิต คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา การอบรม
ทักษะการสืบคนสารสนเทศเปนหนึ่งในบริการหลักของสํานักหอสมุดที่มีการพัฒนารูปแบบการใหบริการมาเปน
ลําดับ จากการนําปญหาที่พบในการบริการตอบคําถามและชวยการคนความาพัฒนาเปนการใหความรูในการสืบคน
ขอมูลในสํานักหอสมุด และการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จนกระทั่งปรับปรุงมาเปนหลักสูตรการอบรมทักษะ
การสืบคนสารสนเทศในปจจุบันซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการตั้งแตเทคนิคการสืบคนสารสนเทศ การสืบคนฐานขอมูล
งานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รวมถึ ง การใช เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในการวิ จั ย เช น โปรแกรมการจั ด การ
บรรณานุ ก รมและการอ า งอิ ง จากการพั ฒ นาการอบรมอย า งต อ เนื่ อ งเป น ภารกิ จ ของสํ า นั ก หอสมุ ด ทํ า ให
มหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอบรมทักษะการรูสารสนเทศ และระบุในระเบียบของมหาวิทยาลัย
บังคับใชแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2560 โดยกําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนตองผาน
การอบรมทักษะการสืบคนสารสนเทศจากสํานักหอสมุดตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0062/2560 เรื่อง
การทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ขอ 5 การอบรมที่เกี่ยวของกับการทํา
วิทยานิพนธ นิสิตตองเขารับการอบรมการใชระบบสารสนเทศของหองสมุดและจริยธรรมวิจัยกอนลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0063/2560 เรื่อง การทําดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ขอ 5 การอบรมที่เกี่ยวของกับการทําดุษฎีนิพนธ นิสิตตองเขารับการอบรมการใช
ระบบสารสนเทศของหองสมุดและจริยธรรมวิจัยกอนลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ ในขณะเดียวกันสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาก็ตระหนักถึงความจําเปนในการใชทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได จั ด ทํ า หลั ก สู ตรการอบรมสารสนเทศให แ ก นิ สิต ปริญ ญาตรีแ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพาดวย โดยจัดการอบรมเกี่ยวกับทักษะการรูสารสนเทศเปน 3 หลักสูตร ไดแก ทักษะการรู
สารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา, ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี และการใชโปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการอบรมใน 3 หลักสูตรขางตน
อยางเปนทางการมาตั้งแต พ.ศ. 2560 จนกระทั่งเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มตนในวันที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปนตนมา การจัดการอบรมในหองฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตองหยุดชะงักลงเนื่องจาก
มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 สํานักหอสมุดจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน 3 หลักสูตรใหอยูใน
รูปแบบของบทเรียนออนไลน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในสวนของเนื้อหาเอกสารการอบรม (ในรูปแบบไฟล
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เอกสารและคลิปวิดีโอ) คําถามทายบท แบบทดสอบประเมินความรูหลังการอบรม และในสวนของบทเรียน
ออนไลนสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาจะมีวุฒิบัตรมอบใหกับนิสิตที่ผานการอบรมเพื่อนําไปยืนยันวาผานการอบรมกับ
หองสมุดแลวจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสอบเคาโครงวิทยานิพนธตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีผู
ลงทะเบียนเขาเรียนบทเรียนออนไลนจนถึงปจจุบัน (21 ตุลาคม 2563) ในหลักสูตรทักษะการรูสารสนเทศสําหรับ
นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (IL01) จํ า นวน 227 คน ตอบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ 222 คน หลั ก สู ต รทั ก ษะการรู
สารสนเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี (IL02) จํานวน 295 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 269 คน และ หลักสูตร
การใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (IL03) จํานวน 147 คน ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 104 คน และมีแนวโนมที่จะมีการใชเพิ่มขึ้น การอบรมทักษะการรูสารสนเทศดวยบทเรียน
ออนไลนจึงเปนอีกชองทางหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองที่ไดรับความสนใจและชวยใหการเรียนรูทักษะ
การรูสารสนเทศสามารถเขาถึงไดอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 หนาจอบทเรียนออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่อแกปญหาการอบรมทักษะการรูสารสนเทศในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงการอบรมทักษะการรูสารสนเทศไดอยางทั่วถึง และ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
3. เพื่อพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใหกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาใหเปนผูมี
ทักษะการรูสารสนเทศซึ่งเปนหนึ่งในทักษะการเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. จัดเตรียมการสรางเนื้อหาบทเรียนออนไลนโดยวิเคราะหจากปจจัยตอไปนี้
1.1 ความรูที่จําเปนในการสืบคนสารสนเทศตามแนวทางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในสวนของทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ความสามารถในการรับรูและเขา ใจ เปดใจรับสาร และ
เทคโนโลยี ส มายใหม อ ย า งเท า ทั น สามารถบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี เรี ย นรู เ ทคนิ ค วิ ท ยาการต า งๆ อย า งมี
วิจารณญาณ ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการสืบคนสารสนเทศในกาเรียนและการทํางาน
ไดจริง (เทดศักดิ์ ไมเทาทอง, 2563) ซึ่งสามารถสรุปเปนเนื้อหาบทเรียน ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ,
เทคนิ ค การสื บ ค น สารสนเทศ, การสื บ ค น ฐานข อ มู ล ออนไลน ภ าษาไทย, การสื บ ค น ฐานข อ มู ล ออนไลน
ภาษาตางประเทศ
1.2 เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยใหเปนไปตามระเบียนของ
มหาวิทยาลัยและตามมาตรฐานการทําวิจัย ไดแก การใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบ
การคั ดลอกผลงาน ซึ่ ง เป น สว นสําคั ญในการทํ าวิ ท ยานิ พนธแ ละการทํ าวิ จัย โดยเฉพาะอยา งยิ่ งสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตองใชระบบ i-thesis ในการจัดทําวิทยานิพนธ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0062/2560 เรื่องการทําวิทยานิพนธของนิสิตประดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2560 ขอ 14 โดยการทําวิทยานิพนธในระบบ i-thesis จะตองมีการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม
และโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อควบคุมมาตรฐานในการจัดทําวิทยานิพนธดวย
2. จั ด ทํ า เนื้ อ หาหลั ก สู ต รทั ก ษะการรู ส ารสนเทศทั้ ง 3 หลั ก สู ต ร ในรู ป แบบไฟล เ อกสาร
(นามสกุล .pdf) โดยจัดทําเนื้อหาเปนบทตามหัวขอในการอบรม ดังนี้
2.1 ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (IL01) ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก
การสืบคนสารสนเทศ และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอางอิง
2.2 ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี (IL02) ประกอบไปดวย เนื้อหาเกี่ยวกับ
การสืบคนสารสนเทศ และการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมเบื้องตน
2.3 การใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (IL03)
ประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
3. นําเนื้อหาจากไฟลเอกสารมาดําเนินการสืบคนและแสดงการใชโปรแกรมตางๆ เพื่อบันทึกใน
รูปของวีดีโอจากหนาจอคอมพิวเตอรที่แสดงผล (บันทึกหนาจอคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมบันทึกหนาจอ Camtasia)
4. ตั้งคําถามทายบทในแตละบทและแบบทดสอบหลังการอบรม โดยการตั้งคําถามจากเนื้อหา
ในแต ล ะบท และในส ว นของแบบทดสอบหลั ง การอบรมได คั ด เลื อ กจากคํ า ถามท า ยบทในแต ล ะบทมาเป น
แบบทดสอบในการอบรม จํานวน 30 ขอ เนื่องจากตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนและทบทวน
เนื้ อ หาในทุ ก ๆ บทด ว ยการตอบคํ าถามทา ยบท ซึ่ ง จะทํ า ใหสามารถทํ า แบบทดสอบหลัง การอบรมไดเมื่อผาน
การเรียนและตอบคําถามทายบทแลว โดยกําหนดเกณฑการผานการอบรมอยูที่รอยละ 70 หรือตอบถูก 21 ขอ จาก
3 ขอ
5. ทําการประเมินความพึงพอใจในการอบรมจากแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน
และประเมินผลการใชบทเรียนออนไลนจากผลการทดสอบในแตละหลักสูตรวามีจํานวนผูลงทะเบียนกี่คนและผูผาน
การอบรมคิดเปนรอยละเทาใดของผูลงทะเบียนทั้งหมด
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6. นําเนื้อหาไฟลเอกสาร คลิปวิดีโอ คําถามทายบท และแบบทดสอบลงในระบบ LMS ซึ่งเปน
ระบบการสรางบทเรียนออนไลนของมหาวิทยาลัยบูรพา
7. เชื่อมโยงบทเรียนออนไลนใ นระบบ LMS ไปยังระบบการลงทะเบี ยนเพื่อ ตรวจสอบผล
การอบรมและรับวุฒิบัตรออนไลนเพื่อใหผูอบรมสามารถดาวนโหลดวุฒิบัตรออนไลนได
8. ประชาสัมพันธใหกับนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบถึ ง ชอ งทาง
การเขาอบรมดวยบทเรียนออนไลน ดวยชองทางตางๆ ทั้งทาง ไลน เฟสบุค อีเมล บันทึกขอความ
9. จัดเวลาตรวจแบบทดสอบและอนุมัติผผู านการอบรมทุกวัน
10. สรุปและอภิปรายผลการอบรมในชวงสิ้นภาคการศึกษาแรกประมาณเดือนตุลาคม (คิดเปน
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนตั้งแตเปดใหใชบทเรียนออนไลนครั้งแรก)

ภาพที่ 2 หนาจอบทเรียนออนไลนหลักสูตรทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 3 หนาจอบทเรียนออนไลนหลักสูตรทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาพที่ 4 หนาจอบทเรียนออนไลนหลักสูตรการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
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ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารับการอบรมและผานการอบรมของบทเรียนออนไลน (เก็บขอมูลวันที่ 30 มีนาคม –
21 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
ทักษะการรูสารสนเทศ
ทักษะการรูสารสนเทศ
สําหรับนิสิต
สําหรับนิสิตปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ผู
ผูผาน
ผู
ผูผานการ
ลงทะเบียน การอบรม ลงทะเบียน
อบรม
คน (%)
คน (%)
คน (%)
คน (%)
227
191
295
270
(100)
(84.14)
(100)
(91.53)

การใชโปรแกรมการจัดการ
รวม
บรรณานุกรมและ
การตรวจสอบการคัดลอกฯ
ผู
ผูผาน
ผู
ผูผาน
ลงทะเบียน การอบรม ลงทะเบียน การอบรม
คน (%)
คน (%)
คน (%)
คน (%)
147
97
669
558
(100)
(65.99)
(100)
(83.41)

จํานวนผูลงทะเบียนเขา อบรมในหลั กสูตรทัก ษะการรูสารสนเทศสําหรั บนิสิตบัณฑิ ต ศึ ก ษา
ทั้งหมด 227 คน ผานการอบรมจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 84.14 ผูลงทะเบียนหลักสูตรทักษะการรูส ารสนเทศ
สําหรับนิสิตปริญญาตรี 295 คน ผานการอบรม 270 คน คิดเปนรอยละ 91.53 และผูลงทะเบียนการใชโปรแกรม
การจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 147 คน ผานการอบรม 97 คน คิดเปนรอยละ 65.99
รวมผูลงทะเบียนในบทเรียนออนไลนทั้ง 3 หลักสูตรจํานวน 669 คน ผานการอบรมทั้งหมด 558 คน คิดเปนรอยละ
83.41 และ

การใช้โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรมฯ
27%

ทักษะการรูส้ ารสนเทศสําหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
35%

ทักษะการรูส้ ารสนเทศสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี
38%

ภาพที่ 5 แผนภูมิรอยละของผูผ านการอบรมบทเรียนออนไลนทักษะการรูส ารสนเทศทั้ง 3 หลักสูตร
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตร ทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา
หัวขอในการอบรม
1. เนื้อหาในการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/
การปฏิบัติงานได
3. เนื้อหาบทเรียนถายทอดไดเขาใจงาย
4. คําถามทายบทชวยทบทวนเนื้อหาใหจดจํางาย
5. เทคนิคการบันทึกภาพ ลําดับภาพวีดีโอชวยดึงดูดความสนใจ
และปฏิบัติไดจริง
6. ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.24
มาก
4.40
มาก
4.27
4.30
4.17

มาก
มาก
มาก

4.29

มาก

ผลของความพึงพอใจในการฝกอบรมจากบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาในทุกหัวขออยูในระดับมาก หัวขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 หัวขอ ไดแก สามารถนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาไดแก คําถามทายบทชวยทบทวน
เนื้อหาใหจดจํางาย มีคาเฉลี่ย 4.30 และเนื้อหาบทเรียนถายทอดไดเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.29 โดยที่ความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.29 อยูในระดับมากเชนกัน

4.4
4.35
4.3
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตรทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตรทักษะการรูส ารสนเทศสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี
หัวขอในการอบรม
1. เนื้อหาในการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/
การปฏิบัติงานได
3. เนื้อหาบทเรียนถายทอดไดเขาใจงาย
4. คําถามทายบทชวยทบทวนเนื้อหาใหจดจํางาย]
5. เทคนิคการบันทึกภาพ ลําดับภาพวีดีโอชวยดึงดูดความสนใจ
และปฏิบัติไดจริง
6. ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.14
มาก
4.29
มาก
4.18
4.20
3.98

มาก
มาก
มาก

4.11

มาก

ผลของความพึงพอใจในการฝกอบรมจากบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศสําหรับนิสิต
ปริญญาตรีในทุกหัวขออยูในระดับมาก หัวขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 หัวขอ ไดแก สามารถนําความรูที่ได
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมาไดแก คําถามทายบทชวยทบทวน
เนื้อหาใหจดจํางาย มีคาเฉลี่ย 4.20 และเนื้อหาบทเรียนถายทอดไดเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.18 โดยที่ความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.11 อยูใ นระดับมากเชนกัน

4.3
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
3.8

ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตร ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตร โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและ
การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
หัวขอในการอบรม
1. เนื้อหาในการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/
การปฏิบัติงานได
3. เนื้อหาบทเรียนถายทอดไดเขาใจงาย
4. คําถามทายบทชวยทบทวนเนื้อหาใหจดจํางาย]
5. เทคนิคการบันทึกภาพ ลําดับภาพวีดีโอชวยดึงดูดความสนใจ
และปฏิบัติไดจริง
6. ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.29
มาก
4.33
มาก
4.24
4.28
4.06

มาก
มาก
มาก

4.28

มาก

ผลของความพึงพอใจในการฝกอบรมจากบทเรียนออนไลนโปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม
และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานในทุกหัวขออยูในระดับมาก หัวขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 หัวขอ
ไดแก สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาไดแก
เนื้อหาในการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.29 และคําถามทายบทชวยทบทวนเนื้อหาใหจดจํา
งาย มีคาเฉลี่ย 4.28 โดยที่ความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.29 อยูในระดับมากเชนกัน

4.35
4.3
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ภาพที่ 8 แผนภูมิความพึงพอใจในการอบรมบทเรียนออนไลนหลักสูตร โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและ
การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
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สํานักหอสมุดพัฒนาบทเรียนออนไลนทักษะการรูสารสนเทศจํานวน 3 หลักสูตร โดยการนํา
บทเรียนออนไลนมาลงระบบการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย (LMS) และประชาสัมพันธใหผูใชบริการ
ลงทะเบียนเรียนและประเมินความพึงพอใจจากการใชบทเรียนออนไลนพบวามีผูเขามาใชบทเรียนออนไลนและผาน
การอบรมรอยละ 83.42 โดยที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทักษะ
การรูสารสนเทศสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเทากันคือ 4.29 ในขณะที่หลักสูตรทักษะการรูสารสนเทศสําหรับ
นิสิตปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.11 ในขณะที่หัวขอที่มีผูใชบทเรียนพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก
หัวขอ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน/ การปฏิบัติงานได สวนหัวขอที่มีผูใชบทเรียน
ออนไลนพึงพอใจนอยที่สุดเปนหัวขอเดียวกันทั้ง 3 หลักสูตรเชนกัน คือ เทคนิคการบันทึกภาพและลําดับวีดีโอชวย
ดึงดูดความสนใจ
สําหรับขอเสนอแนะจากผูใชบทเรียนออนไลนทั้ง 3 หลักสูตรมีดังตอไปนี้
1. หลั ก สู ต รทั ก ษะการรู ส ารสนเทศสํ า หรั บ นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ข อ เสนอแนะว า รู ป แบบ
การนําเสนอดี กระชับ นาสนใจ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา แตภาพวิดีโอบางชวงยังไมคมชัด และ
ลําดับการนําเสนอคอนขางเร็วไป และอยากใหมีเสียงผูบรรยายนอกจากตัวอักษระและภาพเคลื่อนไหว
2. หลักสูตรการรูสารสนเทศสําหรับนิสิตปริญญาตรี มีขอเสนอแนะวา เปนการจัดการรูปแบบ
การอบรมแบบใหมชวยใหผูที่ไมสะดวกในการเรียนอบรมไดรับความรูไดรวมกิจกรรม แตตองการใหมีเสียงผูบรรยาย
จะไดชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น และการลงทะเบียนบทเรียนออนไลนมีการลงทะเบียนหลายครั้ง
เกินไปทําใหไมสะดวกในการเขาถึง
3. หลักสูตรการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
มีขอเสนอแนะวา จัดรูปแบบการอบรมไดดีครับ สามารถพัฒนาความรูของผูเขารับการอบรมไดเหมาะสมตาม
ความสะดวกดานเวลาในการเขาไปศึกษาเนื้อหาการอบรม แตเนื้อหาในวิดีโอคอนขางเร็วไป
จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน นํามาใชจริงและประเมินผลในชวง 6 เดือนแรก พบวา บทเรียน
ออนไลนทักษะการรูสารสนเทศมีประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. แกปญหาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ใหแกนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถผานการอบรมไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลการอบรมไปใชในการลงทะเบียนสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธไดภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นิสิตระดับปริญญาตรีและบุคลากรสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองโดยไมตองเดินทางมาอยูรวมกันในหองอบรม
2. นิ สิ ต และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัยบู รพาสามารถเข า มาเรียนรูแ ละพั ฒ นาทั ก ษะการรู
สารสนเทศไดดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. ประหยัดเวลาและสถานที่ในการฝกอบรม ทําใหมีพื้นที่ในการใหบริการดานอื่นๆ มากขึ้น
ในส ว นผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะจากการประเมิ น การใช บ ทเรี ย นออนไลน ส ามารถนํ า ข อ คิ ด เห็ น จาก
ผลการประเมินและขอเสนอแนะมาพัฒนาบทเรียนออนไลนในแงของเทคนิคการบันทึกภาพวิดีโอ การเพิ่มเสียง
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บรรยาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนใชบทเรียนออนไลน ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน และเก็ บ แบบสอบถามผู เ ข า อบรม รวมถึ ง นํ า ผลทดสอบ
การอบรมมาวิเคราะห และประเมินผล ทําใหผูพัฒนาบทเรียนไดขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนออนไลนทักษะ
การรูสารสนเทศดังตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการสอนหรือการอบรมออนไลนที่เหมาะสมกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทําใหบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีก ารพั ฒนาบทเรียนออนไลน ทักษะการรูส ารสนเทศเป นภาษาอั งกฤษ เพื่อใหนิสิ ต
ตางชาติสามารถใชบทเรียนออนไลนได
3. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลนเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในหัวขออื่นที่จะเปนประโยชน เชน
การตรวจสอบคุณภาพวารสารและงานวิจัย
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บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาบทเรียนออนไลนในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเปด CMU MOOC รายวิชา “การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรู
ตลอดชีวิต” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดทําบทเรียนออนไลนแบบเปดของสํานักหอสมุด เผยแพรบนระบบ CMU
MOOC และเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศใหแกชุมชนภายในและสังคมโดยได
นําระบบการเรียนการสอนของ ADDIE Model ที่ใชในการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา ไดแก การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล บทเรียนประกอบดวย
7 บทเรียนยอย และมีชั่วโมงการเรียนรูทั้งหมด 7 ชั่วโมง ผลการดําเนินการ พบวา มีผูลงทะเบียนเรียน จํานวน 466
คน และมีผูทําแบบทดสอบหลังการเรียนผานเกณฑคะแนน 70% จํานวนทั้งสิ้น 144 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ได
กําหนดไว
จากการพัฒนาบทเรียนรายวิชาดังกลาว ทําใหผูเรียนทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมและชุมชน
ภายนอกไดพัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัย การทํางานและการ
ดํารงชีวิตซึ่งเปนเปาหมายหลักของการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางแทจริง

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลนแบบเปด, บริการสนับสนุนการวิจัย, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ABSTRACT
Chiang Mai University Library has developed Massive Open Online
Courseware (CMU MOOC), the course "Enhancing Information Literacy for Education, Research and
Lifelong Learning". The purposes of this project were to create Massive Open Online Courseware
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for Chiang Mai University Library and publish on the CMU MOOC system to provide the
opportunities of learning and enhancing information skills for the internal community and society.
This online course was developed based on ADDIE Model Theory. There are 5 phases of
development, including analysis, design, development, implementation and evaluation. The online
course has 7 sub-lessons and 7 hours of online learning. The results showed that there were 466
people enrolled in the course and 144 people passed the exam with 70 scores. It was higher than
the meaning.
According to the online course "Enhancing Information Literacy for Education, Research
and Lifelong Learning". The learners can improve their information seeking skills and apply to their
education, researching, working and daily life which are truly the main objective of promoting
lifelong learning of Chiang Mai University.

Keyword: MOOC (Massive Open Online Courses), Research Support, Chiang Mai University Library
บทนํา
ดวยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มแี นวโนมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง
และฉับพลันในหลากหลายมิติ (Disruption) สงผลตอการดําเนินงานในทุกภาคสวนที่ตองเรงปรับตั วให ทั น ต อ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยเชียงใหมตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และโครงสรางประชากร จึงไดริเริ่มแนวคิดสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต ตามแนวทาง CMU Transformation สู “กาวใหม มช.” โดยสรางรูปแบบการศึกษาที่ไมจํากัด
แคการเปนนักศึกษา โดยไดริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม" หรือ
"CMU School of Lifelong Education:CMU-LE" ขึ้น เพื่อสนองตอบตอยุทธศาสตรชาติทั้งในดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อีกทั้ง สรางบทเรียนในระบบ
เปดของมหาวิทยาลัยเผยแพรในระบบ CMU MOOC เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรูใ นเรื่องที่สนใจ
และเปนประโยชน
ดวยนโยบายการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย และบทบาทของสํานักหอสมุด
ในการเสริมสรางทักษะการแสวงหาสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดมีแนวคิดในการสนับสนุน
นโยบายดังกลาว โดยเห็นวาในปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่
เกิดขึ้นใหมอยางรวดเร็ว (Digital Disruption) กอปรกับการสงเสริมใหเกิดการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly
Communication) อยางเสรี (Open Access) เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการมากขึ้นนั้น สงผล
ใหขอมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพรในปจจุบันมีจํานวนมหาศาล ดังนั้น ในการศึกษาคนควาและการวิจัย จําเปน
อยางยิ่งที่ผูเรียน/ผูวิจัยจะตองมีทักษะดานสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะการแสวงหาสารสนเทศ
(Information Seeking) และทั ก ษะการประเมิ น ค า สารสนเทศ (Evaluation of Information) เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
สารสนเทศที่มีคุณภาพสําหรับการศึกษาคนควาและการวิจัย อีกทั้ง จากขอเสนอแนะของผูใชบริการที่ไดรับในปที่
ผ า นมาที่ว าตอ งการใหห องสมุด มีการแนะนํ าการสืบ คนและแสวงหาสารสนเทศจากฐานข อ มูลอิเ ล็กทรอนิกส
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ตลอดจนแนะนําการใชเครื่องมือสนับสนุนการคนควาวิจัยแกผูใชบริการ ซึ่งควรเปนชองทางที่ใหผูใชบริการสามารถ
เรียนรูไดงาย
ดวยเหตุนี้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดพัฒนาเนื้อหารายวิชา “การเสริมสราง
ทักษะดานสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรูต ลอดชีวิต” นี้ขึ้น เพื่อเผยแพรในระบบ CMU MOOC
สําหรับเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใหความรูความเขาใจในการเรียนรูแหลงสารสนเทศ เทคนิควิธีการแสวงหาสารสนเทศ
ไดทุกที่ ทุกเวลา ผูเรียนสามารถศึกษา ฝกปฏิบัติ และทบทวนวิธีการแสวงหาสารสนเทศไดดวยตนเอง ไมวาจะเปน
นักวิจัย อาจารย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูเรียนที่เปนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ นับเปนการสราง
โอกาสใหกับประชาคมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรวมในการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการพัฒนาดานบริการที่เปน
เลิศตามแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดระยะ 5 ป (2560-2564) อันสนองตอแนวทาง CMU Transformation ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้ง เพื่อสนองตอบตอยุทธศาสตรชาติทั้งในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
และการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงทําใหการพัฒนาบทเรียนออนไลนนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนย
นวัตกรรมการเรียนรู (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําบทเรียนออนไลนแบบเปดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เผยแพรบน
ระบบ CMU MOOC
2. เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศใหแกชุมชนภายในและ
สังคมดวยบทเรียนออนไลนแบบเปด
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแนวทาง CMU Transformation
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการจัดทําบทเรียนออนไลนโดยนําระบบการเรียน
การสอนของ ADDIE Model ที่ใชในการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา โดยมีลําดับการ
พัฒนาเปน 5 ขั้น ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) (ศยามมน อินสะอาด, 2561) ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห (Analysis Phase)
ในขั้นตอนวิเคราะหไดมีการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของ
รายวิชา กําหนดกลุมเปาหมาย รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
เปาหมายของการเรียนรูและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา ไดแก (1) ผูเรียนไดเรียนรู
แหล ง สารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ (2) ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจเทคนิ ค วิ ธี ก ารในการแสวงหา
สารสนเทศ (3) ผูเรียนสามารถคัดเลือกและประเมินสารสนเทศที่ถูกตองและเชื่อถือไดมาใชประกอบการศึกษาและ
การวิจัย
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาจารย นักวิจัย ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เรียนรูทักษะการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการคนควา การทํางาน การผลิตงานวิจัย จํานวน 250 คน
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รูปแบบการสอน เปนการสอนออนไลนแบบเปด ในระบบ CMU MOOC ซึ่ง MOOC เปนคํายอ
มาจาก Massive Open Online Course หรือ “รายวิชาออนไลนในระบบเปดสูมวลชน” ที่ออกแบบมาเพื่อเปด
โอกาสใหคนทั่วไปที่สนใจใฝรูไดเขาถึงเนื้อหาความรูไดพรอมกันเปนจํานวนมาก (Massive) สามารถเขาเรียนโดยไม
เสียคาใชจาย (Open) (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ, 2560) โดยกําหนดใหมี
รูปแบบการสอนที่มีการบรรยายและปฏิบัติ ไดแก การศึกษาจากคลิปวิดีโอ อานเนื้อหา ทําแบบฝกหัด อภิปราย
คนควาเพิ่มเติม และวัดผล
แผนการจัดการเรียนรู ไดกําหนดบทเรียนในรายวิชา ประกอบดวย 7 บทเรียนยอย โดยมีชั่วโมง
การเรียนรูออนไลนทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู

ภาพที่ 1 ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนออนไลนแบบเปดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประกอบดวย การกําหนดเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา กําหนดเครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝกหัด วาง
แผนการสอน สรางสตอรีบ่ อรด และออกแบบ User interface ดังนี้
2.1 การกําหนดเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา ประกอบดวย 7 บทเรียนยอย ไดแก (1)
CMUL OPAC (2) CMU Intellectual Repository, CMU e-Theses, CMU e-Research (3) ฐานขอมูลสหบรรณา
นุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries – UCTAL) (4) การสืบคน
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย (Thai Journal Online : ThaiJo) (5) การสืบคนฐานขอมูล
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละรายงานวิจั ยฉบับ เต็ มของมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย (Thai Digital Collection) (6) Single
Search: WorldCat และ บริ ก าร WorldShare Interlibrary Loan และ (7) เรี ย นรู ProQuest Dissertation &
Theses เพื่อการเขาถึงฐานขอมูลวิทยานิพนธตางประเทศ อีกทั้งยังไดกําหนดผูรับผิดชอบการสอนในแตละบทเรียน

213

ยอยทั้ง 7 บท โดยมอบหมายใหบรรณารักษผูรับผิดชอบการสอนแตละบทดําเนินการเตรียมเนื้อหา เรียงลําดับ
เนื้อหาและตัวอยางคําถามเพื่อการฝกปฏิบัติใหแกผูเรียน ตลอดจนเทคนิคการแสดงผลของสื่อ
2.2 กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู ดังนี้
(1) ผูเรียนไดเรียนรูแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย
(Research tools) และเทคนิควิธีการในการแสวงหาสารสนเทศ
(2) สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
การวิจัย และการศึกษาคนควา
(3) สรางการรับรูในความสําคัญและคุณคาของขอมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ
สื่อสิ่งพิมพที่มีตอการเรียนการสอน การวิจัยและการศึกษาคนควา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 สรางแบบทดสอบเพื่อการวัด
ประเมินผล ในรายวิชานี้ไดมีการสรางแบบทดสอบกอน
เรียน – หลังเรียนโดยเปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4
ตัวเลือก จํานวน 47 ขอ ซึ่งการตั้งขอคําถามได
กําหนดใหครอบคลุมในประเด็น ดังนี้ (1) ความรูความจํา (2) ความเขาใจ (3) การนําไปใช-การ
ประยุกตใช (4) การวิเคราะห (5) การประเมินคา (6)
การสรางสรรค ซึ่งในการวัดผล ผูเรียนตองไดคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน มากกวา 70% จึงจะไดรบั ใบ
ประกาศนียบัตร
ภาพที่ 2 ตัวอยางการวัดและประเมินผล
ในการสรางแบบทดสอบเพื่อการวัดผลนั้น แบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพยอมทําใหผลการวัดที่ไดมี
ความถูกตอง (สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, 2557) จึงไดคํานึงถึงลักษณะของแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง สามารถ
วัดผลในสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่สามารถวัดผลใหแนนอน สม่ําเสมอ มีความ
ชัดเจนของขอคําถาม ขอคําถามไมยากเกินไปหรืองายเกินไป และมีการเรียงลําดับความยากงายของขอคําถามเพื่อจูง
ใจใหผูเรียนตอบแบบทดสอบ

ภาพที่ 3 ตัวอยางการกําหนดเนื้อหาบทเรียนตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา
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2.4 การสรางสตอรี่บอรด และออกแบบ User interface สํานักหอสมุดไดสรางสตอรี่บอรด
และออกแบบ User interface ในรายวิชาดังกลาว โดยการเขียนกรอบแสดงเนื้อหาของบทเรียนโดยมีการแสดง
รายละเอียดที่จะปรากฏในแตละหนาจอ พรอมบทบรรยาย (script) ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 4 ตัวอยางการการสรางสตอรี่บอรด บทบรรยาย (script) และออกแบบ User interface
2.5 การตรวจสอบเนื้อหาและแบบทดสอบทั้งหมด ไดรับความอนุเคราะหจากบรรณารักษ
ผู เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ด า นบริ ก ารสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการจั ด กิ จ กรรมสอนการรู ส ารสนเทศของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายธนะพันธุ การคนซื่อ ผูชวยผูอํานวยการสํานักหอสมุด และหัวหนาฝาย
หองสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง/แกไขเพื่อความ
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development Phase)
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ในขั้นตอนการพัฒนาไดดําเนินการตามที่ไดออกแบบไวในขั้นของการออกแบบ ซึ่งครอบคลุม
การ สรางเครื่องมือวัดประเมินผล สรางแบบทดสอบ สรางเนื้อหา และการผลิตบทเรียนในรายวิชาที่กําหนดไว โดย
ไดจัดทําโครงการเสนอการสอนรายวิชา “การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต” ประกอบการสมัครขอรับทุน
สนับสนุนในจัดทําบทเรียนออนไลนแบบเปดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริม
การจั ด การเรี ย นรู แ บบใหม ที่ ส อดคล อ งกั บ
ศตวรรษที่ 21 (Type X: CMU MOOC) ประจําป
การศึ ก ษา 2562 ของศู น ย น วั ต กรรมการสอน
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย งให ม
( Teaching and Learning Innovation
Center: TLIC) ซึ่งสํานักหอสมุดไดรับการอนุมัติ
โครงการ และไดรับ งบประมาณในการพัฒนา
บทเรียนดังกลาว จํานวน 30,000 บาท
ภาพที่ 5 แบบเสนอโครงการ Type X: CMU MOOC
ขั้นตอนของการผลิตสื่อของ 7 บทเรียนยอยตามเนื้อหาและ Storyboard ที่ออกแบบไว โดยไดมี
การถายทําวิดีโอและบันทึกเสียงบรรยาย ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สํานักหอสมุด และ ครั้งที่ 2 วันที่ 2-3
มกราคม 2563 ณ New Media Studio สํ า นั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จากนั้ น
ดําเนินการตัดตอเนื้อหาในบทเรียนแตละสวนใหเชื่อมโยงกัน เมื่อดําเนินการตัดตอเสร็จสิ้นแลวบรรณารักษผูสอน
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของวิ ดี โ อ และเพิ่ ม บทบรรยายภาษาไทยในสื่ อ วิ ดี โ อเพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถอ า นเสี ย ง
บรรยายได

ภาพที่ 6 การผลิตบทเรียนแบบเปด CMU MOOC
ขั้นที่ 4 การนําไปใช (Implementation)
ดํ า เนิ น การเผยแพรบ ทเรี ยนรายวิ ช า “การเสริมสรา งทัก ษะด านสารสนเทศเพื่ อ การศึกษา
คนควาวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต” บนระบบ CMU MOOC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจุดมุงหมายคือ การ
สอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหการสงเสริมความเขาใจของผูเรียนสนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียน
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ตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่กําหนดไว เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 โดยในขั้นตอนการเรียนรูในรายวิชาในลําดับแรก
ผูเรียนสามารถแนะนําตนเองและบอกความคาดหวังกอนการเรียนในรายวิชา โดยสามารถสรุปได คือ ผูเรียนมีความ
คาดหวังในการนําความรูไปใชในการสืบคนทรัพยากรเพื่อการเรียน สามารถสืบคนขอมูลประกอบการเรียนเพื่อใหได
เขาใจเนื้อหาบทเรียนในหองเรียนมากขึ้น ใชในการทําวิจัยหรือโปรเจ็คที่กําลังศึกษา ตองการนําความรูไปใชในการ
คนหาสารสนเทศที่ถูกตองและครบถวน สามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษา สามารถใชตอยอดในการ
เรียน การแสวงหาขอมูลในการดํารงชีวิต การทํางานในสายอาชีพได และใชประโยชนในอนาคตได จากนั้นผูเรียน
สามารถเริ่มเรียนโดยการชมวิดีโอคลิปและการอานเนื้อหา การทําแบบทดสอบใหผานเกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตรหลังการเรียนรู
ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase)
ดําเนินการประเมินผลตามเครื่องมือที่ไดออกแบบและพัฒนาไว ไดแก
1. ประเมินผลรายวิชาตามเงื่อนไขของโครงการ กลาวคือ ตรวจสอบจํานวนผูลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตองมีจํานวนไมต่ํากวา 250 คน และมีผูเรียนที่เรียนครบทุกบท
2. ประเมินผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 47 ขอ
ซึ่งตองสอบผานตามเกณฑคะแนน 70 % ไมต่ํากวา 50 คน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนออนไลนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเปด CMU
MOOC สามารถสรุป ออกเปน 2 ตอนไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการผลิตบทเรียนออนไลน
สํ า นั ก หอสมุ ด ได บ ทเรี ย นออนไลน รายวิ ช า “การเสริ ม สร า งทั ก ษะด า นสารสนเทศเพื่ อ
การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ” ของสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม โดยมี เ นื้ อ หา
ประกอบดวย 7 บทเรียนยอย ไดแก
บทที่ 1: Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog
บทที่ 2: CMU Intellectual Repository, CMU e-Theses, CMU e-Research
บทที่ 3: ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai
Academic Libraries – UCTAL)
บทที่ 4: การสืบคนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย (Thai Journal
Online : ThaiJo)
บทที่ 5: การสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธและรายงานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย (Thai Digital Collection)
บทที่ 6: Single Search: WorldCat และ บริการ WorldShare Interlibrary Loan
บทที่ 7: เรียนรู ProQuest Dissertation & Theses เพื่อการเขาถึงฐานขอมูลวิทยานิพนธ
ตางประเทศ
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ภาพที่ 7 บทเรียนออนไลน รายวิชา “การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรู
ตลอดชีวิต” ในหนาเว็บไซต CMU MOOC
ตอนที่ 2 ผลการวัดและประเมินผล
ประเมินผลรายวิชาตามเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้
2.1 จํานวนผูเรียน ตามเงื่อนไขของโครงการไดกําหนดใหมีผูลงทะเบียนเรียนจํานวนไมต่ํากวา
250 คน และมีผูเรียนที่เรียนครบทุกบท ผลการดําเนินการพบวา ผูลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาว เริ่มตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2563 มีจํานวน 466 คน (ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) (สูงกวาเปาหมาย)
2.2 การประเมินผลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 47
ขอ ซึ่งตามเงื่อนไขของโครงการไดกําหนดใหผูเรียนตองสอบผานตามเกณฑคะแนน 70 % ไมต่ํากวา 50 คน ผลการ
ดําเนินการพบวา ผูลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาวสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน และไดคะแนนเกิน 70%
จํานวน 144 คน (สูงกวาเปาหมาย)

ภาพที่ 8 ตัวอยางหนาจอแสดงผลจํานวนและรายละเอียดของผูเรียนที่ผานแบบทดสอบไดคะแนน 70% ขึ้นไป
อภิปรายผล
จากผลการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนออนไลนรายวิชา “การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการผลิตบทเรียนออนไลน
ทีมงานผูจัดทําบทเรียนสามารถดําเนินการผลิตบทเรียนใหแลวเสร็จและเผยแพรใหผทู ี่
สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนไดตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องดวยมีการวางแผนการทํางานอยางชัดเจน ตั้งแตการ
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กําหนดรายละเอียดการทํางาน การกําหนดเนื้อหา การมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาและการติดตามการ
ดําเนินงาน รวมถึงบรรณารักษมีความรูความเขาใจและเชี่ยวชาญในการถายทอดเนื้อหา และบุคลากรของศูนย
นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ มี
สถานที่และอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน อีกทั้งมีการประสานงานระหวางบุคลากรทั้งสอง
หนวยงานอยางตอเนื่องจนสามารถดําเนินการผลิตบทเรียนและเผยแพรไดตามที่กําหนดไว
2. ประเมินผลรายวิชาตามเงื่อนไขของโครงการ
การประเมินผลรายวิชาในสองดาน ไดแก (1) ดานจํานวนผูเรียนตามเงื่อนไขของ
โครงการ และ (2) ด า นจํ า นวนผูเ รียนที่ สามารถทํ าแบบทดสอบหลัง เรี ยนและไดค ะแนนเกิ น 70% มี ผ ลการ
ดําเนินงานสูงกวาเปาหมายทั้ง 2 ดาน อภิปรายผลได ดังนี้
2.1 ดานจํานวนผูเรียนตามเงื่ อนไขของโครงการ เนื่องดวยสํานักหอสมุดได มี ก าร
ประชาสัมพันธเผยแพรบทเรียนรายวิชาดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยเผยแพรผานเว็บไซตสํานักหอสมุด สื่อสิ่งพิมพ
สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Line official เปนตน อีกทั้ง ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัยที่ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ จึงทําใหมีผูสนใจลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนถึง 466 คน
ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 250 คนที่กําหนดไว
2.2 ดานจํานวนผูเรียนที่สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนและไดคะแนนเกิน 70%
พบวา มีจํานวนถึง 144 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไววาตองไดคะแนนเกิน 70 % ไมต่ํากวา 50 คน อาจเปน
เพราะเนื้อหาของแตละบทเรียนมีความชัดเจน มีการเรียงลําดับเนื้อหาที่เขาใจงาย ขอคําถามในแบบทดสอบเปนขอ
คําถามที่สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนและมีตัวอยางที่ผูเรียนสามารถเขาใจได จึงมีผูเรียนที่สามารถทําคะแนนได
ตามเกณฑที่กําหนดเปนจํานวนมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ผลการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนออนไลนรายวิชา “การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต” ในระบบ CMU MOOC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเนื้อหา
ประกอบดวย 7 บทเรียนยอย มีชั่วโมงการเรียนรูออนไลนทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู ปจจุบันมีจํานวนผูลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา จํานวน 466 คน และมีผูทําแบบทดสอบหลังการเรียนผานเกณฑคะแนน 70% จํานวนทั้งสิ้น 144
คน ซึ่งสูงกวาเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
จากผลการดํ า เนิ น งานดั ง ข า งต น ยั ง มี ข อ เสนอแนะต อ การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน ข อง
สํานักหอสมุดเพื่อการพัฒนางานในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการติดตามและสํารวจความพึงพอใจจากผูเรียนอยางตอเนื่อง
2. ควรนําขอมูลความคาดหวั งของผูเรียนไปใช ประโยชน เชน การออกแบบบทเรี ยน การ
ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียน/ตัวอยาง ใหสามารถใชไดจริงในอนาคต เปนตน
3. ขยายชองทางการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
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4. ควรนําขอมูลจากการเผยแพรบทเรียนนี้มาศึกษาในประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ เชน นําจํานวนผู
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดมาวิเคราะหวา มีผูเรียนครบทุกบทเรียนเปนจํานวนเทาใด เมื่อเทียบกับจํานวนผูลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด หรือวิเคราะหวาบทเรียนใดที่มีผูเรียนมาก บทเรียนใดที่มีผูเรียนนอย เปนตน
5. เพิ่มการพัฒนาบทเรียนออนไลนของหองสมุดในรายวิชาอื่น
การนําไปใชประโยชน
1. เพิ่ ม โอกาสและช อ งทางการเข า ถึ ง แหล ง สารสนเทศแก ผู เ รี ย นผา นเครื่ อ งมื อ ในรู ป แบบ
ออนไลน
2. เปนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและความรูสวนบุคคลของผูเรียน
3. ผู เ รี ย นสามารถ Re-skill และ Up-skill นํ า ทั ก ษะและความรู จ ากบทเรี ย นมาปรั บ ใช ใ น
การศึกษา การสอน การวิจัย และชีวิตประจําวันได
4. ผูเรียนสามารถเขาสูความรูและขอมูลสารสนเทศไดตลอดทุกชวงอายุโดยไมมีขอจํากัดใด ๆ
5. เปนการสรางโอกาสในการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อดิจิทัลซึ่งเปนการสนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวติ (Lifelong Learning)
6. บรรณารักษไดพัฒนาทักษะการเปนวิทยากร ทักษะการนําเสนอ ทักษะการสื่อสาร อีกทั้ง
บุคลากรในตําแหนงอื่นยังสามารถทบทวนและพัฒนาตนเองความรูในดานการแสวงหาสารสนเทศใหแกตนเองได
รายการอางอิง
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ. (2560). มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน
Mooc ที่ ไ ด รั บ การยอมรับ ในระดับ นานาชาติ . กรุ ง เทพฯ: โครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ไซเบอรไทย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สุทธิวรรณ พีรศักดิโ์ สภณ. (2557). การสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน. สืบคน 12 พฤศจิกายน 2563,
จาก http://www.mathayom9.go.th/nitad/analyze/achiev-1.pdf
ศยามน อินสะอาด. (2561). การออกแบบผลิตและพัฒนา E-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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การพัฒนาระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ
ดิจิตอลของคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบการเขาใชงานพื้นที่ใหบริการ ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามมาตราการผอนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
Automatic Patron Counting in Kasetsart University Library with Digital
Image Processing Technologies for patron allowed on the premises due
to COVID-19 Relief Measures.
อภิยศ เหรียญวิพัฒน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร apiyos.r@ku.th

บทคัดยอ
ระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ เปนระบบตรวจสอบและบันทึกจํานวนผูใชบริการที่ผา นเขามา
ณ จุดพื้นที่ใหบริการที่ระบบมีการกําหนดไว โดยใชเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลของคอมพิวเตอร โดยระบบมี
การแจงเตือนปริมาณผูใชบริการ และแสดงผลปริมาณผูใชบริการ โดยใชเกณฑจาํ นวนผูใชบริการในพืน้ ที่สวนกลาง
ตามมาตราการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการ ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, คอมพิวเตอรวิทัศน, ปญญาประดิษฐ, โควิด-19
Abstract
Automatic patron counting is a system for people detection using digital image processing
concepts, to count individuals that passing through each region and their movement directions.
The collected data that obtained are using for monitoring and notifying social distancing for COVID19 among the service areas to avoid physical contact

Keywords: Image processing, Artificial Intelligence, COVID-19
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บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานดานการสนับสนุนวิชาการ ใหบริการดานวิชาการ
และกิจกรรมตาง ๆ ใหแกผูใชบริการ ทั้งนิสิต อาจารย บุคลากร นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและใช
บริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุด อาทิ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ คอมพิวเตอรพกพกและ
แท็ปเล็ต บริการคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลและอินเตอรเน็ต บริการหองศึกษาเดี่ยวและกลุม บริการพื้นที่นั่ง
อานและคนควาวิจยั เปนตน
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

ในปจจุบัน

สงผลใหสํานักหอสมุดซึง่ เปน

หนวยงานใหบริการและไดรับผลกระทบโดยตรงสากสถานการณนี้ ไดมีการกําหนดมาตรการแนวทางการปองกันและ
ควบคุมโรค

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผูใชบริการ

โดยการกําหนดเกณฑจํานวนผูใชบริการในพื้นที่

สวนกลาง

ตามมาตราการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

โดยใช

เทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจติ อลของคอมพิวเตอร ในการจําแนกบุคคลอัตโนมัติ ตรวจสอบและบันทึกจํานวน
ผูใชบริการที่ผา นเขามา ณ จุดพืน้ ที่ใหบริการที่ระบบมีการกําหนดไว เพื่อเก็บบันทึกจํานวนผูใช โดยมีระบบการสง
ขอความแจงเตือนจํานวนผูใชไปยัง Smart Phone และทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูลการในการปรับปรุงขอมูล และ
นําขอมูลที่ไดจากสวนกลางมาแสดงผลปริมาณผูใชบนหนาจอแสดงผลที่กําหนดไว

เพื่อใชในการวิเคราะหปริมาณ

การเขาใชพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ของหอสมุด ความถี่การใชบริการ และเพื่อใหการดําเนินตามมาตราการผอนปรน
เปนไปดวยความเรียบรอย ผูใชบริการสามารถดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ โดยใชเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลของ
คอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบการเขาใชงานพื้นที่ใหบริการ
2. เพื่อสรางระบบแจงเตือนปริมาณผูใชบริการผาน Smart phone
3. เพื่อใหผูบุคลากรหรือผูใชบริการทราบขอมูลปริมาณการเขาใชบริการแบบ Real time ได
4. เพื่อสามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการเขาใชบริการพื้นที่บริการตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการ
5. เพื่อเปนการปฏิบัตติ ามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
Covid-19
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลของคอมพิวเตอร เพื่อ
ตรวจสอบการเขาใชงานพื้นที่ใหบริการ โดยรองขอขอมูลวิดีโอแบบ Real time จากระบบ CCTV ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมดวยภาษา Python โดยนําขอมูลที่ไดนํามาคัดกรองบุคคล ตรวจนับจํานวนการเขา-ออกพื้นที่ ดวย
OpenSource Computer Vision library (OpenCV) ทําการบันทึกขอมูลลงใน SQL Server ประมวลผลและทํา
การสราง web service ดวย REST API สําหรับทําการแจงเตือนไปยัง Smart phone หรือ Website โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
Python, OpenCV
centroid
tracking

imutils

Single-Shot
multibox
Detection

Etc.

LINE API

LINE

CCTV Camera
CCTV Camera

CCTV DVR

RTSP
protocol

ระบบจําแนกและตรวจนับ
บุคคลอัตโนมัติ

pyodbc

Web service
SQL Server

SMTP

Email

CCTV Camera
API

Website

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ

1. การรองขอวิดีโอ ผานระบบ DVR (Digital Video Recorder) ที่ใชสําหรับบันทึกภาพจากกลองวงจรปด
โดยผานโปรโตคอล RTSP (Real time Streaming Protocol) ซึ่งเปนการรองขอวิดีโอตลอดระยะเวลาที่มีการ
streaming เพื่อใหไดภาพวิดีโอแบบ Realtime โดยจะเลือกการ streaming จากกลองวงจรปดที่อยูในพื้นที่การ
ใหบริการที่ตองการเก็บขอมูลการเขาใชพื้นที่ อาทิ ประตูทางเขา-ออก ของหองสมุดหรือในแตละชั้น พื้นที่หนาลิฟท
เปนตน และมุมภาพของกลองวงจรปดนั้น
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ภาพที่ 2 แสดงภาพกลองวงจรปดจากระบบ DVR

2. การเรียนรูการจําแนกและตรวจนับบุคคล โดยใชเทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิตอล นําวิดีโอมา
วิเคราะหอยางอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาดวยภาษา Python รวมกับ OpenCV ใชชุดคําสั่งของ MobileNet Single-ShotDetection ในการทําหนาที่ตรวจจับวัตถุตามชนิดที่กําหนด เชน มนุษย สุนัข วัว มา รถยนต รถจักรยานยนตเกาอี้
โทรทัศน เปนตน โดยใชโมเดล Deep Learning ที่ของ Caffe ซึ่งเปน Dataset ที่มีการเรียนรูแลวจากภาพหลายลาน
ภาพ ทําการจําแนกเฉพาะบุคคลออกจากวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตอื่นจากภาพที่ไดจาก CCTV

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลลัพธการจําแนกวัตถุตางๆ ดวย ชุดคําสั่ง MobileNet Single-Shot-Detection
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confidence_value = 0.2
CLASSES = ["background", "aeroplane", "bicycle", "bird", "boat","bottle", "bus", "car", "cat", "chair", "cow",
"diningtable","dog", "horse", "motorbike", "person", "pottedplant", "sheep","sofa", "train", "tvmonitor"]
print("[INFO] loading model...")
net =
cv2.dnn.readNetFromCaffe("mobilenet_ssd/MobileNetSSD_deploy.prototxt","mobilenet_ssd/MobileNetSSD_dep
loy.caffemodel")
if totalFrames % skip_frames == 0:
status = "Detecting!!"
trackers = []
blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 0.007843, (W, H), 127.5)
net.setInput(blob)
detections = net.forward()
for i in np.arange(0, detections.shape[2]):
confidence = detections[0, 0, i, 2]
if confidence > confidence_value:
idx = int(detections[0, 0, i, 1])
if CLASSES[idx] != "person":
continue
box = detections[0, 0, i, 3:7] * np.array([W, H, W, H])
(startX, startY, endX, endY) = box.astype("int")
tracker = dlib.correlation_tracker()
rect = dlib.rectangle(startX, startY, endX, endY)
k

k

b

ภาพที่ 4 แสดงชุดคําสั่งในการจําแนกวัตถุ โดยใหจําแนกเฉพาะบุคคลเทานั้น

จากนั้นทําการจําแนกหาลักษณะและทําการกําหนดทิศทางการเขาและออกใหกับแตละ พื้นที่ เพื่อคํานวณ
ปริมาณผูใชในแตละ พื้นที่ โดยเมือ่ บุคคลมีการเปลี่ยนตําแหนงในชวงพื้นที่ที่กําหนด ระบบจะตีความวาบุคคลนั้นมี
การเคลื่อนไหว และทําการสรางเสนอางอิง (reference line) กําหนดเสนทางสําหรับสรางเงื่อนไขการเคลื่อนที่เขาออก ตามพื้นที่ที่กําหนด โดยวิเคราะหจากการปรากฏภาพของบุคคล และทิศทางการเคลื่อนที่ตดั เสนอางอิง เชน
ปรากฏการเคลื่อนที่ผานเสนอางอิง โดยมาจากทิศทางที่มีการเคลื่อนไหว “ออก” กอน “เขา” จะถือวามีการออกจาก
พื้นที่ เปนตน โดยใชชุดคําสั่งของ centroid detection และสรางนับคาจํานวนการเคลื่อนไหวโดยแยกตามทิศ
ทางการเขาและออก
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ภาพที่ 5 แสดงภาพผลลัพธการสรางเสนอางอิงและกําหนดทิศทางการเขาและออก ดวยชุดคําสั่ง centroid detection
box = detections[0, 0, i, 3:7] * np.array([W, H, W, H])
(startX, startY, endX, endY) = box.astype("int")
tracker = dlib.correlation_tracker()
rect = dlib.rectangle(startX, startY, endX, endY)
tracker.start_track(rgb, rect)
trackers.append(tracker)
for (i, (startX, startY, endX, endY)) in enumerate(rects):
cX = int((startX + endX) / 2.0)
cY = int((startY + endY) / 2.0)
inputCentroids[i] = (cX, cY)
for tracker in trackers:
status = "Tracking..."
tracker.update(rgb)
pos = tracker.get_position()
startX = int(pos.left())
startY = int(pos.top())
endX = int(pos.right())
endY = int(pos.bottom())
rects.append((startX, startY, endX, endY))
cv2.line(frame, (0 , 110 ), ( W, 110 ), (0, 255, 255), 2)
cv2.line(frame, (240 , 0 ), ( 240, H ), (255, 0, 255), 2)

ภาพที่ 6 แสดง

objects = ct.update(rects)

สรางเสนอางอิง

ชุดคําสั่งในการ
และกําหนดทิศ

ทางการเขาและออก
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3. การบันทึกขอมูลจํานวนบุคคลตามทิศทางการเขาและออก โดยนําคาที่ไดจากทิศทางการเขาออก พรอม
ทั้ง วัน เดือน ป และเวลา จัดเก็บลงในฐานขอมูล Microsoft SQL Server โดยจะมีบันทึกขอมูลทุก ๆ 1 นาที มีการ
นําขอมูลจํานวนบุคคลมาแสดงผล ผานชองทาง Website โดยพัฒนาชุดขอมูล Application Programming
Interface (API) แบบ REST โดยคํานวณขอมูลจํานวนบุคคลเขาและออก เพื่อใหไดจํานวนบุคคลที่คงเหลือในพื้นที่ ณ
ชวงเวลานั้น โดยแสดงผลเปนปริมาณความหนาแนนของผูใชบริการ อางอิงตามมาตราการผอนปรนกิจการและ
กิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยคิดเกณฑขนาดพื้นที่อยางนอย 5-10 ตารางเมตรตอ
ผูใชบริการ 1 คน โดยไดแบงปริมาณกผูใชบริการไว 4 ระดับ คือ 1. จํานวนผูใชเบาบาง โดยมีผูใชบริการในพื้นที่ นอย
กวา 40% ของจํานวนผูใชบริการสูงสุดที่กําหนดไว 2. จํานวนผูใชปานกลาง โดยมีผูใชบริการในพื้นที่ 40%-60% ของ
จํานวนผูใชบริการสูงสุดที่กําหนดไว 3. จํานวนผูใชคอนขางหนาแนน โดยมีผูใชบริการในพื้นที่ 60%-80% ของ
จํานวนผูใชบริการสูงสุดที่กําหนดไว 4. จํานวนผูใชหนาแนน โดยมีผูใชบริการในพื้นที่มากกวา 80% ของจํานวน
ผูใชบริการสูงสุดที่กําหนดไว และมีระบบการแจงเตือนผาน Smart phone ดวย โปรแกรม Line หรือแจงเตือนผาน
Email

ภาพที่ 7 แสดงขอมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ Transaction ในฐานขอมูล

ภาพที่ 8 แสดงผลลัพธการเรียก API แสดงขอมูลจํานวนผูใชพื้นที่
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการออกแบบระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ

ดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจติ อลของ

คอมพิวเตอร ไดปรากฏผลดังนี้
1. ระบบสามารถจําแนกและตรวจจับบุคคลจากภาพวิดโี อได โดยมีการกําหนคา ID ขึ้นมาจากการจําแนก
บุคคลที่เกิดขึ้นแตละ ครั้ง ซึ่งแทนจํานวนบุคคลที่ระบบสามารถตรวจจับได
2. ระบบสามารถจําแนกหาลักษณะและทําการกําหนดทิศทางการเขาและออกใหกับแตละพื้นที่ได โดยคา
ID ที่ไดจากการจําแนกและตรวจจับบุคคลนั้น จะมีตัวเลขชุด matrix หรือพิกัด การเคลื่อนที่ของ ID แตละ ID โดย
เมื่อแตละ ID เคลื่อนผานเสนอางอิง (reference line) ตามทิศทางที่กําหนดไวนั้น จะไดคาของทิศทางนั้นเพิ่มขึ้นมา

พิกัดในการ
เคลื่อนทีแตละ
ID
ID ที่ไดจากการ
จําแนกบคคล

จํานวนการเขา-ออก
และสถานะการ
ตรวจจับ
ภาพที่ 9 การจําแนกหาลักษณะและทําการกําหนดทิศทางการเขาและออก
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3.

ระบบการประมวลผลขอมูลเขาและออก

โดยมีผูใชเขาออกตลอดเวลา

มีความสามารถในการ

ประมวลผลภาพเฉลี่ยอยูที่ 9 fps ซึ่งการประมวลผลภาพนั้นจําเปนตองใชทรัพยากรคอมพิวเตอรมาก ทําใหเกิดการ
หนวงในการประมวลผลภาพ เพราะจําเปนตองอาศัยการเปรียบเทียบภาพระหวางกัน จึงจําเปนตองลดความละเอียด
ของวิดีโอที่ใชในการประมวลผลอยูที่ขนาดไมเกิน 300 pixel และลดคา confidence การตรวจจับวัตถุใหแมนยํา
นอยลง และกําหนดใหมีการบันทึกขอมูลทุก ๆ 1 นาที เพื่อใหสามารถประมวลผลและบันทึกขอมูลทีเ่ ปนปจจุบันที่สุด
โดยคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ประมวลผลมีดังนี้
- CPU: Intel i5-3470
- RAM: 8 GB
- HDD 500 GB
-OS: Microsoft Windows 10
สําหรับการแจงเตือน ระบบสามารถสงการแจงเตือนไปยัง Line Application เมื่อปริมาณผูใชถึงเกณฑที่
กําหนดไวไดทุก ๆ 10 นาที และมีการแสดงผลผานทาง website ผานชองทาง API ที่มีการปรับปรุงขอมูลไวทุก ๆ 5
นาที

ภาพที่ 10 การแจงเตือนปริมาณผูใชพื้นที่ผานทาง Line Application
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ภาพที่ 11 การแสดงผลปริมาณผูใชพื้นที่ผานทาง Website โดยการเชื่อมตอขอมูลแบบ API

ภาพที่ 12 ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน อธิการบดี และ รศ.ดร.ลาดวัลย พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เขาเยี่ยมชมระบบจําแนกและ
ตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการการเตรียมการพื้นที่ของหอสมุดหลังสถารการณโรค Covid-19

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการกําหนดจํานวนผูใชบริการในพื้นที่สวนกลาง

ตามมาตราการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อ

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหสํานักหอสมุดไดดําเนินการพัฒนาระบบสามารถจําแนกและตรวจนับ
ผูใชบริการในแตละพื้นที่ เพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการ และรองรับมาตรการในการปองกันโรค โดยใชระบบ
กลองวงจรปดเดิมที่มีอยูแลว

นําภาพวิดีโอมาประมวลผลดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจติ อลของคอมพิวเตอร

ดวยชุดคําสั่ง OpenCV มาใชในการจําแนกและตรวจนับแบบ Realtime เพื่อจัดแสดงขอมูลปริมาณผูใชพื้นที่บน
หนาจอแสดงผล เมื่อมีผูใชถึงเกณฑที่กําหนด
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จากขอบเขตของการพัฒนาระบบที่มีการใชระบบกลองวงจรปดเดิมที่มีอยู ทําใหการวิเคราะหแยกแยะวัตถุ
มีความไมสมบูรณเพียงพอ เพราะไมสามารถปรับเปลีย่ นมุมกลองได และภาพจากกลองวงจรปดบางพื้นที่ภาพไม
ชัดเจน ความละเอียดต่ํา มีสภาพแสงไมเพียงพอ ซึ่งเปนปญหาในการจําแนกและนับจํานวนคน ซึ่งสามารถแกไขโดย
การปรับเปลี่ยนกลองวงจรปดที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเพิ่มมุมกลองที่สามารถเห็นวัตถุตาง ๆ ไดโดยไมมสี ิ่งอื่น
กีดขวาง รวมถึงคอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผลทีไ่ มมีประสิทธิภาพ ทําใหการประมวลผลลาชา และบางครั้งเปด
ปญหาคอมพิวเตอรมีอาการคาง เนื่องจากไมสามารถรองรับการประมวลผลจํานวนมากได
เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้น

ใชวิธีการนับวัตถุที่เคลื่อนไหวผานเสนอางอิงตามทิศทางที่กําหนด

ทําให

สามารถเกิดขอผิดพลาดในการรับขอมูลได เชน กรณีมีบุคคลยืนซอนกันอยูหลายคน การเคลื่อนที่ของบุคคลจํานวน
มากพรอมกันผานเสนอางอิง หรือการเคลื่อนที่ผานจุดอางอิงอยางรวดเร็ว เปนตน ทําใหระบบไมสามารถประมวลผล
ไดอยางถูกตองได จึงแนะนําใหใชวิธีการตรวจนับจากอัตลักษณใบหนาในพื้นที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ในการ
ตรวจจับและตรวจนับใบหนาบุคคล
ขอมูลจํานวนผูใชพื้นที่จากระบบจําแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัตนิ ั้น

สามารถนําไปประยุกตใชตอ ได

การนําไปใชในการสํารวจการความตองการใชบริการในแตละพื้นที่ จํานวนความหนาแนนในการใชพนื้ ที่ เปนตน ซึ่ง
สามารถนําไปวิเคราะหและบริหารจัดการการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนําขอมูลที่ถูกจัดเก็บ
ไวมาสรุปผลรายงานสถิติได
รายการอางอิง
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การพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน
Development of notification system for deadline book via Line application
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บทคัดยอ
ระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน เปนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชันของผูใชบริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร การจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ของห อ งสมุ ด คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหผูใชบริการทราบ ระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน
พัฒนาโดยการประยุกตจากการทํางาน API ของ Line Application ที่ชื่อวา Line Notify ในการสงขอความจาก
ระบบไปยัง Line Application โดยผูใชบริการทําการลงทะเบียนขอรับ Token ID กอนการเขาใชงาน
ผลการดําเนินการพัฒนาระบบทําใหผูใชบริการทราบวันกําหนดสงคืนโดยไมเสียสิทธิ์การยืมตอหนังสือ อีกทั้งชวยลด
คาปรับของผูใชบริการกรณีเกินกําหนดสงคืน ทําใหหองสมุดไดรับแนวทางในการพัฒนาการใหบริการนวัตกรรมเพื่อ
สรางความพึงพอใจและความประทับใจแกผูใชบริการ และสงผลใหการพัฒนาบริการของหองสมุดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบออนไลน พบวาผูใชบริการจํานวน 136 คน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.69)

คําสําคัญ: บริการหองสมุด, บริการแจงเตือน, ระบบแจงเตือน, ไลนแอปพลิเคชัน
ABSTRACT
Notification system will automatically schedule to return books via Line
application. Main objective of developing this system is to remind users to return book
automatically via Line application. In addition, it will incre ase the efficiency of information republic,
library activities of Faculty of Science, Chiang Mai University. Notification system has developed
from API system of Line application called “LINE Notify” by sending messages from the system to
Line application users should register themselves to receive Token ID before using.
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The development process will help users to know the schedule of returning
books. Users will be able to extend more time of borrowing books. And it reducing fine cost of
overdue cases. Our library received a guideline of service developing to build an impression to
users and to improve the services of our library efficiently. According to the online survey, it found
that the users (n=136) satisfaction was at the highest-level equal 4.69.

Keyword: Library services, Notification services, Notiﬁcation system, Line application
บทนํา
ดวยปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงและกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จึงทําให
พฤติกรรมของผูใชบริการหองสมุดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนรูไปจากเดิม การเขาถึงสารสนเทศดวยอุปกรณ
พกพาจึงมีความสะดวกมากขึ้น หองสมุดจึงจําเปนตองพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศ
ไดอยางสะดวกสบาย และรวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีเขามาจัดการในกระบวนการดําเนินงานภายในหองสมุด
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ห อ งสมุ ด คณะวิ ท ยาศาสตร ภายใต ฝ า ยห อ งสมุ ด สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมบริการ/ บริการใหม เพื่อตอบ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร “การใหบริการที่เปนเลิศ” และตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลัก “จํานวนนวัตกรรมบริการ/
บริการ” ตามแผนตามแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) จึงได
พั ฒ นาระบบการแจง เตือ นวั น กํ าหนดสง คืน หนั ง สือ อั ตโนมัติ ผานไลน แ อปพลิเคชั น ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในนวั ตกรรมที่
พัฒนาขึ้นเพื่อแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสือ รวมถึงการแจงเตือนขาวสาร ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆ
ของหองสมุดโดยไมเสียคาบริการไปยังผูใชบริการประเภทกลุมนักศึกษา นักวิจัย อาจารย และบุคลากร ที่ใชบริการ
การยืมหนังสือเฉพาะหองสมุดคณะวิทยาศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขาวสาร การจัดกิจกรรมตางๆ ของหองสมุดคณะ
วิทยาศาสตรใหผูใชบริการทราบ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัตผิ านไลนแอปพลิเคชัน ไดแบง
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
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ขั้นตอนการวางแผนมีวตั ถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ โดยบุคลากรหองสมุดคณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 คน รวมกันประชุม และวิเคราะหปญ
 หาที่พบในการทํางาน
จากการประชุมเบื้องตน พบวา 1) ผูใชบริการไมสงคืนหนังสือตามวันกําหนดสงเนื่องจากลืม 2) การประชาสัมพันธ
ขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ของหองสมุด รวมทั้งการขอรับบริการหองสมุดยังไมเขาถึงกลุม ผูใชบริการ จึงรวมกัน
วิเคราะหสาเหตุและวางแผนการจัดทําระบบแจงเตือนบริการหองสมุดคณะวิทยาศาสตร Science Library Alert
Service (SLAS) ผานไลนแอปพลิเคชัน ขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2. การปฏิบัติ (Do)
วิเคราะห และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของระบบ
โดยการทํางานของระบบจะใช API ของไลนแอปพลิเคชัน ที่ชื่อวา Line Notify ในการสง
ขอความจากระบบไปยัง Line Application ของผูใชระบบ โดยผูใชบริการจะตองลงทะเบียนขอรับ Token ID ที่
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notify-bot.line.me กอน เมื่อทําการรองขอแลวระบบจะบันทึกขอมูลของผูใชบริการรวมถึง Token ID ลงใน
ฐานขอมูลของผูพัฒนาระบบ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขอรับการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน
โดยผูดูแลระบบจะปอนขอความแจงผานระบบโดยจะดึง Token ID ขอผูใ ชระบบนั้นจากใน
ฐานขอมูล เพื่อระบุตําแหนงปลายทางของผูใชไลนแอปพลิเคชัน นั้น โดยระบบสามารถสงขอความถึงผูใชงาน
ทั้งหมดหรือสงโดยแบงตามชั้นปได
การพัฒนาระบบ (System Development) จากการออกแบบระบบดังกลาว การพัฒนาระบบ
จึงจําเปนตองใชเครื่องมือที่สนับสนุนรูปแบบการใหบริการตามที่ออกแบบไวโดยมีเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี้
HtML, PHP, Javascript ใชเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ
MySql
ใชออกแบบฐานขอมูล
Line Notify API
เครื่องมือที่ใชในการสงขอความจากระบบไปยังไลนแอปพลิเคชัน
3. การทดสอบการปฏิบัติงาน (Check)
ทดสอบระบบปฏิบัติการ โดยกลุม ประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 66 คน และบุคลากร อาจารยและนักวิจัย จํานวน 12 คน โดยประชาสัมพันธระบบ
แจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสือ ผานภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร Facebook Fanpage และ CMU edocument โดยผูใชบริการสามารถสแกน QR Code เพื่อขอใชบริการและล็อกอินดวย CMU IT Account
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ภาพที่ 3 สื่อประชาสัมพันธเพื่อเปดรับสมัครผูใชบริการ

ภาพที่ 4 กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. การดําเนินการใหเหมาะสม (Act)
ผูปฏิบัติงานเริ่มใหบริการแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน ซึ่ง
แจงเตือนเฉพาะหนังสือของหองสมุดคณะวิทยาศาสตร โดยใชระบบที่พัฒนาขึ้นรวมกับโปรแกรมระบบหองสมุด
อั ต โนมั ติ Innovative Millennium ในโมดู ล Create List ของสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นการ
ปฏิบัติงาน เมื่อผูใชบริการลงทะเบียนเขารวมบนเว็บไซตโดยใช CMU IT Account เรียบรอยแลว ระบบจะปรากฎ
ชื่อ นามสกุล และ Token ID Line ของผูใชบริการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและตรวจสอบสิทธิ์ พรอมทั้งกําหนด
note x = SLAS2020 ใหแกสมาชิกในโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ Innovative Millennium
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการกําหนด Note x แกผูใชบริการในโปรแกรม Innovative Millennium
สําหรับผูปฏิบตั ิงานจะตองดําเนินการ Create List รายชื่อสมาชิกที่มีกําหนดสงคืนหนังสือในวัน
ถัดไป โดยรวบรวมรายชื่อผูมีกําหนดสงคืนหนังสือ พรอมวันกําหนดสงลวงหนา 1 วัน และสง Line Notify ใหแก
ผูใชบริการ เปนประจําทุกวันในเวลา 14.00 น.

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการ Create List รายชื่อสมาชิกที่มีกําหนดสงคืนหนังสือ ลวงหนา 1 วัน

237

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
หองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืน
หนังสืออัตโนมัติ ผาน Line Application โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
1. เขาสูหนาหลักระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติ ไดที่เว็บไซต
http://library.science.cmu.ac.th/alert
2. เขาสูระบบดวย CMU IT Account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพที่ 7 แสดงหนากรอก CMU IT Account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพที่ 8 ประวัติการรับขอความ ผาน Line Notify
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3. สําหรับผูด ูแลระบบ สามารถสงขอความถึงผูใชบริการไดจากเมนู Admin

ภาพที่ 9 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ
ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีผูขอรับการแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติ
ผานไลนแอปพลิเคชัน จํานวน 136 คน จําแนกไดดังนี้
นักศึกษาชั้นปที่ 1
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 34.85
นักศึกษาชั้นปที่ 2
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 21.97
นักศึกษาชั้นปที่ 3
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.94
นักศึกษาชั้นปที่ 4
จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 6.06
บุคลากร อาจารยและนักวิจัย
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 16.67
ผูใชบริการขอแจงปดการแจงเตือน จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ 1.51
4. เมนู Manage User แสดงรายชื่อผูใชบริการที่มีกําหนดสงคืนหนังสือหองสมุดรายบุคคล
สามารถสงขอความแจงเตือนผูใชบริการไดจากเมนู Send DueDate
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ภาพที่ 10 เมนู Manage User
ตารางที่ 1 ประเภทขอความแจงเตือนผูขอใชบริการ
ประเภทขอความ
ขอความตอนรับ

ขอความแจงเตือน
คุณสามารถรับการแจงเตือนวันกําหนดคืนหนังสือของหองสมุดคณะวิทยาศาสตร
ไดแลว สอบถามเพิ่มเติม http://m.me/scilibcmu
ขอความแจงเตือนวันกําหนด ทานมีหนังสือหองสมุดคณะวิทยาศาสตรใกลครบกําหนด จํานวน .... เลม
สง
กรุณาคืนหนังสือ ภายในวันที่ .......... ตรวจสอบและยืมตอดวยตนเอง (renew
online) ไดที่ http://apps2.lib.cmu.ac.th/renew/
ขอความเกินกําหนด
ทานมีคาปรับและหนังสือเกินกําหนด กรุณาคืนหนังสือหองสมุดคณะ
วิทยาศาสตร
ขอความ recall
ทานมีหนังสือหองสมุดคณะวิทยาศาสตรครบกําหนดคืน วันนี้ (วันที่...........)
โปรดยืมตอดวยตนเอง (renew online) ไดที่
http://apps2.lib.cmu.ac.th/renew/ สอบถามเพิ่มเติม
http://m.me/scilibcmu
5. เมนู DueDate Report แสดงรายงานการสง Line Notify แกผใู ชบริการ เพื่อแจงเตือนวัน
กําหนดสงรายบุคคล
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ภาพที่ 11 เมนู DueDate Report
เมนู Member Report แสดงรายชื่อผูขอใชบริการทั้งหมด โดยแยกประเภทนักศึกษาและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร

ภาพที่ 12 เมนู Member Report
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ภาพที่ 13 ตัวอยางขอความแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสือหองสมุดผานไลนแอปพลิเคชัน
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธและเริ่มใชงานระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติ ผาน
ไลนแอปพลิเคชันกับกลุมนักศึกษาปริญญาตรีและบุคลากรประเภทอาจารย นักวิจัย พบวาผูใชบริการจํานวน 136
คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย คือ 4.69 ผูใชบริการไดรับความสะดวกในการแจงเตือน
การกําหนดสงคืนหนังสือและลดคาปรับหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเนื่องดวยสถานการณโควิค 19 ทําให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บข อ มูลและทดสอบระบบกั บ กลุมตัว อย างได นอ ยกว า จํา นวนที่ ต้ัง เปา หมายไว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น จะเพิ่มการประชาสัมพันธและเชิญชวนกลุมนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร เขารวม
โครงการเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหเพิ่มมากขึ้นภายในภาคการศึกษาตอไป
การนําไปใชประโยชน
การพัฒนาระบบแจงเตือนวันกําหนดสงคืนหนังสืออัตโนมัติผานไลนแอปพลิเคชัน ของหองสมุด
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการนําไปประยุกตใชกับหนวยงาน
หองสมุดคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดได
อยางคุมคาคุมทุน ผูใชบริการไมเสียสิทธิ์การยืมตอหนังสือ อีกทั้งยังลดคาปรับของผูใชบริการกรณีเกินกําหนดสงคืน
ทําใหหองสมุดไดรับแนวทางในการพัฒนาการใหบริการนวัตกรรมเพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจแก
ผูใชบริการ
รายการอางอิง
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การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการแบบอัตโนมัติ
The Development of Standard Interchange Protocol Gateway for
Increase the Efficiency of Automated Services
ปราชญ สงวนศักดิ,์ อุทุมพร มณีวรรณ และชัณษา สีแดง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทคัดยอ
ระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน (SIP2 Gateway) เปนระบบที่ถูกพัฒนาโดย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคใหสํานักหอสมุดสามารถพัฒนาโปรแกรมเขาถึงฟงกชัน
การทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติผานโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน (SIP2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการของสํานักหอสมุดแบบบริการอัตโนมัติและลดขอจํากัดดานจํานวนสัญญาอนุญาตการใชงานโปรโตคอล
มาตรฐานการยืม/คืน ระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน ถูกพัฒนาดวยรันไทม Node.JS และไลบลารี
php-sip2 มีการทํางานในรูปแบบเว็บเซอรวิส เอพีไอ (Web Service API) โดยการแปลงผันขอมูลรูปแบบเจสัน
(JSON) ที่เรียกใชงานจากแอปพลิเคชันเปนสายขอมูลตัวอักษร (Text Stream) ตามมาตรฐานโปรโตคอลมาตรฐาน
การยืม/คืนเพื่อสื่อสารกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ ผลจากการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน
ทําใหสํานักหอสมุดสามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและลดขอจํากัดดานจํานวน
สัญญาอนุญาตการใชงานโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน ทําใหสํานักหอสมุดใชงานชุดคําสั่งการยืม/คืนไดโดยไม
จํากัดจํานวนอุปกรณและแอปพลิเคชัน หลังจากพัฒนาเสร็จสิ้นสํานักหอสมุดไดสํารวจความพึงพอใจของ
แอปพลิเคชันที่ใชงานระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน พบวาไดรับความพึงพอใจโดยรวมในระดับดี
(4.43) มีการชําระเงินผานระบบชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาดวย QR Code จํานวน 91,334 บาท และมีการ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศผานระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนจํานวน 32,781 รายการ

คําสําคัญ: บริการหองสมุด, บริการอัตโนมัติ, โปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน, ระบบเชื่อมโยงขอมูล
ABSTRACT
The Standard Interchange Protocol Gateway system ( SIP2 Gateway) was
developed by Chiang Mai University Library in objective of development centralized platform for
connecting any library application which created by self- integrated library system ( ILS) functions
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via Standard Interchange Protocol ( SIP2) . The system can increase the efficiency of the library
services as automated services and reduce the number of licenses to use the SIP2. The SIP2
Gateway was developed with the Node. JS runtime and the php- sip2 library. It works as a Web
Service API by converting JSON data format from library application to text stream format based
on SIP2 standard to communicate with the integrated library system. The result of the
development of SIP2 Gateway system, the library was able to develop computer systems to
increase service efficiency and reduce the limitation on the number of licenses to use the SIP2.
This allows the library to use the check- in and check- out functions without limitation on the
number of devices and applications. After the development was completed, the library has
surveyed the satisfaction of applications using the SIP2 Gateway and found that they were satisfied
with a good level ( 4. 43) with payment through for library fines payment with QR Code system of
91,334 baht and borrowing the library resources through the SIP2 Gateway system of 32,781 items.

Keyword: Library services, Automated services, Standard Interchange Protocol, Integrated system
บทนํา
ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศในรู ป แบบ Disruptive technologies ทํ า
หองสมุดทั่วโลกตองเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการใหอยูใ นรูปแบบดิจิทัลเปนหลัก (Digital First) ที่ผูใชบริการสามารถ
เขาถึงบริการไดโดยตรงผานระบบดิจิทัลโดยไมตองผานผูปฏิบัติงานภายในหองสมุด (Ryan & Grubbs, 2018) ซึ่ง
การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบนี้จะไมมีปญหากับทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถ
เขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา ผานอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device) แตกับทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในรูปแบบสิ่งพิมพ
แลวการใชบริการนอกห อ งสมุดจําเปนต องผ านกระบวนการยืม/คื นซึ่ งจํา เปนต อ งรับ บริการผ านบุ คลากรของ
ห อ งสมุ ด ดั ง นั้ น บริ ษั ท 3 เอ็ ม (3M) จึ ง ได คิ ด ค น โปรโตคอลมาตรฐานการยื ม /คื น (Standard Interchange
Protocol: SIP) เพื่อเปนตัวกลางระหวางระบบหองสมุดอัตโนมัติกับอุปกรณคอมพิวเตอรและสรางเปนระบบยืม/คืน
ทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง (Self-Check) ขึ้น ปจจุบันโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนถูกพัฒนาเปนรุนที่ 2
โดยสามารถเรียกวาซิปทู (SIP2) (3MTM Standard Interchange Protocol Version 2.00 (2006))
การใหบริการยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเองผาน SIP2 นั้นมีขอจํากัดตรงที่ผูพัฒนา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติหลายเจาคิดคาสัญญาอนุญาต (License) และคาบํารุงรักษา (Maintenance) การใชงาน
สงผลใหจํานวนเครื่องใหบริการยืม/คืนดวนตนเองถูกจํากัดจํานวนดวยจํานวนสัญญาอนุญาตที่บอกรับกับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติทําใหยากในการนําไปพัฒนาตอยอดกับระบบและบริการอื่นในหองสมุด เชน ระบบพิสูจนตัวตน
(Access Control) ระบบการออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ระบบการยื ม ด ว ยอุ ป กรณ อั จ ฉริ ย ะ เป น ต น สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน (SIP2 Gateway) ขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแบบอัตโนมัติ ลดขอจํากัดดานจํานวนอุปกรณที่เชื่อมตอกับขอมูล
ผูใชงาน (Patrons) และขอมูลการยืม/คืนของระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดยระบบ SIP2 Gateway ทํางานโดยการ
เปนศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบหองสมุดอัตโนมัติกับแอปพลิเคชันใหบริการตาง ๆ ภายในหองสมุดที่
ตองการเรียกใชงานฟงกชันการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยการแปลงมาตรฐานการสงขอมูลของ SIP2 ไป
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เปนการสงขอมูลในรูปแบบเอพีไอ (API) เพื่อใหนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดงายและนําไปสูก าร
พัฒนาตอยอดสรางนวัตกรรมตาง ๆ ภายในสํานักหอสมุด
วัตถุประสงค
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการหองสมุดแบบอัตโนมัติดวยการพัฒนาระบบ SIP2 Gateway
เพื่อใหหองสมุดสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเขาใชงานฟงกชันการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติไดโดยไมมี
ขอจํากัดดานจํานวนเครื่องที่ใชงาน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพั ฒ นาระบบ SIP2 Gateway ใช ม าตรฐานวั ฏ จั ก รการพั ฒ นาซอฟต แ วร (Software
Development Life Cycle : SDLC) (Everett & McLeod, 2007) โดยแบ ง ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาออกเป น
5 ขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการพัฒนา (Planning)
การพัฒนาระบบ SIP2 Gateway เปนการพัฒนาระบบเพื่อเขาถึงฟงกชันการทํางานของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติผานมาตรฐาน SIP2 ดังนั้นผูพัฒนาตองศึกษาการทํางานของ SIP2 และเครื่องมือตาง ๆ ที่สามารถ
นํามาใชในการพัฒนาทําใหพบวาการใชงาน SIP2 มีการทํางานโดยสงขอมูล (Data Message) ในรูปแบบสายขอมูล
ตัวอักษร (Text Stream) ไปยังระบบหองสมุดอัตโนมัติและระบบหองจะตอบกลับขอมูล (Data Response) กลับมา
ซึ่งการสื่อสารตามมาตรฐาน SIP2 มีทั้งหมด 12 รูปแบบ และการสง/ตอบกลับขอมูลสามารถนํามาประกอบเปน
ชุดคําสั่ง (Scenario) ไดทั้งหมด 15 ชุดคําสั่ง
Application

ILS
Patron Status Request (with patron code)
Patron Status Response
Checkout Request (with item code)
Checkout Response
End Patron Session
End Patron Response

ภาพที่ 1 ตัวอยางชุดคําสั่งยืมทรัพยากรสารสนเทศ (Checkout) ตามมาตรฐาน SIP2

Patron Status Data
Message/Response

Checkout Data
Message/Response

End Patron Data
Message/Response
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ดังนั้นการพัฒนาระบบ SIP2 Gateway จึงเปนการพัฒนาระบบสวนกลางที่สื่อสารขอมูลจาก
แอปพลิเคชันในรูปแบบเอพีไอ และเปลี่ยนขอมูลที่สงผานเอพีไอเปนชุดขอมูลตามมาตรฐาน SIP2 ที่ระบบหองสมุด
อัตโนมัติสามารถประมวลผลได จากนั้นรวบรวมเปนชุดขอมูลที่ตองการดําเนินการและสงไปใหระบบหองสมุด
อัตโนมัติประมวลผล
2. วิเคราะหระบบ (Analysis)
จากการศึกษาการทํางานตามมาตรฐาน SIP2 ประกอบกับความตองการใชงานของผูพัฒนาแอป
พลิเคชันของสํานักหอสมุดสามารถกําหนดเปนชุดคําสั่งเพื่อใหบริการผานเอพีไอทั้งหมดเปนชุดคําสั่งรวม 5 คําสั่ง
ไดแก คําสั่งเรียกดูขอมูลสมาชิก (Patron Information), คําสั่งเรียกดูขอมูลไอเทม (Item Information), คําสั่งยืม
ทรัพยากร (Checkout), คําสั่งคืนทรัพยากร (Checkin) และคําสั่งชําระคาปรับ (Fee Paid) โดยมีรูปแบบการทํางาน
ดังนี้
Application

SIP2 Gateway

SIP2

ILS

Request

Convert API to SIP2

SIP2 Scenario

Response

ภาพที่ 2 การทํางานระหวางแอปพลิเคชัน SIP2 Gateway SIP2 และระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. ออกแบบและพัฒนา (Design and Development)
หลังจากกําหนดชุดคําสั่งการทํางานของระบบ SIP2 Gateway ออกเปน 5 คําสั่งแลวในขั้นตอน
ตอไปคือการออกแบบแพคเก็จขอมูล (Data Package) สําหรับรับสงขอมูลระหวางแอปพลิเคชันกับระบบ SIP2
Gateway โดยสามารถกําหนดไดดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการรับสงขอมูลระหวางแอปพลิเคชันกับระบบ SIP2 Gateway
คําสั่งเรียกดูขอมูลสมาชิก (Patron Information)
POST: ./patron
{ "patronCode": หมายเลข Barcode สมาชิกหองสมุด }
คําสั่งเรียกดูขอมูลไอเทม (Item Information)
POST: ./item
{ "itemCode": หมายเลข Barcode ทรัพยากรที่ตองการยืม }
คําสั่งยืมทรัพยากร (Checkout)
POST: ./checkout
{ "patronCode": หมายเลข Barcode สมาชิกหองสมุด,
"itemCode": [หมายเลข Barcode ทรัพยากรที่ตองการยืม] }
คําสั่งคืนทรัพยากร (Checkin)
POST: ./checkin
{ "itemCode": [หมายเลข Barcode ทรัพยากรที่ตองการคืน] }
คําสั่งชําระคาปรับ
POST: Fee Paid
{ "patronCode": หมายเลข Barcode สมาชิกหองสมุด }
หลังจากกําหนดวิธีการสื่อสารขอมูลระหวางแอปพลิเคชันกับระบบ SIP2 Gateway แลวขั้นตอน
ตอไปจึงเปนการพัฒนาโปรแกรม ผูพัฒนาไดใชไลบรารีภาษา PHP ชื่อ php-sip2 ซึ่งเปนไลบรารีแบบเปดเผยรหัส
ตนฉบับ (Open Source) ที่สามารถดาวนโหลดไดบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบไมมีคาใชจายเพื่อใชในการเชื่อมตอ
กั บ ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ต ามมาตรฐาน SIP2 จากนั้ น ผู พั ฒ นาได ทํ า การพั ฒ นาระบบ SIP2 Gateway ด ว ย
Node.JS ซึ่งเปนรันไทมภาษาจาวาสคริปต (Javascript) สําหรับรอรับคําสั่งจากแอปพลิเคชันกอนแปลงชุดคําสั่งที่
ไดรับสงตอไปใหไลบรารี php-sip2 ประมวลผลกับระบบหองสมุดอัตโนมัติกอนสงผลลัพธกลับไปยังแอปพลิเคชันใน
โครงสร า งข อ มู ล รู ป แบบเจสั น (JSON: JavaScript Object Notation) ( International Organization for
Standardization (ISO, 2017))
1. การนําไปใชงาน (Implementation)
หลังจากพัฒนาระบบ SIP2 Gateway เสร็จสิ้นผูพัฒนาไดนําไปเชื่อมโยงขอมูลกับแอปพลิเคชันที่
สํานักหอสมุดไดพัฒนาขึ้นจํานวน 4 แอปพลิเคชันดวยกัน ไดแก ระบบชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาดวย QR
Code ระบบยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติ ระบบยืนยันตนเองเพื่อใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยโมบายแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยอุปกรณอัจฉริยะ โดยมีการนําเสนอระบบ
ใหกับบุลคลกรสํานักหอสมุดในกิจกรรมวันนวัตกรรม สํานักหอสมุด กอนนําแอปพลิเคชันไปทดลองใช ง านใน
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ระยะแรก ณ หองสมุดกลาง และหองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในชวงใหบริการนอกเวลา
ราชการเพื่อหาจุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใชงานจากนั้นจึงนําระบบมาใหบริการจริง
2. การปรับปรุงและบํารุงรักษา (Maintenance)
ผู พั ฒ นาได จั ด เก็ บ สถิ ติ แ ละข อ เสนอแนะใช ง านจากผู ใ ช บ ริ ก ารผ า นแอปพลิ เ คชั น ต า ง ๆ ที่
เชื่อมโยงกับระบบ SIP2 Gateway เพื่อหาจุดบกพรองและนําไปแกไข ปจจุบันระบบ SIP2 Gateway ไดถูกพัฒนา
เป น รุ น ที่ 2 (Version 2) และรองกับ การเชื่ อ มโยงการทํ างานของแอปพลิเ คชั น จากหน วยงานภายนอกในการ
เชื่อมโยงขอมูลกับระบบหองสมุดอัตโนมัติและการทํางานในแบบออฟไลน (Offline)
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบ SIP2 Gateway ทําใหสํานักหอสมุดสามารถเชื่อมโยงขอมูลแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นเองกับฟงกชันการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติได สงผลใหสํานักหอสมุดสามารถพัฒนาระบบและ
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงบริการของสํานักหอสมุดใหสามารถเขาถึงไดแบบอัตโนมัติ อีกทั้งชวยลดขอจํากัดดานจํานวน
สัญญาอนุญาตการใชงาน SIP2 ซึ่งสามารถทําใหสํานักหอสมุดสามารถพัฒนานวัตกรรมและบริการใหมไดโดยไม
จํากัดจํานวนอุปกรณและแอปพลิเคชัน

App1

App2

API

App3

SIP2 Gateway

SIP2

Server

ภาพที่ 3 การทํางานของ SIP2 Gateway
หลังจากสํานักหอสมุดพัฒนาระบบ SIP2 Gateway เสร็จสิ้น สํานักหอสมุดไดพัฒนาระบบยืม/
คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติ (Self-Check) ซึ่งมีการเรียกใชงานฟงกชันยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศจาก
ระบบหองสมุดอัตโนมัติผานระบบ SIP2 Gateway และพัฒนาระบบชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาดวย QR
Code จากนั้นนําไปเผยแพรในกิจ กรรมวั นนวัตกรรม สํานักหอสมุดป 2562 โดยมีผูสําใจเขารวมกิจกรรมเป น
บุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ผู ป ฏิ บั ติ ง านห อ งสมุ ด ต า งหน ว ยงาน และอาจารย ภ าควิ ช า
บรรณารักษศาสตร โดยจาการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 45 คน พบวามีความพึงพอใจเฉลี่ย
ทั้ง 2 ระบบอยูในระดับดี (4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5)
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ระบบ SIP2 Gateway เปนระบบที่สํานักหอสมุดพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับระบบหองสมุด
อุตโนมัติ มีการทํางานในรูปแบบ Web Service API โดยมีชุดคําสั่งทั้งสิ้นจํานวน 5 ชุดคําสั่งไดแก คําสั่งเรียกดูขอมูล
สมาชิก คําสั่งเรียกดูขอมูลไอเทม คําสั่งยืมทรัพยากร คําสั่งคืนทรัพยากร และคําสั่งชําระคาปรับ ทําใหนักพัฒนา
โปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการหองสมุดได
หลังจากการพัฒนาระบบ SIP2 Gateway สํานักหอสมุดสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยง
การทํางานกับระบบหองสมุดอัตโนมัติได สงผลใหสามารถลดขอจํากัดในการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการในรูปแบบอัตโนมัติได โดยระบบที่สํานักหอสมุดพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ SIP2 Gateway
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการมีดังนี้
1. ระบบชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาดวย QR Code
เปนระบบที่เรียกใชขอมูลสมาชิกหองสมุดพรอมคาปรับจากระบบหองสมุดอัตโนมัติและขอมูล
การออกใบเสร็จรับเงินจากระบบการชําระเงินของสํานักหอสมุด (CMUL Payment Gateway) ของสํานักหอสมุด
เพื่อนําขอมูลยอดคงคางจากคาปรับการคืนหนังสือลาชามาสรางเปน QR Code สําหรับชําระเงินผานแอปพลิเคชัน
ของธนาคารพาณิชยและออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูชําระเงินโดยอัตโนมัติ ทําใหสํานักหอสมุดสามารถใหบริการชําระ
คาปรับการคืนหนังสือลาชาในรูปแบบไรเงินสด (Cash-less)

ภาพที่ 4 ระบบชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาดวย QR Code
2. ระบบยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติ (Self-Check)
เปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ใหเปนเครื่องยืม/คืนทรัพยากร
สารสนเทศแบบอัตโนมัติ เพื่อลดคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศจากบภาคเอกชนที่มีราคา
แพง โดยระบบที่สํานักหอสมุดพัฒนาขึ้นนี้สามารถสรางเครื่องยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติดวยตนทุน
ไมเกิน 50,000 บาท
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ภาพที่ 5 ระบบยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติ
3. ระบบยืนยันตนเองเพื่อใชบริการยืม/ยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ
เปนระบบที่สมาชิกหองสมุดสามารถเขาถึงบริการยืม/ยืมตอทรัพยากรสารสนเทศไดโดยไม
จําเปนตองมีบัตรสมาชิกหองสมุด ซึ่งในปพ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีมาตรการการควบคุมโรคระบาด COVID19 ทําใหไมสามารถออกบัตรนักศึกษาได ทําใหนักศึกษาดังกลาวไมทราบหมายเลขบารโคดของตนเองเพื่อเขารับ
บริการยืม/ยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้นสํานักหอสมุดจึงพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสมาชิกจากระบบหองสมุด
อัตโนมัติกับระบบการยืนยันตนเองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ G suit หรือการออกรหัสผานครั้งเดียว (One
Time Password: OTP) ผานโทรศัพทมือถือในการยืนยันตนเพื่อเขารับบริการยืม/ยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพที่ 6 ระบบยืนยันตนเองเพื่อใชบริการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ
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ภาพที่ 7 ระบบยืนยันตนเองเพื่อใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
4. แอปพลิเคชันยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยอุปกรณอัจฉริยะ
เปนการนําพัฒนาระบบยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัตมิ าปรับปรุงภายใตแนวคิดวา
เครื่องยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติควรอยูในมือผูใชบริการหองสมุดทุกคน โดยระบบ SIP2 Gateway
ที่สํานักหอสมุดพัฒนาขึ้นทําใหไมมีขอจํากัดเรื่องจํานวนเครื่องที่ใหบริการยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้น
สํานักหอสมุดสามารถมีเครื่องยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติไดจํานวนหลายเครื่องและเพียงพอตอการ
ติดตั้งบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณอัจฉริยะของผูใชบริการได
จากการนํ า ระบบ SIP2 Gateway ไปใช ง านในการเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ แอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ
ใหบริการภายในสํานักหอสมุดทําใหพบขอจํากับของระบบและขอเสนอแนะดังนี้
1. ชุดคําสั่งการทํางานภายใตมาตรฐาน SIP2 สามารถใชงานการ ยืมตอ (Renew) และชําระ
คาปรับได แตการนําไปใชงานจริงนั้นจําเปนตองไดรับอนุญาตจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ
2. การชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาไมสามารถแบงชําระได ตองชําระเงินเต็มจํานวนเทานั้น
3. ระบบหองสมุดอัตโนมัติจะไมสามารถทราบพื้นที่ (Location) ของแอปพลิเคชันที่เรียกใชงาน
ได เนื่องจากระบบหองสมุดอัตโนมัติไมไดสื่อสารขอมูลโดยตรงกับแอปพลิเคชัน ดังนั้นจึงควรมีการเก็บขอมูลการ
ดําเนินการ (Transaction) แยกจากระบบหองสมุดอัตโนมัตเิ พื่อตรวจสอบการทํางาน
4. ชุดคําสั่งการทํางานภายใตมาตรฐาน SIP2 ไมสามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศไดหากพน
กําหนดคืนแลว
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บทคัดยอ
การพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน ของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาชองทางแจง
ขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ดวยคิวอารโคด (QR Code) และ 2) เพื่อพัฒนาชองทางใน
การติดตอระหวางผูใชระบบกับผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการ ดวยขอความแจงเตือนผานไลนแอป
พลิเคชัน (Line Application) โดยผูใชระบบ หมายถึง ผูใชบริการและบุคลากรสํานักวิทยบริการ ระบบไดรับการ
พัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชัน ดวยภาษา PHP ระบบจัดการฐานขอมูลใช MySQL และโปรแกรมบริหารจัดการ Web
Server ระบบการเชื่อมตอกับไลนแอปพลิเคชัน สรางขึ้นจากระบบ Web Hook ซึ่งพัฒนาดวยชุดโปรแกรม LINE
Messaging API SDK for PHP ผานเซิรฟเวอรโฮสติ้งของศูนยคอมพิวเตอร หลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ไดนําไป
ทดสอบการทํางานและสํารวจความพึงพอใจพบวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจในดานการแกปญหาการเขาสูระบบ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.63) และผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจดาน
ชองทางการติดตอดวยขอความแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชันระดับมาก (คาเฉลี่ย 5.00)

คําสําคัญ: บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คิวอารโคด, ไลนแอปพลิเคชัน, ขอความแจงเตือน, การพัฒนาระบบ
Abstract
The development of Information Technology (IT) service systems via QR code and
LINE application managed by the Office of Academic Resources ( OAR) , Mahasarakham University.
There were 2 objectives of this study: 1) to develop a channel for requesting the use of Information
Technology services of OAR via QR code and 2) to develop a channel to contact between the
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system users and the operative system staff of the OAR towards the development of message
notifications via LINE application. The system users were the service users and the OAR staff. The
computer staff were the operative staff in the system and IT development. The system was
developed through PHP web application, the MySQL database management system, and Web
Server management program. The connection system for LINE application was created from Web
Hook system, developed with the LINE Messaging API SDK for PHP via server hosting of the
Computer Center. The full complete system was tested and assessed the satisfaction of its
operation. The findings revealed that the system users were satisfied with the resolution of IT
service access at high level ( X̅= 4. 63) . The operative computer staff were satisfied with the
communication channel through the LINE app at high level (X̅= 5.00).

Keyword: IT service, QR Code, LINE Application, message notifications, System development
บทนํา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปนสวนสําคัญสําหรับการดําเนินการและใหบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ พฤติกรรมและ
ความคาดหวังของผูใชบริการ ทั้งยังสนับสนุนตอนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรที่วา มุงสูความเปนเลิศในการ
บริการสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการของผูใชบริการดวยจิตสํานึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยงานพัฒนา
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการพัฒนาเครื่องมือชวยสนับสนุนการดําเนินการและการใหบริการ
รวมถึงการใหคําแนะนํา จัดหา ดูแล นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชและซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร
จากความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมการใชงานโทรศัพท
สมารทโฟนและแท็บเล็ต ตามรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560) พบวา จํานวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตของคนไทยมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมถึงพฤติกรรมการสื่อสารแบบฉับพลันทันที (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2555) ของคนยุคนี้ จึงถือเปนโอกาสและ
ความทาทายของหองสมุดในการใหบริการหรือการพัฒนาระบบใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให
สอดคลองกับพฤติกรรมผูใชบริการหองสมุด (กรวรรณ ดีวาจา และพิษณุ ใจกลา, 2562) จากการศึกษา พบวา
การประยุกตใชระบบคิวอารโคดหรือบารโคด 2 มิติเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ไดรับความนิยมนํามาใช (เยาวภา เขื่อนคํา,
2015) สรางเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลที่มีความสะดวก รวดเร็ว (สุจิตรา สําราญใจ, 2560) อีกทั้งจากพฤติกรรม
การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 ทําใหผูใชบริการมีการเชื่อมโยงทุกอยางเขากับระบบสือ่ สังคม
ออนไลน (เจนจิรา แจมศิริ และคัชรินทร ทองฟก, 2561) โดยระบบไลนแอปพลิเคชัน (ชัยพร คําเจริญคุณ, 2563)
เปนที่ไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทย อีกทั้งไดเปดใหบุคคลทั่วไปสามารถนําระบบมาพัฒนาเชื่อมโยงกับ
ระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ ผานบริการ ที่เรียกวา LINE Developer เพื่อนําขอมูลที่ตองการมาสง
เปนขอความแจงเตือนกับการบริการตาง ๆ ได
จึงไดเกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเหตุผล 2 ประการ
คือ 1) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขาถึงบริการใหสะดวก ลดขั้นตอนและสามารถทําดวยตัวเอง ผานคิวอารโคด
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จากผูใชระบบ และ 2) ใหมีการติดตอระหวางผูใชระบบกับผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการ ดวยการ
พัฒนาใหมีการสงขอความเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาชองทางแจงขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ดวยคิวอาร
โคด (QR Code)
2. เพื่อพัฒนาซองทางในการติดตอระหวางผูใชระบบกับผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรของสํานักวิทย
บริการ ดวยขอความแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน (Line Application)
นิยามศัพท
ผู ใ ช ร ะบบ หมายถึ ง ผู ใ ช บ ริ ก ารและบุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ซึ่ ง เป น ผู แ จ ง ขอใช บ ริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ
ผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอร หมายถึง ผูปฏิบัติงานกลุมงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีหนาที่ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผ า นคิ ว อาร โ ค ด และไลน แ อปพลิ เ คชั น ใช
มาตรฐาน วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Life Cycle : SDLC) (Everett & McLeod,Jr.,
2007) โดยแบงขั้นตอนในการพัฒนาออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหปญหา
จากการศึกษาการใชงานระบบแจงซอมบนเว็บแอปพลิเคชันเดิม พบวา เมื่อผูใชบริการของ
สํานักวิทยบริการ พบอุปกรณคอมพิวเตอรชํารุดหรือตองการคําแนะนําในการใชงานอุปกรณตาง ๆ ตองแจงตอ
บรรณารักษตามจุดบริการตอบคําถาม เพื่อใหทราบและดําเนินการแจงซอมผานระบบ เนื่องจากตองเปนบุคลากรจึง
มีสิทธิใชบริการ จากนั้นผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรจะเขาตรวจสอบการแจงซอมและใหบริการซอม
แจ้งซ่อม
ผูใ้ ช้บริการ
ของสํานักวิทยบริการ

แจ้งซ่อมในระบบ
บรรณารักษ์ตอบคําถาม

แจ้งซ่อมในระบบ
บุคลากรของสํานักวิทยบริการ

ตรวจสอบ
การแจ้งซ่อมในระบบ

ผูป้ ฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมบนระบบเว็บแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 1 การแจงซอมผานระบบแจงซอมบนเว็บแอปพลิเคชัน (เดิม)
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ปญหาที่พบ สามารถแบงได 2 สวน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการแจงซอมของผูใชบริการตองผานหลายขั้นตอน จากการที่ผูใชบริการไม
สามารถแจง ซ อ มไดเอง เพราะต อ งเข าผ าน URL ของระบบแจ ง ซ อ มที่ ทํ างานบนเว็ บแอปพลิเคชั น ทํ า ให เ มื่อ
ผูใชบริการพบเครื่องชํารุดหรือตองการคําแนะนําการใชงานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ จึงตองแจงตอ
บรรณารักษผูมีหนาที่รับบริการ เพื่อใหดําเนินตอในระบบ ซึ่งจุดบริการมีจํากัด เพียง 2 จุด
1.2 ขาดชองทางการติดตอระหวางผูใชระบบถึงผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรโดยตรง เมื่อมีการ
แจงซอมแลว ตองรอใหผูปฏิบัติงานเขาไปตรวจสอบการแจงซอมในระบบจึงทราบ บอยครั้งที่ผูปฏิบัติงานอยูระหวาง
การปฏิบัติงานหรืออยูนอกสถานที่ มีความไมสะดวกในการเขาตรวจสอบทําใหเกิดความเสี่ยงตอการไดรับการแจง
ซอมลาชา
2. การออกแบบ
จากการวิเคราะหระบบเดิม ทําใหผูพัฒนามีวัตถุประสงคหลักในการออกแบบระบบ เพื่อแกไข
ปญหาทั้ง 2 สวน ไดแก
2.1 การคนหากระบวนการเขาใชระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชระบบ เพิ่มความ
สะดวกในการแจงขอใชบริการไดดวยเอง ผานคิวอารโคด (Quick Response) ซึ่งเปนโคดที่สามารถบรรจุขอมูลไดถงึ
4,000 ตัวอักษร มากกวาเทคโนโลยีแบบบารโคด 200 เทา (สุจิตรา สําราญใจ, 2560) ทั้งยังถอดรหัสขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว โดยไมจําเปนตองมีฐานขอมูลเพื่อเรียกดูขอมูล ดวยอุปกรณพกพาอยางโทรศัพทสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
2.2 การพัฒนาใหมชี องทางการติดตอระหวางผูใชระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศถึง
ผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรโดยตรง ดวยระบบการสงขอความแจงเตือน ผานทางไลนแอปพลิเคชัน ซึ่งเปนสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) ทีง่ ายตอการใชงาน ทันสมัยและเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบัน
คิวอาร์โค้ด URL ระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสูร่ ะบบ

อ่านคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่าง

บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูใ้ ช้ระบบ

เมื�อมีการแจ้งขอใช้บริการในระบบ
จะมีขอ้ ความส่งแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

ผูป้ ฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์

ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2 การออกแบบการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน

257

3. การพัฒนาระบบ
จากการออกแบบผูพัฒนาไดกําหนดโมดูล (Module) การทํางานของระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกเปน 2 สวน ไดแก การพัฒนาชองทางการทางแจง ดวยคิวอารโคดของผูใชระบบและการพัฒนาซอง
ทางในการติดตอของระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการสงขอความแจงเตือนไปยังไลนแอปพลิเคชัน
ของผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3.1 การพัฒนาชองทางแจงขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ขั้นตอนนี้
ผูพัฒนาระบบไดนํา URL ของระบบไปสรางคิวอารโคด เพื่อใหผูใชระบบอานเขาสูระบบ
3.2 Web Application มีขั้นตอนนีพ้ ัฒนาดังนี้
3.2.1 ขอใชเซิรฟเวอรโฮสติ้งจากสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีระบบ
ประมวลผล 4 core ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux 14.04.2
3.2.2 ส ว นการติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช ร ะบบที่ เ ป น ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น พั ฒ นาขึ้ น บน
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04.6 ดวยภาษา PHP 7.2.24 ระบบจัดการฐานขอมูลใช MySQL 5.0.4 และโปรแกรม
บริหารจัดการใช Web Server
3.2.3 สวนการติดตอกับไลนแอปพลิเคชันเปน ระบบ Web Hook (ชัยพร คําเจริญคุณ,
2563) พัฒนาดวยชุดโปรแกรม LINE Messaging API SDK for PHP เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารใหระบบมีการ
แจงเตือนไปยังไลนแอปพลิเคชัน เพื่อสงขอมูลการแจงขอใชบริการ

คิวอาร์โค้ด URL ระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสูร่ ะบบ

อ่านคิวอาร์โค้ด

ตัวอย่าง

บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูใ้ ช้ระบบ

ข้อมูล
ข้อมูล
ฐานข้อมูลระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งการข้อมูล
แจ้งเตือน
ผูป้ ฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์

Messaging
API

ข้อมูล

ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 3 แสดงโมดูลตาง ๆ ในการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน
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4. การทดสอบการทํางานของระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้ � ตมิ เร
อ่าน

ด้คโ ์ ราอว คิ

URL

ราิ กร บบะร ้ ชใ้ ู ผ
ศทเ นสราสียลโนโ คท

รากิ ร บบบะร
ศทเนสร าสี ยลโ โนคทเ นา้ ด
รากิรบบะร ่ ู สา้ขเ
ศทเนสร าสี ยลโ โนคทเ นา้ ด
รากิรบ้หใ ร งาก้ อต� ี ทน� ชั กอืลเ

น�ัช1

ใช่

เลือกสถานที�

ไม่

มุช1ะร ปงอ้ห

คิ นคทเไม่นาง

ร ิากบร ้ หใรากงอ ้ � ตี ท

ไม่

ไม่

ใช่

น�ัช2

ใช่

เลือกสถานที�

สํานักงาน
ร ิากบร ้ หใรากงอ ้ � ตี ทเลขาฯ

ฯนาสีอย์ นู ศ

ไม่
ใช่

ไม่
น�ัช3

ใช่

เลือกสถานที�

วารสาร
ร ิากบร ้ หใรากงอ ้ � ตี ท

ไม่

ใช่
รา ิ กร บะ๊ตโ
มาถาํ
ช3คบอต

ไม่
ใช่

น�ัช4

ใช่

เลือกสถานที�

ร ิากบร ้ หใรากงอ ้ � ตี ท

ไม่
ใช่
ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

มรบองอ้ ห
ไม่ นวัตกรรมฯ
์ รอตเวิ พมอค
ใช่

DLP

ไม่

ใช่
าหญ
ั ปง้ ใช่
จแ

ง จ้ แรา กลู มอ้ข

ไม่
มาวคอ้ ข
นอืตเง จ้ แ

ดุสน� ิส

ภาพที่ 4 การทํางานของระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน

์ รตอเ ิว พมอคนาง ิ ตั ิบ
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ในการทดสอบระบบ ผูพัฒนาไดนาํ URL ของระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปแปลง
เปนคิวอารโคดและเตรียมเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนพรอมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันสําหรับการอานคิวอารโคดและไลน
แอปพลิเคชัน โดยลงทะเบียน LINE ID ใหพรอมใชงาน
4.1 ผู ใ ช ร ะบบอ า นคิ ว อาร โ ค ด ระบบบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศด ว ยโทรศั พ ท ส มาร ท
โฟนจากแอปพลิเคชันสําหรับการอานคิวอารโคดที่เตรียมไว เพื่อเขาสูระบบที่พัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชัน
คิวอาร์โค้ด URL ระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านคิวอาร์โค้ด

เข้าสูร่ ะบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูใ้ ช้บริการ

ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 5 การเขาใชระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน
4.2 เมื่อเขาสูขบวนการแจงขอใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจะใหเลือกชั้นและ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อระบุตําแหนง จากนั้นใหเลือกเครื่องและอาการเบื้องตน กดปุมแจงซอมแลว
จะปรากฏหนาจอไดรับแจงเรื่องเปนที่เรียบรอย ขั้นตอนนี้จะมีการแจงเตือนไปยังไลนแอปพลิเคชันของผูปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร

เมื�อกดปุ่ มแจ้งซ่อม

เลือกข้อมูลในระบบ

ระบุ สถานที�

ระบุ อุปกรณ์และอาการ

ปรากฏหน้าจอได้รบั แจ้ง

ภาพที่ 6 การแจงขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน
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4.3 ผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ไดรับการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน

ส่งข้อมูลแจ้งเตือน
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

ปรากฏหน้าจอได้รบั แจ้ง

ผูป้ ฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 7 ขอความแจงเตือนจากระบบผานแอปพลิเคชัน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
หลั ง จากการพั ฒ นาระบบบริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด ว ยคิ ว อาร โ ค ด และไลน
แอปพลิเคชันเสร็จสิ้น ไดนําไปทดสอบการทํางานและสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้
1. การพัฒนาชองทางแจงขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ จากการนํา
เทคโนโลยี คิวอารโคด มาประยุกตใช โดยผูใชระบบสามารถเขาสูระบบที่พัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชันดวยการใช
โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตอานคิวอารโคด พบวา งายตอการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของเยาวภา เขื่อนคํา
(เยาวภา เขื่ อ นคํ า , 2015) ได นํ า เสนองานวิ จั ย เรื่ อ ง “การใช QR Code สํ า หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยแมโจ” มีการนําเทคโนโลยีคิวอารโคดเขามาชวยแกปญหาการเขาถึงขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
เมื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ จํานวน 30 คน พบวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจในดาน
การแกปญหาการเขาสูระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.63)
2. การพั ฒ นาซ อ งทางในการติ ด ต อ ระหว า งผู ใ ช ร ะบบกั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร ข อง
สํานักวิทยบริการ ดวยขอความแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน เมื่อมีการแจงขอใชบริการเสร็จสิ้นจะมีการสง
ขอความแจงเตือนถึงผูปฏิบัติงานผานทางไลนแอปพลิเคชันทุกครั้ง เปนการใหบริการรวมกันของระบบที่ไดพัฒนาขึ้น
กั บ บริ ก าร LINE Messaging API พบว า การใช ง านระบบเป นไปอย างมีป ระสิท ธิภาพและง า ยตอ การใช งาน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัย ของกรวรรณ ดีวาจาและพิษณุ ใจกลา (กรวรรณ ดีวาจา และพิษณุ ใจกลา, 2562) ได
นํ า เสนองานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการใช แ อปพลิ เ คชั น ไลน แ อดเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก าร หอสมุ ด แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” มีการนําเทคโนโลยีไลนแอปพลิเคชันเขามาชวยสงเสริมในการใหบริการหองสมุด
เมื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ป ฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร จํ า นวน 3 คน พบว า ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
คอมพิ ว เตอร มี ค วามพึ ง พอใจด า นช อ งทางการติ ด ต อ ด ว ยข อ ความแจ ง เตื อ นผ า นไลน แ อปพลิ เ คชั น ระดั บ มาก
(คาเฉลี่ย 5.00)
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการแจงขอใชบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนระบบที่พัฒนา
สําหรับการใชงาน ทั้งในสวนของผูใชระบบและผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรอยางครบถวน พบวา บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว คือ ผูใชระบบไดชองทางแจงขอใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ดวยคิวอารโคด และยัง
มีซองทางในการติดตอระหวางผูใชระบบกับผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการ ดวยขอความแจงเตือน
ผานไลนแอปพลิเคชัน
ขอเสนอแนะ
1. ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยูบนเว็บแอปพลิเคชัน ยังตองพัฒนาระบบใหสามารถดู
สถิติและเลือกรูปแบบรายงานได
2. นําคิวอารโคดและไลนแอปพลิเคชัน มาใชเปนชองทางในการขอใชการบริการดานตาง ๆ ผาน
บริการ ที่เรียกวา LINE Developer ได เชน การเปดใหบริการในการขอใชความชวยเหลือจากบรรณารักษ ผาน
บริการ Line Notify โดยใหอานคิวอารโคดที่ไดสรางขึ้น จากนั้นใหสงขอความไปยังบรรณารักษตามการขอใชบริการ
ผานบริการไลนแอปพลิเคชัน พรอมสงขอมูลพิกัดที่เรียกใชบริการจากคิวอารโคดที่อานมา เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการ
การนําไปใชประโยชน
สํานักวิทยบริการไดระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา
มาชวยสงเสริมการดําเนินการและการใหบริการ ใหสะดวกและเปนมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนภาพลักษณ ความ
เปนหองสมุดยุคใหมแบบสมารทไลบรารี่ (Smart Library) โดยไดนําคิวอารโคดไปติดยังจุดใหบริการตาง ๆ ให
สามารถอานไดทุกที่ เพื่อใหผูใชระบบไดรับความสะดวก จากแนวคิดการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาชองทางการเขาสู
ระบบ โดยใหสามารถใชงานบนอุปกรณพกพา อยางเชน โทรศัพทมือถือหรือแทบเล็ตได อีกทั้งเปนการแบงเบาภาระ
งานของบรรณารักษตอบคําถาม เมื่อเขาสูระบบเพื่อแจงจะมีขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว ทั้งมีการสงขอความแจง
เตือนผานไลนแอปพลิเคชัน ทําใหมีความสะดวกและงายตอการตรวจสอบของผูปฏิบัติงานคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
รายการอางอิง
กรวรรณ ดีวาจา และพิษณุ ใจกลา. (2562). การศึกษาการใชแอปพลิเคชันไลนแอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 9 ประจําป 2562. มหาวิทยาลัยบูรพา.
เจนจิรา แจมศิริ และคัชรินทร ทองฟก. (2561). การพัฒนาระบบการจองหองประชุมออนไลน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4. (น. 263-275).
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.

262

ชัยพร คําเจริญคุณ. (2563). การพัฒนาระบบ LINE BOT NU Library เพื่อการใหบริการรวมกับระบบหองสมุด
อัตโนมัติ KMUTT-LM. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
ประจําป 2563. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2555). 7 พฤติกรรมการสื่อสารคนรุน Y. สืบคนจาก
https://www.isranews.org/isranews-article/7024-7-y.html.
เยาวภา เขื่อนคํา. (2015). การใช QR Code สําหรับวิทยานิพนธ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ.
PULINET Journal, 2,2 (May-August), 50-55. สืบคนจาก
http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/86/91.
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. (2560). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยป 2560. กรุงเทพฯ: หนวยยุทธศาสตร สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส.
สุจิตรา สําราญใจ. (2560). การประยุกตเทคโนโลยีรหัสคิวอารกับการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร. PULINET Journal, 4, 3 (SeptemberDecember), 216-222. สืบคนจาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/254/254.
Everett, Gerald D., & McLeod, R., Jr. (2007). Software Testing: Testing Across the Entire
Software Development Life Cycle. United States: Wiley-IEEE Computer Society Press.

263

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ
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บทคัดยอ
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดทําเครื่องมือชวยการสืบคนชุด
วิชา มสธ. โดยใชการสืบคนเพียงครั้งเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการเขาถึงชุดวิชา ตลอดจนสือ่
สื่อตาง ๆ ประจําชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตขึ้นและมีใหบริการในหองสมุด ดวยเหตุนี้ เพื่อเปน
การประชาสัมพันธเครื่องมือดังกลาว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ขึ้น โดย
ไดมีการศึกษารูปแบบของสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมและมีความนาสนใจ จนเกิดเปนสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
วิดีโอปฏิสัมพันธ (Interactive Video) ซึ่งใชโปรแกรม H5P ในการพัฒนา และไดนําวงจรการบริหารงานคุณภาพ
(PDCA) มาใชอธิบายกระบวนการทํางาน เพื่อใหสื่อประชาสัมพันธที่ไดพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของผูใชบริการอยางแทจริง

คําสําคัญ: สื่อประชาสัมพันธ, ชุดวิชา มสธ., วิดีโอปฏิสัมพันธ
ABSTRACT
The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open
University has developed a tool to help search for STOU’ s textbook by using a single search.
To support users in accessing textbooks, media, and various related documents produced by
Sukhothai Thammathirat Open University and available in the library. For the purpose to
disseminates this tool, the development of public relations media of STOU’ s textbook searching
was developed by studying the appropriate and interesting forms of public relations media.
As a result, the public relations media is in the form of interactive video using the H5P program.
The quality management system (PDCA) is using to maintain the quality of public relations media
and to ensure that it will meet the needs of users.

Keyword: Public relations media, STOU’s textbook, Interactive video
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บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศ หรือหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดหาชุดวิชา มสธ.
ซึ่งเปนสื่อหลักในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหบริการภายในหองสมุด โดยในแตละ
ชุ ด วิ ช าจะประกอบดว ยสื่อประจํ าชุ ด วิช าที่ หลากหลาย ไม ว า จะเป นสื่อ สิ่ง พิ มพ อาทิ เอกสารการสอนชุดวิชา
แบบฝกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระแนวการศึกษา เปนตน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อมัลติมีเดีย อาทิ ซีดีมัลติมีเดีย
ประจําชุดวิชา วีซีดีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และหนังสือเสียงระบบเดซี เปนตน ทําใหนักศึกษาและ
ผูใชบริการหองสมุดมักเกิดปญหาในการสืบคนและเขาถึงทรัพยากรของชุดวิชาที่ตองการ หรือไมสามารถสืบคน
สื่อประจําแตละชุดวิชาไดอยางครบถวน จากปญหาดังกลาว ทําใหสํานักบรรณสารสนเทศ ไดมีการนํามาตรฐาน
RDA : Resource Descriptive and Access มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการลงรายการชุ ด วิ ช า มสธ. ในระบบห อ งสมุ ด
อัตโนมัติ MATRIX และจัดทําเครื่องมือในการชวยสืบคนชุดวิชา มสธ. ขึ้น เพื่อชวยในการเขาถึงสื่อตาง ๆ ประจํา
แตละชุดวิชาอยางครอบคลุม ภายใตการสืบคนเพียงครั้งเดียว โดยใชหลักการสืบคนจากรายการหลัก (Authority
Search) บนหนาเว็บโอแพกของหองสมุด ดวยเหตุนี้ จึงไดเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคน
ชุดวิชา มสธ. ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธเครื่องมือดังกลาว
ป จ จุ บั น มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ รู ป แบบใหม เ กิ ด ขึ้ น มากมาย อั น เป น ผลมาจากการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไดเขามามีบทบาทอยางมากในดานการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ จึงทําใหเกิดสื่อใหม
(New Media) ซึ่งมีลักษณะเปนสื่อดิจิทัลขึ้น (เวอรไทม, เคนท, 2551) ในขณะเดียวกัน ทั่วโลกนิยมใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการเผยแพรสื่อผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต หรือสื่อสังคม เชน เฟซบุค เปนตน ทําให
เขาถึงสื่อประชาสัมพันธที่เปนสื่อดิจิทัลไดงายและสะดวกกวาสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบเดิมที่มักเปนสื่อประเภท
สื่อสิ่งพิมพ จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 พบวา การรับชมสื่อวิดีโอ
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60.7 ในป 2561 เปนรอยละ 71.2
ในป 2562 คิดเปนผลตางรอยละ 10.5 (สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม, 2563) และจากแนวคิ ดการสื่อ สารยุค ดิจิ ทั ลที่ มุ ง เน น การสร างการมี สว นรวม
ของผูบริโภคสื่อและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธจริงกับสื่อ (กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ, 2563) จึงไดรวบรวมแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธประเภทวิดีโอ ที่ผูรับชมสามารถมีปฏิสัมพันธกับสื่อได
ดวยเหตุนี้ จึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ใหออกมา
ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ มีการสรางชุดคําถามเพื่อใหผูรับชมไดมีสวนรวม และไดทบทวนความรูความเขาใจ
หลังจากการรับชมวิดีโอ เพื่อใหนักศึกษา ผูใชบริการหองสมุดที่ไดรับชมสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ.
รวมถึ ง บรรณารัก ษ และผู ปฏิบั ติง านที่ เกี่ ยวข องได รูจัก เครื่องมื อการสืบค น และมี ค วามรู ความเขา ใจเกี่ยวกับ
วิธีการสืบคนชุดวิชา มสธ. ตลอดจนสามารถสืบคนชุดวิชา มสธ. ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ
2. เพื่อเปนแนวทางในการผลิตสื่อประชาสัมพันธดานอื่น ๆ สําหรับงานหองสมุด
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารสื บ ค น ชุ ด วิ ช า มสธ. ในรู ป แบบวิ ดี โ อปฏิ สั ม พั น ธ มี ก าร
ดําเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
• ศึกษาเครื่องมือ วิธีการ
จัดทําสื่อประชาสัมพั นธ์
ดําเนินการจัดทําสื่อและ
เผยแพร่ส่อ
ื
ประชาสัมพั นธ์

• วางแผนการดําเนินงาน
กําหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอน และระยะเวลา
การดําเนินงานใน
แต่ละส่วน

PLAN

DO

ACT

CHECK

• รวบรวมข้อคิดเห็น
เพื่ อนําไปปรับปรุง
สื่อประชาสัมพั นธ์
ให้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ

• สอบถามความคิดเห็น
และความพึ งพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
สื่อประชาสัมพั นธ์

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานตามวงจร PDCA ของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ

1. ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงาน (Plan)
มีการวางแผนการดําเนินงาน โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงาน กําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินงาน และจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสมั พันธ
รายละเอียดกิจกรรม
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีการประชาสัมพันธ และ
รวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของกับการใชสื่อประชาสัมพันธ
3. ศึกษาเครื่องมือและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
4. ดําเนินการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคน
ชุดวิชา มสธ.
5. เผยแพรสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ.
6. ประเมินผลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคน
ชุดวิชา มสธ.

เม.ย.

เปาหมายที่ตองดําเนินกิจกรรมในป 2563
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do)
2.1 การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ
มีการศึกษาหลักการประชาสัมพันธและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชสื่อประชาสัมพันธ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดวา การประชาสัมพันธ
หมายถึง การกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อสรางความสนใจใหแกกลุมเปาหมาย เพื่อเผยแพรขาวสาร ผลงาน กิจกรรมหรือ
บริการขององคกร และเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองค กร เพื่อใหองคกรไดรับการสนับสนุนและความรวมมื อ ที่ ดี
ซึ่งหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธที่ดีจะตองมีการใชเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใชสื่อหรือเครื่องมือประชาสัมพันธ รวมทั้งวิธีการและเทคนิคในการใชสื่อตาง ๆ ให
เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ โดย
สามารถแบ ง สื่ อ ที่ ใ ช ใ นงานประชาสัม พั น ธ ได เป น 2 ประเภท ตามลั ก ษณะของการใช สื่ อ ได แ ก 1) สื่ อ ดั้ ง เดิม
(Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผูสงสารทําหนาที่สงสารไปยังผูรับสารไดทางเดียว โดยที่ผูรับสารไมสามารถ
ติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน และ 2) สื่อใหม (New media) หมายถึง สื่อ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเปนระบบดิจิทัล มีรูปแบบเนื้อหา
แบบดิจิทัล มีการนําขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวิดีโอ มาเรียบเรียงและผสมผสานเขาดวยกัน
จนเกิดเปนสื่อที่ใหความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการขอมูลขาวสารไดอยางอิสระมากขึ้น เขาถึง
ผูรับสารไดมากขึ้น และมีความทันสมัย และจากแนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทัล สามารถสรุปคุณสมบัติของสื่อที่ดีไดวา
สื่อที่ดีจะตองมุงเนนความเกี่ยวของกับความสนใจของกลุมเปาหมาย ชวยแกปญหาใหกับกลุมเปาหมาย สรางการ
มีสวนรวมและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธจริงหรือเสมือนจริง สรางการบอกตอ เพิ่มการแบงปนในสื่อสังคม สรางความ
ผูกพันตอองคกร และเปนการเชื่อมโยงชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน เครือขายสังคม เปนตน
นอกจากนี้ยังไดศึกษารายละเอียดวิธีการใชงานเครื่องมือชวยสืบคนชุดวิชา มสธ. และสรุปเปนลําดับขั้นตอน รวมถึง
ศึกษาเครื่องมือสําหรับการผลิตสื่อ ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธประเภทวิดีโอ โดยผล
การศึกษาทําใหสามารถคัดเลือกเครื่องมือที่ใชสําหรับการผลิตสื่อ ดังนี้ 1) โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใชเปน
โปรแกรมหลักในการตัดตอวิดีโอ เพิ่มทรานซิชั่นและเอฟเฟกใหกับภาพและวิดีโอ และบันทึกเสียงบรรยายลงในวิดีโอ
2) แอปพลิเคชั่น Procreate ใชสําหรับวาดภาพประกอบและสรางอนิเมชั่นเพื่อนําไปประกอบภายในสื่อวิดี โ อ
3) โปรแกรม H5P หรือ HTML5 Package ใชเปนโปรแกรมสําหรับสรางสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive Content)
โดยในที่ นี้ จ ะนํ า มาใช กั บ สื่ อ วิ ดี โ อการประชาสั ม พั น ธ ที่ ไ ด ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ จั ด ทํ า เป น สื่ อ วิ ดี โ อแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
(Interactive Videos) โดยสามารถกําหนดใหผูรับชมวิดีโอโตตอบกับสื่อประชาสัมพันธไดหลากหลายรูปแบบ เชน
การเลือกคําตอบ การจับคู การเติมคําในชองวาง เพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมของผูรับชม และเปนการทบทวน
ความรูความเขาใจที่มีตอเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ
2.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ
การดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ
ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การวางลําดับการนําเสนอและรายละเอียดในแตละชวงของวิดีโอประชาสัมพันธ
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ตารางที่ 2 ลําดับการนําเสนอในวิดีโอประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสมั พันธ
ลําดับ
(Frame)
1
2
3
4
5
6

เนื้อหา

วิธีการนําเสนอ

Intro/Title: แสดงชื่อสื่อการนําเสนอ
อธิบายความหมายของชุดวิชา มสธ.

คอมพิวเตอรกราฟกและดนตรีประกอบ
คอมพิวเตอรกราฟก เสียงบรรยาย ภาพและดนตรี
ประกอบ
แสดงขั้นตอนการสืบคนชุดวิชา มสธ. พรอมคําอธิบาย วิดีโอแสดงหนาจอการสืบคน เสียงบรรยายและ
คอมพิวเตอรกราฟก
แสดงขั้นตอนการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เปนสื่อ วิดีโอแสดงหนาจอการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ เสียง
อิเล็กทรอนิกส
บรรยายและคอมพิวเตอรกราฟก
คําถามทบทวนความเขาใจ
หนาตางคําถามแบบเลือกคําตอบโดยใชโปรแกรม H5P
Outro/Credit: แสดงชื่อหนวยงานและโลโกสํานัก
คอมพิวเตอรกราฟก
บรรณสารสนเทศ

2) การดําเนินการจัดทําสื่อวิดีโอประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ประกอบดวย
ขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1) การเตรี ย มฟุ ต เทจ (Footage) หรื อ วิ ดี โ อต น ฉบั บ ประกอบด ว ย การบั น ทึ ก
หนาจอแสดงการสืบคน การบันทึกหนาจอการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ การบันทึกเสียงบรรยายประกอบและการ
เตรียมภาพประกอบ
2.2) การตัดตอ ประกอบดวย การตัดตอไฟลวิดีโอ ไฟลภาพและไฟลเสียง การใส
คําอธิบาย การใสกราฟกและทรานซิชั่นในสื่อประชาสัมพันธ และ
2.3) การเรนเดอรวิดีโอเพื่อสงออกและบันทึกไฟลสื่อประชาสัมพันธ
3) การดําเนินการอัปโหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณลงในชอง YouTube ของสํานักบรรณ
สารสนเทศ
4) การดําเนินการสรางสื่อวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1) เปดโปรแกรม H5P ผานทางเว็บไซต https://h5p.org และสมัครสมาชิกเพื่อเขา
ใชงาน

ภาพที่ 2 หนาจอเว็บไซต H5P
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4.2) เลือกประเภทสื่อปฏิสัมพันธที่ตองการสรางเปน Interactive Video และทําการ
ฝง URL ของวิดีโอประชาสัมพันธที่ไดอัปโหลดไวบน YouTube

ภาพที่ 3 หนาจอการอัปโหลดหรือฝงไฟลวิดโี อ
4.3) เพิ่ ม คํ า ถามลงในวิ ดี โ อ โดยเลื อ กสร า งคํ า ถามแบบให เ ลื อ กคํ า ตอบ กํ า หนด
ชวงเวลาที่ตองการใหคําถามปรากฏขึ้นบนวิดีโอ และกําหนดลักษณะการแสดงผลของชุดคําถาม

คําสั่ง Single Choice Set

ภาพที่ 4 หนาจอการเพิ่มคําถามลงในวิดีโอ
4.4) เพิ่มตัวเลือกคําตอบที่ตองการ

ระบบกําหนดใหตัวเลือกแรก
คือคําตอบที่ถูกตอง

ภาพที่ 5 หนาจอการเพิ่มตัวเลือกคําตอบลงในวิดีโอ
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4.5) ปรับแตงขนาดและตําแหนงของหนาตางคําถามและบันทึกวิดีโอ

ภาพที่ 6 หนาจอการปรับแตงขนาดหนาตางคําถาม
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
1) มีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. โดยการสอบถาม
ขอคิดเห็นของผูปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวของหลังจากรับชมสื่อประชาสัมพันธ และมีผบู ังคับบัญชาตรวจสอบความถูกตอง
และความครบถวนสมบูรณของเนือ้ หา
2) มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ.
โดยใชเครื่องมือ Google ฟอรม และใชมาตรวัดแบบสเกลเชิงเสน 5 ระดับ (1 = นอยที่สุด, 2 = นอย, 3 = ปาน
กลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด) และการเขียนขอเสนอแนะ

ภาพที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ.
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ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงไปยังฟอรมการตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการรับชมสื่อประชาสัมพันธการสืบคน
ชุดวิชา มสธ.
4. ขั้นตอนการปรับปรุงใหเหมาะสม (Action)
จากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสื่อ ประชาสัมพั นธ การสืบคน ชุ ดวิช า มสธ. ได มีการ
รวบรวมขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ไดแก บรรณารักษผูใหบริการการสืบคน และผูปฏิบัติงานปรับปรุง
เครื่องมือการสืบคนชุดวิชา มสธ. และนํามาปรับปรุงแกไข ดังนี้
ประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนา
การออกเสียงและการใชน้ําเสียงในการบรรยายประกอบสื่อประชาสัมพันธ มีการใชภาษาทีเ่ ปน
ทางการ/วิชาการมากเกินไป อาจทําใหผูรับชมสื่อรูสึกเบื่อและทําใหสื่อดูไมนาสนใจ
การปรับปรุง
มีการปรับปรุงการเลือกใชภาษาและน้ําเสียงในการบรรยายประกอบสื่อประชาสัมพันธ ใหมี
รูปแบบไมเปนทางการ ใชน้ําเสียงที่สนุกสนานเพื่อชวยทําใหสื่อประชาสัมพันธมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับใช
ถอยคําใหกระชับ เพื่อใหภาพรวมของสื่อประชาสัมพันธไมเปนทางการจนเกินไป
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากการศึกษาและดําเนินการพัฒนาสื่อประชาสัมพัน ธการสืบค นชุด วิชา มสธ. ทําใหไดสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ ก ารสื บ ค น ชุ ด วิ ช า มสธ. ในรู ป แบบวิ ดี โ อปฏิ สั ม พั น ธ เผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องห อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยาวของวิดีโอประมาณ 3 นาที และมีชุดคําถามทบทวนความเขาใจทายคลิป
วิดีโอ จํานวน 3 คําถาม ที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญในการใชเครื่องมือการสืบคนชุดวิชา มสธ. รวมถึงมีการแสดงผล
คะแนนใหผูตอบทราบหลังจากตอบคําถามทายวิดีโอ
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ภาพที่ 9 สื่อวิดีโอประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ.

ภาพที่ 10 หนาตางคําถามทบทวนความเขาใจทายวิดีโอ
อภิปรายผล
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ มีจุดเริ่มตน
มาจากโครงการพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดทําเครื่องมือชวยสืบคนชุดวิชา มสธ.
และเผยแพร เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วให กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร ซึ่ ง มุ ง เน น การใช เ ทคโนโลยี ที่ ไ ม มี ค า ใช จ า ยในการพั ฒ นา
โดยบรรณารั ก ษ ส ามารถผลิ ต ได ด ว ยตนเอง และเป น การศึ ก ษานวั ต กรรมการสร า งสรรค สื่ อ รู ป แบบใหม ๆ
นํ า มาทดลองพั ฒ นาเป น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข องห อ งสมุ ด ในรู ป แบบใหม ที่ ท างสํ า นั ก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยั งไมเคยมี ใหบริ การมากอ น เพื่อเปนแนวทางสําหรับห อ งสมุดในการปรั บ ตั ว
ใหเขากับยุคสมัยที่สื่อตาง ๆ รอบตัวมีความเปนดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งองคความรูและทักษะในการสรางสรรคส่ือดิจิทัล
ตาง ๆ เหลานี้จะเปนทักษะสําคัญสําหรับบุคลากรในหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความสําคัญตอบทบาทของ
บรรณารักษในอนาคต
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ซึ่งจากผลผลิตที่ได คือ สื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ
ทําใหสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสื่อประชาสัมพันธของหองสมุดที่มีความทันสมัย
สามารถตอบสนองความต องการของผูใช บ ริก ารไดดี ยิ่ง ขึ้ น และเปน เครื่อ งมื อในการสง เสริม การศึก ษาเรียนรู
ด ว ยตนเองของผู ใ ช บ ริ ก าร สามารถเข า ถึ ง ได จ ากทุ ก ที่ แ ละทุ ก ช ว งเวลา สอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการใหบริการดานการศึกษาทางไกล อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการผลิตสื่อ
ประชาสั ม พั น ธก ารสื บค น ชุ ดวิ ช า มสธ. ในรู ป แบบวิ ดี โอปฏิสั มพั น ธ ใ นครั้ง นี้ ยั ง คงมี ข อ จํ า กั ด ในดา นเครื่องมือ
เนื่องจากโปรแกรมในการสรางสื่อปฏิสมั พันธยังคงเปนเครื่องมือใหมและยังไมแพรหลายมากนัก โปรแกรมดังกลาว
จึงยังไมครอบคลุมการเก็บขอมูลของผูตอบคําถามหลังจากรับชมสื่อวิดีโอ ทําใหไมสามารถนําผลการตอบคําถาม
มาวิเคราะหความเขาใจของผูรับชมได และยังไมสามารถนําวิดีโอไปเผยแพรบนแพลตฟอรมทางสื่อสังคมได แตเนื่อง
ด ว ยความเจริ ญ ก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นไปอย า งรวดเร็ ว ในป จ จุ บั น ทํ า ให ค าดการณ ไ ด ว า ในอนาคต
ทางผู พั ฒ นาโปรแกรมจะสามารถพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ให มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วได จึ ง ถื อ เป น ความท า ทาย
ที่จะตองติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนํามาตอยอด เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับชมสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. ในเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2563 พบวา มีการเขาชมสื่อประชาสัมพันธการสืบคนชุดวิชา มสธ. จํานวน 46 ครั้ง และมี
ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 19 คน ประกอบดวย (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 21.1
(2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รอยละ 42.1 และ (3) บุคคลทั่วไป รอยละ 36.8 โดยผลการ
ประเมิน พบวา ความถี่สูงสุดที่ผูตอบแบบประเมินเลือกระดับความพึงพอใจคือระดับมากที่สุดทุกดาน โดยแบงเปน
ดานความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสืบคนชุดวิชา มสธ. (รอยละ 100) ดานความเหมาะสมของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ
(รอยละ 94.7) ดานความสวยงามของสื่อประชาสัมพันธ (รอยละ 94.7) และดานการนําไปใชประโยชน (รอยละ
84.2) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการที่ไดรับชมสื่อประชาสัมพันธ
การสืบคนชุดวิชา มสธ. อยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธใหตรงตามความ
ตองการของผูใชบริการ
2. ควรมีการเสนอขอคิดเห็นใหกับทางผูพัฒนาโปรแกรมสรางสื่อวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของฟงกชั่นในโปรแกรม เชน การเก็บขอมูลการตอบคําถามของผูรับชมสื่อ และการเพิ่มชองทาง
เผยแพรสื่อใหสามารถฝงวิดีโอผานทางแพลตฟอรมทางสื่อสังคมตาง ๆ ไดในอนาคต
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บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดประสบการณการเรียนรูทางลัดใหกับผูรับบริการผาน
หนังสือที่มีชีวิต โดยที่ผูรับบริการไดรับความรูที่ตกผลึกแลวจากผูเชี่ยวชาญผานการสนทนา ซักถาม โดยที่ไมตองเสียเวลา
ศึกษาเอง ในระยะแรกป 2562 ไดรวมกับชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแกน รับสมัครอาสาสมัครจากชมรม
บุคลากรอาวุโส เพื่อนําประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาแนะนําตอผูสนใจ นับเปนสารสนเทศอีกหนึ่งรูปแบบ
ที่หองสมุดจัดใหบริการนอกเหนือจากสารสนเทศที่อยูในรูปของหนังสือ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ในปแรกที่เปด
บริการมีอาสาสมัครมาเปนหนังสือ จํานวน 5 คน และมีรายการชื่อเรื่องพรอมใหบริการ 12 ชื่อเรื่อง มีผูยืมอานภายใน
หองสมุด 4 คน รวมเปน 4 ครั้ง มีผูรวมอานทั้งสิ้น 44 คน ในปถัดมา 2563 ถึงปจจุบันไดประชาสัมพันธรับอาสาสมัคร
เพิ่มเติมในกลุมสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส กลุมศิษยเกาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อตอยอดองคความรูใหหลากหลาย
มากขึ้น และมีหนังสือมนุษยเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมเปน 17 คน มีรายการชื่อเรื่องทั้งหมด 27 ชื่อเรื่อง โดยแบงเนื้อหา
ออกเปนหมวดหมูกวาง ๆ 2 หมวด คือ Academic Skill และ Life Skill หองสมุดในฐานะเปนหองสมุดมนุษยไดจัดทํา
เว็บไซตเฉพาะขึ้นเพื่อใหผูอานสามารถเขามาขอใชบริการยืมผาน Google sheet และใหระบบแจงเตือนเขามาในไลน
ของผูประสานงานเพื่อจัดใหหนังสือมนุษยและผูอานไดมาพบกัน ในการดําเนินการในยุค New Normal ไดเพิ่มเติม
ชองทางในการรับบริการใหผูรับบริการเลือกไดวาจะรับบริการแบบ Online หรือ Onsite ลงในเว็บไซตของ Human
Books เมื่อผูรับบริการยืมอานแบบออนไลนจะใหบริการผานโปรแกรม Meet หรือ Zoom และเพื่อเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) เพื่อเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจไดรวมรับฟงดวยจึงไดจัดใหมี Special Human Book ประจําป
1 ครั้ง ประจําเดือน 3 ครั้ง โดยถายทอดสดผานเฟสบุคไลฟของหนวยงาน และยืมอานภายในหองสมุด อีก 1 ครั้ง รวม
เปนจํานวน 6 ครั้ง มีผูรวมอานทั้งสิ้น 144 คน และรวมอานยอยหลังอีก 10,411
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ABSTRACT
Khon Kaen University Library Has opened the learning experience of shortcuts to
clients through living books in which the client received the crystallized knowledge from the experts
through dialogue without having to waste time studying by themselves. In the first phase of 2019 the
library together with the Senior Citizen Association of Khon Kaen University have been recruited
volunteers from the Senior Citizen Association to bring the experience specific expertise to introduce
to interested parties. It is another form of information that libraries provide in addition to information
in the form of books, journals or electronic media. In the first year of the service, there were 5
volunteers act as books and 12 titles were available. There were 4 borrowers read within the library,
a total of 4 times of 44 participants. In the following year 2020 to the present, Khon Kaen University
Library added more information and recieved volunteers from the Senior Citizen Association
members, group of alumni and university staff to expand their knowledge to be more diverse. And
the human book has increased from a total of 17 people and 27 titles which divided into 2 broad
categories: academic skill and life skill. Library act as a human library has created a specific website
for allowing readers to use borrowing services via Google sheet and provide notification system into
the coordinator's line to arrange for human books meet the readers. For the new normal era, there
are additional alternative service channels for customers to choose from online or onsite services on
the Human Books website. When the receiver service borrow by online through Meet or Zoom
program. In order to keep spacing distances (social distancing) to provide opportunities for interested
people to join with listening, the annual Special Human Book will be held annually 1 time, and
planning every month. However Special Human Book has already held 3 times monthly until now by
broadcasting live through the agency's Facebook Live. And borrowing to read in the library is one
time. There for a total of 6 times with a total of 144 participants, and joined to read backward for
10,411 times.

Keyword: Human book, Living Book, Human Library
บทนํา
การเรียนรูของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุดหากตองการพัฒนาตนเอง ตอยอดความคิด ประสบการณใน
เรื่องที่ตองการทั้งทางดานวิชาการ และทักษะการใชชีวิต การเรียนรูนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบ อยูในรูปแบบในชั้นเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และการเรียนลัดโดยการขอความคําแนะนําจากผูที่มีประสบการณ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มากกวา
ผานการสนทนาก็จะไดรับความรูโดยไมตองเสียเวลาไปหาเองซึ่งกวาจะตกผลึกความรูก็ตองใชเวลาคนควา อาน และ
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ศึกษามากพอสมควร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะเปนหองสมุดมนุษยมีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคา มี
ความพรอมทั้งการศึกษา ประสบการณการทํางาน และการใชชีวิต ตั้งแตวัยศึกษา วัยทํางาน จวบจนเกษียณอายุราชการ
มีความพรอม ความเมตตาที่ยังคงใหความรูอยางตอเนื่องและยินดีที่จะมอบความรูที่ตกผลึกอยูในตัวบุคคลแนะนําตอแกผู
ที่สนใจถาเปรียบเปนหนังสือที่มีในหองสมุดทุกทานก็คือหนังสือหายากที่ทรงคุณคาและประเมินราคามิได หลายๆทานใน
วัยทํางานเปนถึงผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย รองศาสตรจารย ผูชวยศาสตราจารย และผูเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจแก
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอยางสูงที่ไดรับความอนุเคราะหจากสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโสที่อาสาสมัคร
เปนหนังสือมนุษย นอกจากนี้ยังไดตอยอดอาสาสมัครหนังสือมนุษยไปยังศิษยเกา บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันแชร
ประสบการณแกผูที่สนใจ
หนังสือมนุษย (Human Book) คือ “คน” ที่มีความรู มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ และพรอมที่
จะถายทอดประสบการณ ความรู แนวคิด ผานการสนทนา ใหกับผูอาน ดวยความยินดีและเต็มใจ โดยมีหองสมุดเปน
สื่อกลาง (Human Library) และกําหนดกรอบหรือวิธีการของการ ใหบริการ รวมถึงเปนสื่อกลางประสานงานระหวาง
ผูอาน และหนังสือ ไดมาพบกัน จุดเดนของหนังสือมนุษยที่สําคัญก็คือ เปนแหลงความรูจากบุคคลที่มีชีวิต โดยผูอาน
หนังสือมีชีวิตจะไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณ หรือเรื่องราวของบุคคลที่เปนหนังสือโดยตรง จากการสนทนา
พูดคุย จากการพูดคุย สนทนา สอบถาม
ห อ งสมุ ด มนุ ษ ย (Human Library) คื อ สถานที่ สํ า หรั บห อ งสมุ ดที มี การจั ดบริก ารหนั ง สือมีชีวิต
(Living Book) ซึ่งไดแก บุคคลผูมีความรูในเรื่องตาง ๆ และประสงคจะถายทอดความรู แนวคิด ประสบการณ แกผูอื่น
ไวบริการผูอานที่สนใจ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยมีกระบวนการดําเนินงานการพัฒนาหนังสือมีชีวิตและการ
ใหบริการคลายหองสมุดทั่วไป (แผนกงานหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน, ม.ป.ป.).
ประเทศไทย ไดมีแนวคิดในการจัดตั้ง “เครือขายหองสมุดมนุษยในประเทศไทย. (Thailand Human
Library Network : THLN)” ในป พ.ศ. 2553 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท เปนผูริเริ่มดําเนินการ
และไดมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหบริการอยางเปนระบบ และมีชื่อเรื่องใหยืมอยางหลากหลาย ซึ่งถือวา
เปนการเปดประสบการณที่แปลกใหมของหองสมุดที่มอบใหกับผูใชบริการ (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2562)
เพื่อเปดประสบการณการอานหนังสือในรูปแบบใหมใหกับผูอานในระยะแรก ป 2562 สํานักหอสมุดไดรวมกับชมรม
บุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยเล็งเห็นวาบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูที่มีประสบการณ
ความสามารถ ความชํานาญที่หลากหลายสาขาวิชา สามารถที่จะเปนสื่อการเรียนรูที่สําคัญสําหรับผูใชบริการหองสมุดได
และเปนการสนับสนุนการเรียนรูตามอัธยาศัย ตลอดจนการเรียนรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรูทางลัดใหกับผูรับบริการ ผานการสนทนา เเลกเปลี่ยนทัศนคติ ความ
คิดเห็นระหวางหนังสือมนุษยกับผูรับบริการ
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2. เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการไดรับบริการรูปแบบใหมของการอาน ผานเทคโนโลยีการประชุม
ออนไลน และการถายทอด
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การดําเนินการเริ่มตนตั้งแตป 2561 และบริการครั้งแรก ป 2562 จนถึงปจจุบันโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ มนุ ษ ย กั บ กลุ ม เป า หมาย และผู ส นใจ เพื่ อ ให เ ห็ น ประโยชน แ ละ
ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตอสังคม
2. คัดเลือกหนังสือมนุษยในระยะแรกเลือกจากประสบการณของผูที่มาเปนหนังสือมนุษย คือ กลุม
อาจารยที่มีประสบการณ หรือผลงานในเรื่องนั้น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ในระยะตอมานอกจาก
สอดคลองกับการเรียนการสอนแลว ยังเลือกจากเนื้อหาเกี่ยวกับกับทักษะการใชชีวิต
3. สัมภาษณเชิงลึกกับผูรับบริการเพื่อประเมินความพอใจ ซึ่งผูรับบริการพอใจบริการหนังสือมนุษย
มากเพราะทําใหไดรับความรู เทคนิค วิธีการในสิ่งที่ตองการไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมนาน และเห็นวาชื่อเรื่อง
หนังสือยังมีนอย
4. จัดทําเว็บไซตเพื่อความสะดวกในการเขาถึงชื่อเรื่องหนังสือและยืมผานเว็บไซต ออกแบบระบบให
แจงเตือนไปยังไลนของผูรับผิดชอบใหบริการเมื่อมีการขอยืมอานเพื่อความรวดเร็วในการติดตอประสานงานกับผูยืมและ
หนังสือมนุษย ไดมาเจอกัน อีกทั้งปรับปรุงเว็บไซตอยูเสมอ ออกแบบใหปกหนังสือจากหนาปกที่เปนรูปของหนังสือมนุษย
เปลี่ยนมาเปนหนาปกที่ออกแบบใหเปนภาพที่สื่อเขากับเนื้อหาของชื่อเรื่องแทนและใหมีรูปแบบที่สวยงามมีสีสันเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ
5. สัมภาษณเชิงลึกกับหนังสือมนุษยเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวายังมีผูรับบริการ
มายืมจํานวนนอย ควรประชาสัมพันธบริการอยางตอเนื่องและใหทั่วถึงทุกกลุมผูรับบริการ และรับสมัครหนังสือมนุษย
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความหลากหลากของเนื้อหา
6. ประชุมทีมบริการหนังสือมนุษยเพื่อนําขอมูลสะทอนกลับจากกลุมผูรับบริการและหนังสือ มนุษย
มาปรับปรุงการดําเนินงานโดยการประชาสัมพันธหาอาสาสมัครเปนหนังสือมนุษยเพิ่มเติม ซึ่งมีผูสมัครเพิ่มเติม 12 ทาน
รวมเปน 17 ทาน มีชื่อเรื่องเพิ่มเติม 15 ชื่อเรื่อง รวมเปน 27 ชื่อเรื่อง
7. เพิ่มเติมชองทางการยืมใหผูรับบริการเลือกรูปแบบที่ตองการใชบริการวาจะยืมใชภายในหองสมุด
หรือยืมผานออนไลน การใหบริการในยุค New Normal เนนการใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อลดชองวางทางสังคม เชน
โปรแกรมประชุมออนไลน แลวแตผูรับบริการตองการและสะดวก หรือยืมหนังสือมนุษยใชภายในหองสมุด 1 ทาน และ
ใหผูที่สนใจรับฟงผานการประชุมออนไลนหรือเฟสบุคไลฟแทน โดยการใหบริการแตละครั้งจะทําการบันทึกไวเพื่อจัดทํา
เปนสารสนเทศใหติดตามอานไดในภายหลัง (อยูระหวางการดําเนินการ)
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ผลการดําเนินการ สรุปผล
การดําเนินงานในชวงแรก ป 2562 มีอาสาสมัครที่จะมาเปนหนังสือมีชีวิต จํานวน 5 คน มีชื่อเรื่อง
หนังสือที่ใหเลือกอาน จํานวน 12 เรื่อง และไดเริ่มเปดใหยืมครั้งแรกอยางไมเปนทางการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ในหัวขอ อาน พูด ฟง ภาษาอังกฤษ โดยมี รองศาสตาจารย ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนาที่เปน หนังสือมีชีวิต โดยมีผู
ขอยืม 1 คน และมีผูรวมสังเกตการณ จํานวน 3 คน สําหรับการยืมครั้งที่ 2 ไดแกเรื่อง Happy R2R (From Routine to
Research) โดย ศาสตราจารยนายแพทย สมบูรณ เทียนทอง ถูกยืมเมื่อ 8 สิงหาคม 2562 มีผูขอยืม 1 คน และมีผูรวม
สังเกตการณ จํานวน 1 คน ครั้งที่ 3 เรื่อง Fake news โดยรองศาสตราจารย ดร.ยุพิน เตชะมณี ไดถูกยืมเมื่อ 16
สิงหาคม 2562 ผูขอยืม 1 คน และมีผูรวมสังเกตการณ จํานวน 37 คน และการยืม ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
องคกรเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงทางวิชาการ โดย ศาสตราจารยนายแพทย สมพร โพธินาม ผูขอยืม 1 คน รวมผูเขารวมอาน
ทั้งสิ้น 44 คน ในระยะตอมาป 2563 ไดประชาสัมพันธรับสมัครผูสนใจมารวมเปนหนังสือมนุษยเพิ่มเติมอีก 12 คน รวม
เปน 17 คน มีรายชื่อหนังสือจากเดิม 15 ชื่อเรื่อง รวมเปน 27 ชื่อเรื่อง จึงไดปรับปรุงเว็บไซต ออกแบบหนาปกหนังสือ
ใหมจากหนาปกที่เปนรูปของหนังสือมนุษยเปลี่ยนมาเปนหนาปกที่เปนภาพสื่อถึงเนื้อหาของชื่อเรื่องแทนและมีสีสันที่
สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และเปดโอกาสใหผูที่สนใจไดรวมรับฟง
ดวยจึงไดจัดใหมี Special Human Book ประจําป 1 ครั้ง ในชวงที่โรคโควิดระบาด เรื่อง "อยูเปน เลนปลอดภัย ไกลโค
วิด 19" วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยดลวิวัฒน แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีความ
ชํานาญในเรื่องการพยาบาลผูมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจและการติดเชื้อ เปนการแนะนํา
วิธีการดูแลตนเองใหปลอดภัย ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดถายทอดสดผานเฟสบุคไลฟของหนวยงาน มีคนนั่งฟง
15 คน ติดตามชมขณะไลฟประมาณ 50 คน และรวมอานยอนหลัง อี ก 6,000 ครั้ง ไดจัด Human Book Special
ประจําเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 หัวขอ การฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองเพื่อเตรียมตัวนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยมี รองศาสตาจารย ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนาที่เปน หนังสือมนุษย ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2563 โดยมีผูขอยืม 1 คน มีผูรวมสังเกตการณ จํานวน 1 คน มีคนติดตามชมขณะไลฟประมาณ 30 คน และรวมอาน
ยอนหลังอีก 2,900 ครั้ง ครั้งที่ 2 หัวขอ การฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองเพื่อเตรียมตัวนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติของนักศึกษาปริญญาเอก โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนาที่เปน หนังสือ
มนุษย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีผูขอยืม 1 คน มีคนติดตามชมขณะไลฟประมาณ 30 คน และรวมอาน
ยอนหลังอีก 1,100 ครั้ง ครั้งที่ 3 หัวขอ เลี้ยงลูก Autistic อยางไร ใหเปนคุณหมอ โดยมี MOM นามแฝง ทําหนาที่เปน
หนังสือมนุษย ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผูขอยืม 1 คน มีคนติดตามชมขณะไลฟประมาณ 11 คน และรวม
อานยอนหลังอีก 411 ครั้ง นอกจากนี้มีการยืมอานภายในหองสมุดอีก 1 ครั้ง หัวขอ การพัฒนาบริการพยาบาลและ
สุขภาพเพื่อสังคม โดยมี ผูชวยศาสตรจารยอรสา กงตาล ทําหนาที่เปน หนังสือมนุษย ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีผูขอยืม 1 คน เปนบุคลากรโรงพยาบาลศรีครินทร มีผูรวมสังเกตการณ จํานวน 2 คน และมีการยืมอานผาน
โปรแกรมประชุมออนไลน 1 ครั้ง หัวขอ การเขียนบทความและเรียงความภาษาอังกฤษขั้นเทพ โดยมี รองศาสตาจารย
ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนาที่เปน หนังสือมีชีวิต ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผูขอยืม 1 คน รวมป 2563 ถึง
ปจจุบันไดจัดบริการรวมเปน 6 ครั้ง มีผูรวมอานทั้งสิ้น 144 คน และรวมอานยอนหลังอีก 10,411 ครั้ง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนการยืมอาน ป 2562-2563

กิจกรรม
ป 2562 จํานวน 4 เรื่อง
1. อาน พูด ฟง ภาษาอังกฤษ
2. Happy R2R
3. Fake news
4. การจัดทําแผนพัฒนาองคกรเพื่อกาวขึ้นสู
ตําแหนงทางวิชาการ
รวมป 2562
ป 2563 ถึงปจจุบัน จํานวน 6 เรื่อง
1. Special Human Book ประจําป 1 เรื่อง
"อยูเปน เลนปลอดภัย ไกล
โควิด 19"
2. Special Human Book ประจําเดือน 3
เรื่อง
2.1 การฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง
เพื่อเตรียมตัวนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 การฝกภาษาอังกฤษดวยตนเองเพื่อ
เตรียมตัวนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติของนักศึกษา
ปริญญาเอก
2.3. เลี้ยงลูก Autistic อยางไร ใหเปนคุณ
หมอ
3. Human book เรื่อง การพัฒนาบริการ
พยาบาลและสุขภาพเพือ่ สังคม
4. Human book เรื่อง การเขียนบทความ
และเรียงความภาษาอังกฤษ
ขั้นเทพ
รวมป 2563
รวมทั้งสิ้น

จํานวนการอานแบบ
Onsite (คน)

การอานแบบออนไลนผาน
โปรแกรมประชุมออนไลน หรือ
ชมไลฟสด (คน)

การอานยอนหลัง (ครั้ง)

4
2
38
1

-

-

44

-

-

15

50

6000

1

31

2900

1

30

1100

12

411

3

-

-

-

1

-

20
64

124
124

10,411
10,411
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อภิปรายผล
สํานักหอสมุดมีหนังสือมนุษย 17 ทาน มีชื่อเรื่องใหอาน 27 ชื่อเรื่อง ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อความ
สะดวกของการใหบริการโดยผูสนใจยืมผานเว็บไซตซึ่งออกแบบใหเลือกวาจะยืมแบบใชภายในหองสมุด หรือจะยืมแบบ
ออนไลนผานโปรแกรมการประชุมออนไลนเพื่อลดชองวางทางสังคม และการถายทอดสดผานเฟสบุคไลฟ ทําใหไดรับการ
เขาถึงบริการแตละครั้งมีจํานวนคนเขารวมอานมากขึ้น และมีจํานวนการเขาชมอานยอนหลังอีกจํานวนมาก ภายหลังการ
อานหนังสือมนุษยหองสมุดไดมีการสะทอนผลการจัดกิจกรรมจากการสัมภาษณผูอาน ซึ่งผูอานไดแสดงความคิดเห็นถึง
บริการนี้มีวาประโยชนมาก ไดรับประสบการณในเรื่องการอานที่แปลกออกไปและสิ่งที่ไดรับเกินความคาดหมาย ผูอาน
สามารถซักถามเรื่องที่สนใจได บางอยางไมมีในตํารา และประหยัดเวลาในการอาน และแบบสอบถามประเมินการจัด
กิจกรรมของหองสมุด ในดานความสะดวกในการอาน การนําไปใชประโชยน และความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการก็คือ การบริการไมสามารถบริการไดทันที เพราะตองมีเวลาประสานงาน
ตามวันและเวลาที่หนังสือมนุษยและผูรับบริการสะดวกตรงกัน และหนังสือมีบางชื่อเรื่องไมสามารถเปดเผยไดทั้งหมด
เพราะจะมีผลกระทบทางสังคมกับบุคคลที่สาม นอกจากนี้การบริการของหนังสือที่มีชีวิตของหองสมุดยังไมไดรับความ
นิยมเทาที่ควร ยังตองเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและเขาถึงกลุมผูรับบริการทุกกลุม

ภาพที่ 1 การใหบริการ Special Human Book ปละ 1 ครั้งผานเฟสบุคไลฟ และจํานวนการเขาชมอานยอนหลัง
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ภาพที่ 2 การใหบริการ Human Book แบบกลุม onsite ในหองผูร ับบริการใสหนากากอนามัย

ภาพที่ 3 การใหบริการ Special Human Book ประจําเดือน ผานเฟสบุคไลฟ และจํานวนการเขาชมอานยอนหลัง
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ภาพที่ 4 การใหบริการ Human Book แบบ onsite พื้นที่โลง
ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ขอเสนอแนะ
1. หองสมุดควรจะมีสํารวจผูรับบริการถึงเรื่องหรือหัวขอทีผ่ ูรับบริการตองการเรียนรูจ ากหนังสือ
มนุษยเพิ่มเติม
2. หองสมุดจะตองใหความรูแกผอู านในเรื่องของหนังสือมนุษย และประโยชนที่ไดรับ
3. หองสมุดจะตองจัดหาหนังสือมนุษยตามหัวขอที่มผี ูอานเสนอ และตองเพิ่มการประชาสัมพันธให
มากขึ้น
4. หองสมุดควรสกัดความรูจากการเลาเรื่องของหนังสือมนุษยเปนสารสนเทศใหคนไดคนคืนอาน
ยอนหลังได
การนําไปใชประโยชน
1. ในดานผูอาน ผูอานจะไดอานหนังสือที่สนใจดวยเวลาที่สั้น ผานการสนทนา และโตตอบกันได โดย
เลือกอานเฉพาะชื่อเรื่องที่สนใจ สามารถที่จะซักถามขอสงสัยไดทันที สิ่งที่ไดรับจากการอานบางครั้งอาจไมมีในตํารา หรือ
หนังสือทั่ว ๆ ที่อยูในหองสมุด ไดเรียนรูประสบการณจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง
2. ในดานของการบริการหองสมุด หองสมุดมีบริการรูปแบบใหมใหบริการกับผูอานนอกเหนือจาก
การหนังสือที่มีบนชั้น และสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ แลวยังมีคนมาเปนหนังสือที่พรอมและเต็มใจใหทุกคนมายืมอาน และ
ในยุค New Normal ปรับการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีการประชุมออนไลน หรือไลฟผานเฟสบุคมาเสริมการใหบริการ
เพื่อลดชองวางทางสังคม
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3. ในดานขององคกร การมีหนังสือมนุษยใหบริการจะทําใหมีการพัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการ
เรี ย นรู การอ า นหนั ง สื อ มนุ ษ ย เป น การถ า ยทอดองค ค วามรู จ าก Tacit Knowledge สู Explicit Knowledge และ
หองสมุดในฐานะที่เปน Human Library จะไดมีโอกาสจัดเก็บองคความรูที่ไดรับเพื่อเผยแพรแกผูสนใจตอไป โดยที่
องคกรไมตองใชเงินงบประมาณแตอยางใด แตผลที่ไดคือ องคความรูที่มีคุณคามหาศาลจากหนังสือมนุษย
4. ในดานสังคม ในภาวะที่ประเทศเปนสังคมผูสูงอายุเปนการเปดโอกาสใหผูที่เกษียณอายุแลว และ
ทุกทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญ ไดถายทอดองคความรูและประสบการณที่สําคัญใหแก แกคนรุนใหม
ไดเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอไป
รายการอางอิง
มหาวิทยาลัยขอนแกน, สํานักหอสมุด. (2562). HUMAN BOOK @ KKUL. สืบคน 6 พฤศจิกายน 2563,
จาก https://library.kku.ac.th/humanbook.php
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนกงานหองสมุด. (ม.ป.ป.).
ประวัติหองสมุดมนุษย. สืบคน 21 ตุลาคม 2562, จาก
http://library.oarit.rmuti.ac.th/humanlibrary/historyhl
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การสงเสริมการใชบริการดวยกิจกรรมออนไลนในยุค COVID-19 : OOH2020
Promotion of service through online activities in the era of COVID-19:
OOH2020
พนม จรูญแสง
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี panom.j@ubu.ac.th

บทคัดยอ
กิ จ กรรม OOH2020 (Online Open House 2020) จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
ผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลการใหบริการและทรัพยากรตาง ๆ ที่มีใหบริการในหองสมุด อันจะชวยใหผูใชบริการ
สามารถแสวงหาองคความรูที่มีในหองสมุดตามความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว สงผลใหเกิดการ
ใชบริการที่สะดวกรวดเร็ว สรางความมั่นใจในการใชบริการและทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาและสามารถนําองค
ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ จากหองสมุดมาใชใหเกิดประโยชนในดานการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาอาชีพ
ในสาขาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณการระบาดของ Covid-19 ซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน รวมถึงรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรม Open House ขึ้นทุกป ในปนี้ไดปรับรูปแบบเปนกิจกรรมออนไลนดวยการรับสมัคร
ผูประสงคเขารวมกิจกรรม ดวยการใชอีเมล โดยจะสงคลิปวิดีโอแนะนําการใชบริการตาง ๆ พรอมคําถามจากคลิป
สัปดาหละ 1 เรื่อง เมื่อผูใชบริการชมคลิปแลวใหตอบคําถามสงมาเพื่อรวบรวมคะแนน ผลการจัดกิจกรรมมีผูสมัคร
เขารวมกิจกรรม 240 คน มีความเขาใจในการใชบริการ รอยละ 100 (วัดจากการตอบคําถามถูกตองมากกวา
รอยละ 60)

คําสําคัญ: การสงเสริมการใหบริการ, กิจกรรมออนไลน, โควิด-19
ABSTRACT
The OOH2020 ( Online Open House 2020) is created with the aim of providing
users with information about services and resources available in the library. This will enable users
to quickly find knowledge on dedmand in the library, resulting in a convenient and fast service.
Build confidence to use of services and resources and be able to utilize knowledge in various
disciplines from the library to benefit teaching and learning. Research and eventually develop
careers in various fields effectively. This coupled with the Covid- 19 epidemic, which has changed
many areas, including a model of activities to promote the use of libraries. Office of Academic
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Resources Ubon Ratchathani University There is an Activity ‘Open House’ for every year. This year
The activity has been transformed into an online activity by accepting applicants who wish to
participate, by use email. We will send a video introduction to the service, along with a question
one clip per week, when the service user has viewed the clip, answer the question to collect
points. The results of the event consisted of 240 applicants who had 100% understanding of the
service (measured by more than 60% of correct answers).

Keyword: Promotion of service, Online Activities, Covid-19
บทนํา
จากสภาวะการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ในชวงที่ผานมา ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
หลาย ๆ อยาง ทั้งในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมการใชบริการหองสมุด การใหบริการพื้นที่
ของหองสมุดหลาย ๆ หนวยงานไดรับผลกระทบ เนื่องจากหองสมุดถือเปนสถานที่สาธารณะและมีผูคนเขามาใช
พื้นที่รวมกันคอนขางมาก จึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อ หลาย ๆ หนวยงานจึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการใหเปนไปในแบบออนไลนมากขึ้น ทางสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ OOH2020 (Online Open House 2020) ขึ้น โดยมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการสรางกิจกรรมในพื้นที่ เปนการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน โดยการนําบริการ
ตาง ๆ ที่มีมาสรางเนื้อหาและทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ พรอมตั้งคําถามจากคลิปวิดีโอนั้น ๆ เพื่อใหผูใชบริการรับชมและ
ตอบคําถามออนไลนจากเนื้อหาในคลิปวิดีโอเรื่องนั้น อันจะชวยสงเสริมใหเกิดความเขาใจและมั่นใจในการเขาใช
บริการและทรัพยากรตาง ๆ ของสมุดในโอกาสตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูใชบริการทุกประเภทไดเรียนรูและรับทราบขอมูลการใหบริการและทรัพยากร
ตาง ๆ ที่มีใหบริการในสํานักวิทยบริการ
2. เพื่อใหผูใชบริการทุกประเภทไดแสวงหาความรูในหองสมุดไดตามความตองการของตนเอง
3. เพื่อเพิ่มจํานานผูใชบริการ
4. ประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของหองสมุด
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. วางแผนกําหนดรูปแบบกิจกรรม
เนื่องดวยระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมอยูในชวงการแพรระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงทําใหมี
ความจําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม Open House ซึ่งเปนกิจกรรมประจําปของสํานักวิทยบริการ เพื่อ
แนะนําใหผูใชบริการรูจักและเรียนรูการใชบริการตาง ๆ ของหองสมุดไดอยางถูกตองผานกิจกรรม Walk rally เก็บ
อารซี ซึ่งเปนลายมือชื่อของเจาหนาที่ประจําจุดบริการตาง ๆ โดยผูใชบริการตองเขารวมและลงมือทดลองใชบริการ
หรือรวมกิจกรรมทีเ่ จาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบฐานตาง ๆ กําหนดขึ้นใหสําเร็จจึงจะไดรับลายมือชื่อของเจาหนาที่ (อารซี)
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ในฐานนั้น ๆ และถาใครไดรับอารซีครบทุกฐานแลวจะถือวาเปนผูใชบริการที่สามารถใชบริการตาง ๆ ในหองสมุดได
อยางถูกตองและจะไดรบั ของที่ระลึกจากทางสํานักวิทยบริการเพื่อเปนรางวัลตอไปทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวได
ปรับเปลีย่ นไปเปนรูปแบบออนไลน โดยการนําฐานบริการตาง ๆ โดยเลือกมาทั้งสิ้น 6 เรื่อง ไดแก
1. งานบริการยืมคืน (ยืมตอออนไลน)
2. งานสืบคนฐานขอมูลออนไลน
3. งานสืบคน OPAC
4. งานขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ
5. งานบริการสื่อโสตทัศน
6. หองสมุดสีเขียว
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบบริการตาง ๆ เหลานั้น มีหนาที่ในการสรางเนื้อหาและ
ทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ พรอมตั้งคําถามจากคลิปวิดีโอนั้น ๆ ตามฐานบริการที่ตนเองรับผิดชอบ สงมารวบรวมไวที่
ผูประสานงานโครงการ (หัวหนาโครงการ) เพื่อนําสงสูผูเขารวมกิจกรรมตอไป
2. จัดทําโครงการ
จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งโดยมากใชในการจัดซื้อของรางวัล เพื่อมอบ
ใหแกผูรวมโครงการที่ทําคะแนนรวมไดสูงสุด 150 อันดับแรก
3. จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ โดยมีโครงสราง ดังนี้
1) ที่ปรึกษาโครงการ (รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด)
2) ประธานคณะกรรมการ (ผูร บั ผิดชอบโครงการ)
3) คณะกรรมการ (เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบบริการตาง ๆ)
4. ดําเนินการตามแผน
ดําเนินการตามแผนที่คณะกรรมการรวมวางไว ไดแก รูปแบบ ความยาวของคลิปและคําถาม
กําหนดวันสงคลิปและคําถามเพื่อนํามารวบรวมและทยอยจัดสงใหผเู ขารวมกิจกรรม กําหนดความถี่และวันแรกที่จะ
เริ่มสงคลิปและคําถาม โดยกําหนดใหมีการสงคลิปและคําถามเริม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 และกําหนดใหมีการสง
คลิปและคําถามสัปดาหละ 1 เรื่อง เพื่อไมใหเปนการรบกวนการเรียนของผูใชบริการจนเกินไป
5. สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริการเพื่อสามารถนําผลไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สํานักวิทยบริการได เชน การประเมินองคกรสีเขียว เปนตน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม โดยใช Google form สรางแบบฟอรมรับสมัคร มีผูเขารวม
กิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน ทั้งหมดเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 181 คน ชั้นปที่ 2
จํานวน 33 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 12 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 12 คน และชั้นปที่ 5 ขึ้นไป จํานวน 2 คน โดยผูเขารวม
โครงการ รอยละ 100 สามารถตอบคําถามจากคลิปไดคะแนนมากกวารอยละ 60 ตอเรื่อง และมีคาคะแนนเฉลี่ย
รวมอยูทรี่ อยละ 82
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ภาพที่ 1 แบบฟอรมการสมัครผาน Google Form

สรุปผลคะแนนกิจกรรม OOH2020
ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนกิจกรรม OOH2020
เรื่อง
1. งานบริการยืมคืน (ยืมตอออนไลน)
2. งานสืบคนฐานขอมูลออนไลน
3. งานสืบคน OPAC
4. งานขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ
5. งานบริการสื่อโสตทัศน
6. หองสมุดสีเขียว
คะแนนเฉลีย่ รวม

คะแนนเฉลี่ยรายเรื่อง
87
80
85
81
81
80
82
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
กิจกรรม Online Open House 2020 (OOH2020) มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 240 คน โดย
ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนสามารถตอบคําถามจากคลิปไดคะแนนมากกวารอยละ 60 ตอเรื่อง และมีคาคะแนนเฉลี่ย
รวมอยูที่รอยละ 82 ซึ่งถือวาบรรลุเปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณ (ผูเ ขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา 150 คน) และเชิงคุณภาพ
(ผูเขารวมกิจกรรมตองไดรับคะแนนในการตอบคําถามในการทํากิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70)
ขอเสนอแนะ
1. ควรขยายผลผูเ ขารวมกิจกรรมไปยังผูใชบริการประเภทอื่น ๆ ไดแก อาจารย บุคลากร และ
บุคคลภายนอกดวย
2. ควรใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถสงตออีเมลสงคลิปและคําถามไปยังผูใชบริการคนอื่นไดดวย
เพื่อการขยายกลุมผูเ ชารวมกิจกรรมใหกวางขึ้น
3. ควรนําคลิปที่ใชในกิจกรรมไปใชเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธบริการของหองสมุดทาง
สื่อตาง ๆ ในโอกาสตอไป
4. ควรมีการใช Template เดียวกันในการสรางสื่อเพื่อความเปนอัตลักษณขององคกร
การนํามาใชประโยชน
1. ผูใชบริการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเขาใชบริการตาง ๆ ของหองสมุดไดอยาง
ถูกตอง อันจะทําใหเกิดความรูสึกมั่นใจในการใชบริการและสามารถแนะนําเพื่อนใหมาใชบริการไดในโอกาสตอไป
2. ฝายหอสมุด สํานักวิทยบริการสามารถนําคาคะแนมาใชวิเคราะหถึงคุณภาพของสื่อที่นําออก
เผยแพร โดยคลิปเรื่องที่มีผูรวมกิจกรรมไดคะแนนต่ําสุด 2 อันดับแรก ควรนนํามาปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการ
นําเสนอ เพื่อใหผูใชบริการทั่วไปรับชมแลวมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนําคลิปวิดีโอที่ใชในกิจกรรมมาใชในการประชาสัมพันธบริการในหองสมุดไดในโอกาส
ตอไป
รายการอางอิง
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูด วยเทคนิคการใหคําปรึกษาและการสอนงานผานสื่อ
สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝกอบรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา
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การสํารวจผลกระทบการใชบริการชวงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
COVID 19 Life Survey of Khon Kaen University Library
นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, อัคริมา สุมมาตย, จิราพัชร เทศะบํารุง
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลกระทบและการใชชีวิตของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid-19 2) เพื่อจัดทําแนวทางการ
ใหบริการตามความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการสํารวจความ
ตองการแบบไมเปนทางการดวยเครื่องมือ Crowdsourcing ทําการจําแนกความตองการออกตามกลุมประชากรที่
ตองการเปน 3 กลุมไดแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนั้นทําการสํารวจดวย
แบบสอบถามออนไลน จากการสํ า รวจผูทํ า แบบสอบถามจํ า นวน 127 คน ผลการศึ ก ษาพบว า ป ญ หาของ 3
กลุมเปาหมายมีลักษณะเดียวกันคือตองการพื้นที่นั่งอานเพื่อคลายความเครียดจากการอยูอาศัยในบาน หอพัก หรือ
คอนโด เปนเวลานาน โดยผลกระทบทางการเงินที่กลุมเปาหมายที่ศึกษานั้นพบเจอพบวากลุมนักศึกษามี ปญหา
มากที่สุดทั้งคาใชจายในชีวิตประจําวันคาปรับทางหองสมุดถึงมีการรองเรียนวาขอใหลดหยอนคาปรับเปนจํานวน
มาก รวมไปถึงผลกระทบทางสุขภาพจิตเชนกันนักศึกษาไดรับผลกระทบมากที่สุด

คําสําคัญ: ผลกระทบการใชบริการ, การแพรระบาดโควิด19, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
ABSTRACT
The objectives of this study are 1) to study the impact and lifestyle of Khon Kaen
University students, professors and personnel during the Covid- 1 9 epidemic. 2 ) To develop
guidelines for the provision of services according to the needs of students, teachers and staff of
Khon Kaen University. By exploring informal needs with tools Crowdsourcing The demand was
classified according to the desired population group into 3 groups: students, teachers and
personnel of Khon Kaen University. Then take a survey with an online questionnaire. From a survey
of 127 people. The results of the study found that the problems of the 3 target groups were similar,
namely the need for reading space to relieve stress from living in a house, dormitory or condo for
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a long time. Students have The biggest problem was the daily expenses, fines, and the library
complained that the fine was greatly reduced. As well as the mental health effects, students were
most affected.

Keyword: Effects of using the service, COVID-19, Khon Kaen University Library
บทนํา
ในสถานการณ Covid-19 ทําใหสภาพสังคม เศรษฐกิจการทํางานหลาย ๆ ดาน หยุดชะงัก และ
สงผลใหภาคอุตสาหกรรมในธุรกิจและบริการตาง ๆ ไดรับผลกระทบอยางมาก กลับกันนั้นทําใหธุรกิจ หรือการ
ดําเนินการบน Online Platform เนื่องมาจากการ Social Distancing ทําใหกลุมผูคนมีการพบปะนอยลงจึงทําให
ตองมีการทํางานจากที่บาน (Work from Home) เปนแนวทางปฏิบัติที่หลายองคกรตอบสนองตอนโยบายภาครัฐ
ระบบคลาวด (Cloud service) และระบบการทํางานออนไลนในรูปแบบของการประชุม การอบรมทางไกล และ
การรวมงานกันบนออนไลนแพลตฟอรมกลายเปนสิ่งจําเปนในชวงที่มีขอกําหนดใหหลีกเลี่ยงการพบปะกัน จึงทําให
ดําเนินการบนสื่อออนไลน การประชุม การสัมมนาออนไลน การเรียน การสอน แมกระทั่ง การซื้อขาย มีเปอรเซ็นต
สูงมากขึ้นตามลําดับ การกักตัวนี้มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้นเกิน 50% และมีการใชขอมูลผานเครือ ขายผู
ใหบริการมือถือสูงขึ้นเกือบ 20% เพียงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากการระบาดในวงกวางขึ้นในเดือนกุมภาพันธ
2563 ที่ผานมา
รวมถึงในมหาวิทยาลัยนั้นไดมีนโยบายในการงดการเรียนการสอน และการทํางานของฝาย
บุคลากรทําใหมีการเรียนแบบออนไลน และ work from home รวมถึงมีการเขาใขบริการในหองสมุดนั้นลดลง
สํานักหอสมุด ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดสนใจในการสํารวจชีวิต
ของผูใชบริการหลัก (Key Customer) วาใชชีวิตกันอยางไรในระหวางชวงกักตัวทั้งการทํางานการใชจายการรักษา
สุขภาพกายและจิตใจที่มีผลอยางมากในระดับประเทศจนถึงนานาชาติ เพื่อจะวิเคราะหสรุปผลออกมาเพื่อหาทางใน
การจัดบริการแบบปกติใหม (New Normal) อยางไรใหสนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอน การทํางานของบุคลากร
ไดอยางตอเนื่องและไดรับผลกระทบนอยที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบและการใช ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา อาจารย และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid-19
2. เพื่อจัดทําแนวทางการใหบริการตามความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การศึกษาผลกระทบและการใชชีวิตของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระหวางการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 แบงการสํารวจเปน 2 รูปแบบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
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สํารวจและการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จึงไดจัดทําการสํารวจแบบไมเปนทางการในรูปแบบ Crowdsourcing ให
ผูใชบริการรวมแสดงความตองการ
ระยะที่ 1 โดยมีระยะเวลาระหวางวันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการสํารวจ

ภาพที่ 1 ผลการสํารวจ Covid – 19 Lifes Survey ในภาพรวม
จากนั้นทําการจําแนกความตองการออกตามกลุมผูใชบริการหลักที่ตองการสํารวจออกเปน 3
กลุม ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร

ภาพที่ 2 ผลความตองการของนักศึกษา อาจารย บุคลากร
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จากผลการสรุป Crowdsourcing ความตองการและความคิดเห็นของผูตอบบสํารวจพบว า
รอยละ 23.10 นักศึกษาตองการทํางาน Part-Time ลําดับตอมา รอยละ 22.30 ตองการใหหองสมุดชวยเรื่องการ
สอนออนไลน รอยละ 11.40 ตองการลดหยอนคาปรับ รอยละ 11.0 ตองการใหหองสมุดจัดบริการยืมอุปกรณ และ
สงหนังสือถึงหอพัก รอยละ 7.40 ตองการบริการหนังสือ E-Book และรอยละ 7.00 ตรวจสอบจบ รอยละ 6.20
เปดพื้นที่นั่งอาน และรอยละ 0.70 การแนะนําโปรแกรม WFH ทําใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญที่ตอบแบบสํารวจ
ตองการทํางาน Part-Time เพื่อเปนการแบงเบาภาระครอบครัว และหารายไดใหตัวเอง ลําดับตอมาการสอน
ออนไลน จะเห็นวาสวนใหญตองการที่จะเรียน โดยใหทางหองสมุดชวยในการเปนสื่อกลางในการสอน เพราะ
เนื่องจากสื่อบางสื่อในการสอนออนไลนอาจจะทํางานไดไมมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ หากใหหองสมุดชวยเหลือใน
การสอนออนไลนจะทําใหการเรียนนั้นรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น เชน การใชสื่อ หรือ เว็บไซตเฉพาะ หรือ การใช
อุปกรณภายในหองสมุดสอนนักศึกษา
ระยะที่ 2 ทําการนําผลจากการรับฟงเสียงของผูใชบริการมาออกแบบสอบถามดวย Google
form ทําการสํารวจดวยการนํา URL ของแบบสอบถามโพสไปยังกลุมประชากรใน KKU Group เพื่อใหนักศึกษา
ตอบแบบสํารวจไดสะดวกและรวดเร็วตอการเก็บแบบสํารวจ และทําการสงอีเมลถึงประชากรกลุมอาจารย และ
บุคลากร สงโพสไปยังกลุม Workplace ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 127 คน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการสํารวจผูทําแบบสอบถามจํานวน 127 คน เปนนักศึกษา 74 คน คิดเปนรอยละ 58.30
อาจารย 28 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 19.70
ผลการศึ ก ษาผลกระทบและการใช ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา อาจารย และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางการแพรระบาดของเชื้อโรค Covid-19
เนื่องจากสถานการ Covid-19 จําเปนที่จะตองเรียนผานออนไลน ทานประสบปญหาการสื่อสาร
ในการเรียนสอนผานออนไลนหรือไม นักศึกษารอยละ 29.70 จําเปนที่ตองผานออนไลน อินเทอรเน็ตไมมีความ
เสถียรเทาการใชที่มหาวิทยาลัย ซึ่งการที่กลาวไปขางตนคือนักศึกษาสวนมากในขณะนี้อยูที่ภูมิลําเนาของตนเอง ทํา
ใหเกิดความคิดเห็นที่เห็นดวยในลําดับที่ 2 คือการไมเขาใจในบทเรียน หรือการประชุม ซึ่งที่นาสนใจคือมีความคลอย
ตามในลําดับตอมาคือไมสามารถสอบถามเหมือนการเรียนในหองได ซึ่งจะเห็นไดชัดวาการเรียนรูที่ไดประสิทธิภาพ
คือการสื่อสาร หรือสนทนาแบบตอหนากับผูสอนจึงจะมีประสิทธิภาพมากกวา
จากที่ไดกลาวไปขางตนในสวนการเรียนของนักศึกษาที่ประสบปญหาในการเรียน อาจารยก็
ประสบเชนกันเนื่องมาจาก รอยละ 42.90 นั้นไมสามารถพูดคุยตอหนากับนักศึกษาได ลําดับตอมาคืออินเทอรเน็ต
ไมมีความเสถียรเทาอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัย ลําดับตอมาไมสบปญหา และลําดับสุดทายรอยละ 10.70 ประสบ
ปญหาตรงที่มีความยากลําบากในการออกความคิดเห็น หรือการสอน อาจเนื่องมาจากการใชโปรแกรมที่ยากและมี
ฟงกชั่นในการแสดงความคิดเห็นเยอะเกินไป หรือคนเขารวมการเรียนหรือการประชุมมีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถ
เห็นขอความหรือมีเวลามากพอในการพูดคุยกับทุกคน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคทําใหตอง Work From Home โดย รอยละ 36.00 ของ
บุคลากรนั้นไมประสบปญหาในการทํางาน และอีกรอยละ 36.00 นั้นประสบปญหา เพราะไมสะดวกเทาการทํางาน
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ในมหาวิทยาลัย และรอยละ 28.00 พบวาอินเทอรเน็ตในการ Work From Home นั้นไมเสถียรจึงทําใหเกิดความ
ขัดของในการทํางาน
จัดทําแนวทางการใหบริการตามความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. เปดพื้นที่นั่งอานใหสามารถเขามาใชงานหองสมุดไดอยางทั่วถึง โดยจํากัดจํานวนคนเขา และ
จัดเปนรอบ ๆ เชน รอบเชา รอบกลางวัน เปนตน ใหมีมากพอสําหรับนักศึกษา และบุคลากร เพราะจากการศึกษา
ความเครี ย ดเพราะมี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งอยู ที่ บ า น และ ไม ส ามารถออกไปไหนได เกิ น กว า 60% จากการทํ า
แบบสอบถาม หองสมุดไดพัฒนาระบบจองที่นั่งอานตามความตองการของผูใชบริการโดยจัดทําหองเพื่อการสอน
อ อ น ไ ล น สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย แ ล ะ พื้ น ที่ นั่ ง เ ดี่ ย ว สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห บ ริ ก า ร จ อ ง ผ า น URL:
https://libservice.kku.ac.th/covidspace/index.php
2. การจัดหางานใหนักศึกษาไดทํางาน Part-Time หรือFull Time ตามระยะเวลาการทํางาน
นักศึกษาเพื่อหาเงินใชจายในชีวิตประจําวันได โดยสํานักหอสมุดเปดรับสมัครนักศึกษาในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกันยายน 2563 จํานวนทั้งสิ้น 1,748 คน และมีทีมชวยเหลือในการใชงานอุปกรณ ซึ่งจะตองทําการแนะนํา
กลุมผูชวยเหลือใหเปนที่รูจักมากขึ้น
3. จัดทําบริการหนังสือ Delivery ใหมากขึ้น เพราะกลุมอาจารยใชบริการสืบคนขอมูลและอาน
หนังสือเปนอยางมาก นอกเหนือจากการเปดบริการใหมีพื้นที่นั่งอาน สํานักหอสมุดจัดใหมีบริการ Read From
Home ผาน One Search ดวยการใหบริการยืมหนังสือสงถึงบานหรือหอพักผานไปรษณีย ใหบริการระหวางเดือน
พฤษภาคม ถึงกันยายน 2563 จํานวน 137 คํารอง ใหบริการสงไปรษณียฟรีโดยไมมีคาใชจาย ถึงผูใชบริการจํานวน
99 รายการ สวน 38 รายการรับดวยจนตนเองที่จุดบริการ Park & Pick
4. กําหนดนโยบายการลดหยอนคาปรับใหนักศึกษาเพราะมีการใชบริการเปนอับดับตน ๆ ของ
หองสมุด สํานักหอสมุดดําเนินการขยายการสงคืนใหมากขึ้นและใหผใู ชบริการยืมตอดวยตนเองผานออนไลนโดยไม
จํากัดจํานวนครั้ง เพื่อใหเกิดคาปรับนอยที่สุด ในกรณีการลดหยอนคาปรับใชวิธีการผอนชําระแทนการลดหยอน
5. ชี้แหลงทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา แชรขาวแหลงทุนจากเพจตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบ
6. ทําการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายใชบริการจากทางหองสมุดมากขึ้น และแนะนําขอดีใน
การใชบริการทางหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน
7. จัด Private Consult ใหสําหรับอาจารย หรือบุคลากรที่ตองการคําแนะนําในการใชอุปกรณ
เพื่อเตรียมการเรียนการสอน และการทํางานโดยไมเสียคาใชจาย สํานักหอสมุดจัดใหมีบริการ TLL, RLL, WFH เพื่อ
ชวยเหลือกลุมนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ประชาสัมพันธบริการของหองสมุด ทั้งการ Online Book, การเขาฐานขอมูลของหองสมุด,
การบริการสงหนังสือ อุปกรณ บริการ Drivethrough รับ-คืนหนังสือ
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ผลสรุปขอและขอเสนอแนะสําหรับกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนใหญความตองการคือการทํางาน Part-Time ในชวงเวลาวิกฤตแบบนี้เนื่องจากสภาพคลอง
ทางการเงินมีความขัดคลองอันมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบกันในวงกวางทําใหงานของนักศึกษาถูกเลิก
จาง รวมไปถึงการที่ตองกักตัวในที่อยูอาศัยเปนเวลานานทําใหเกิดความเครียดจากการอยูที่บานหรือที่พักอาศัยเปน
เวลานานรวม 2 - 3 เดือนอันเปนผลใหรางกายเกิดความเครียดอยางมาก อีกทั้งรวมไปถึงการที่จะตองออกไปใน
สถานที่ ๆ จําเปน เชน ธนาคาร รานสะดวกซื้อ เปนตน และตองการยืมอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเพือ่
ความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ผลสรุปและขอเสนอแนะสําหรับกลุมอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากการทําแบบสอบถามของอาจารย 28 คน หรือ รอยละ 22 จากทั้งหมดตองการพื้นที่ในการ
ทํางาน ที่สะดวกกวาการทํางานที่บาน และตองการการใหคําแนะนําและการชวยเหลือในการเตรียมการเรียนการ
สอน เพื่อความเสถียรของอินเทอรเน็ตและสามารถสื่อสารกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และการที่เปดพื้นที่นั่ง
ใหสามารถเขามาทํางานไดทําใหรางกายและสุขภาพจิตมีเปอรเซ็นที่ดีขึ้นเหมือนการการเรียนการสอนแบบเดิมที่ไม
ตองสอนออนไลน
ผลสรุปและขอเสนอแนะสําหรับกลุมบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากการวิเคราะหพบวากลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 25 คนนั้น ไมไดประสบปญหาการ
เปนอันดับ 1 ของ 3 กลุมเปาหมาย หากแตยังตองการการใชบริการหองสมุดเพื่อการทํางานที่สะดวกมากกวาการ
ทํางานอยูที่บาน
การนําใชประโยชน
การนํ า ไปใช ป ระโยชน ข องห อ งสมุ ด หรื อ สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ การสํ า รวจเนื่ อ งใน
สถานการณการระบาดของเชื้อของโควิด 19 ทําใหหองสมุดไดรับผลกระทบเนื่องจากตองปดบริการหรือปรับเปลี่ยน
บริการใหเปนลักษณะปกติใหม New Normal ซึ่งการสํารวจแบบ Crowdsourcing สามารถนํามาสํารวจความ
ตองการของผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว และนําความตองการมาใชปรับบริการไดอยางทันทวงที ไดแก ความตองการ
ทํางานของ Part time ของนักศึกษา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการปดการเรียนการสอนทําใหติดอยูที่หอพักไม
สามารถเดินทางกลับบานไดในชวงล็อคดาวน เมื่อแจงผลการสํารวจใหผูบริหารทราบ จึงไดจัดทําโครงการจางงาน
นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีรายไดตามความตองการ ตลอดจนความตองการยืมหนังสือออนไลน สงผลใหมีการปรับ
บริ ก ารเป น Read from Home ส ง หนั ง สื อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารทางไปรณี ย ตลอดจนค า ชํ า ระค า ปรั บ ออนไลน การ
ตรวจสอบหนี้ออนไลน จะเห็นไดวาในชวงโควิด19 หองสมุดตองมีการปรับปรุงระเบียบบริการใหตรงความตองการ
ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดยังสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่องแมวา
หองสมุดจะปดบริการ หรือไมสามารถเปดบริการแบบเต็มรูปแบบ
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การใหบริการหองสมุดแบบไมมบี ุคลากรประจํา ณ หองสมุด:
กรณีศึกษาหองสมุด Chula UltimateX Library
The staff-less libraries services:
A case study of Chula UltimateX Library
อภิวัฒน แกวหะวงษ, รัฐธีร ปภัสสุรียโชติ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บทคัดยอ
บทความนี้ศึกษาการใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด ของหองสมุด
Chula UltimateX Library ในดานลักษณะของการใหบริการ และปญหาที่พบในชวงทดลองใหบริการ รวบรวม
ขอมูลดวยการสํารวจเอกสาร สํารวจจากสถานที่จริง และสัมภาษณเก็บขอมูลจากบุคลากรที่ไปสังเกตการณในชวง
ทดลองเปดใหบริการ โดยพบวา หองสมุด Chula UltimateX Library สามารถขยายเวลาเปดใหบริการไดเพิ่มขึ้น 5
ชั่วโมงตอสัปดาห และมีผูรับบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.29 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกอนมีการปรับบริการ ดาน
ปญหาที่พบในชวงทดลองใหบริการ ไดแก เครื่องยืม - คืนอัตโนมัติและระบบแจงเตือนเมื่อมีทรัพยากรสารสนเทศที่
ไมถูกยืมยังไมเสถียร การเติมเงินบริการถายเอกสาร สแกน และพิมพเอกสารดวยตนเอง การจัดหนังสือขึ้นชั้นวาง
และการใหบริการรับ - สงหนังสือระหวางหองสมุด ยังคงตองใชบุคลากรในการใหบริการ ดานระบบการควบคุม
หองสมุด พบวา ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่ลาสมัย ทําใหไมสามารถเขาถึงระบบได
จากทุกอุปกรณ

คําสําคัญ: หองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด, การบริการหองสมุด, การบริการตนเอง,
เทคโนโลยีหองสมุด

ABSTRACT
The objectives of this article were to study staff- less libraries services of Chula
UltimateX Library in terms of characteristics of the services and problems that were encountered
during trial period. The data collection methods were documents survey, site visiting survey, and
interview with staff that observed the library and patrons’ behavior during trial period. The study
found that the library can increase services hours up to 5 hours/ week and had more patrons for
8. 29% comparing with the same period before changing the services to staff - less libraries.
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The problems that the library encountered during trial period were self- check in and checkout
kiosks including unborrowed books alarm system were not stable. There were services that still
need library staff to perform tasks such as top- up for photocopying/ scanning/ printing service,
shelving library materials, and book delivery service. For library controller system aspect, the air
conditioning control system were developed by outdated software, so the system cannot be
accessed by many of devices.

Keyword: Staff - less libraries, Libraries services, Self-services, Library technology
บทนํา
ปจจุบัน หองสมุดมหาวิทยาลัยมีความทาทายในการเปดใหบริการ เชน การถูกลดงบประมาณลง
ทุ ก ป ใ นขณะที่ ต อ งคงการให บ ริ ก ารให ใ กล เ คี ย งหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ่ ง ที่ ใ ห บ ริ ก ารอยู ใ นป จ จุ บั น ผลกระทบหนึ่ ง
ของการถูกลดงบประมาณลง คือ ผูบริหารมองวาหองสมุดที่เปนหองสมุดสาขาและมีผูรับบริการไมมากควรถูกปด
หรือควบรวมกับหองสมุด อื่นเพื่อลดงบประมาณที่ใ ช (Larsen, 2013; Woodward, 2013) นอกจากนี้ ปจจุบัน
หองสมุดมหาวิทยาลัยมีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น ลดการจัดหาหรือใหบริการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ ป น ตั ว เล ม ส ง ผลให ผู บ ริ ห ารเห็ น ว า การนํ า งบประมาณมาใช ด า นการดู แ ลทรั พ ยากร
สารสนเทศที่เปนตัวเลมเริ่มไมคุมคา ซึ่งโดยมากเปนคาใชจายดานบุคลากร (Lambert, 2017)
การปดหองสมุดสาขาอยางถาวรนั้นเกิดผลเสียตอผูรับบริการอยางมาก เนื่องจากหองสมุดสาขา
เปนหองสมุดที่มีการปรับบริการใหเหมาะกับผูรับบริการในบริเวณนั้น และผูรับบริการอาจตองเดินทางไกลมากขึ้น
เพื่ อ ไปใช บ ริ ก ารห อ งสมุ ด อื่ น การหาวิ ธี ช ว ยให ห อ งสมุ ด สาขาสามารถดํ า เนิ น การได โ ดยใช ง บประมาณลดลง
หรือเทาเดิมจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมและสงผลกระทบตอผูรับบริการนอยที่สุด (Johannsen, 2017; Wallin,
2015; Woodward, 2013)
เมื่อแนวโนมในอนาคตของหองสมุด คือ การลดงบประมาณดานบุคลากรลง ในขณะเดียวกัน
ก็ ยั ง คงต อ งให บ ริ ก ารได เ ท า เดิ ม สิ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาใช เ พื่ อ ช ว ยรองรั บ สถานการณ ดั ง กล า วได คื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับใชในการควบคุมหองสมุดไดจากระยะไกลโดยไมจําเปนที่ตองมีบุคลากรประจําอยู ณ หองสมุดก็
สามารถใหบริการไดเชนเดิม โดยเรียกหองสมุดที่ใหบริการโดยไมจําเปนตองมีบุคลากรประจําอยู ณ หองสมุดวา
Staff - less library มีลักษณะคือ สามารถเปดใหบริการแกผูรับบริการไดในเวลาเดิมหรือขยายเวลาบริการเพิ่มขึ้น
ได สามารถใหบริการทุกบริการไดเชนเดิมแมไมมีบุคลากรประจําอยู ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
(Johannsen, 2015, 2017) การดําเนินการในลักษณะนี้เปนการดําเนินการที่ผูบริหารเห็นวามีความคุมคาในระยะ
ยาว เพราะใชกําลังคนเทาเดิมหรือลดลง แตสามารถใหบริการหองสมุดไดเทาเดิมหรือขยายเวลาและสาขาในการ
ใหบริการไดมากขึ้น
บทความนี้ นํ า เสนอเรื่ อ งการให บ ริ ก ารแบบไม มี บุ ค ลากรประจํ า ณ ห อ งสมุ ด ของ Chula
UltimateX Library (ชื่อเดิม สํานักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา) ซึ่งเปนหองสมุดสาขา
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ของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการควบรวมกันของห องสมุดคณะจิต วิ ท ยา
พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา สหเวชศาสตร และสหสาขาวิชาที่เปดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประสบ
ปญหาดานการจัดบุคลากรไปใหบริการและงบประมาณที่มีจํากัดแตก็ไมอาจปดหองสมุดถาวรได ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร (ในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม) จึงไดนําแนวคิดจากรานคาแบบไมมี
พนักงาน (Staff - less store) ที่ลูกคาสามารถเขาใชบริการและเลือกซื้อสินคาไดโดยไมตองมีพนักงานใหบริการ
มาทดลองปรับใชกับหองสมุดโดยไดรับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและธนาคารกสิกรไทยภายใต
โครงการ CU NEX โดยเริ่มทดลองใหบริการแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 31
ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเปนหองสมุดแหงแรกในประเทศไทยที่ใหบริการลักษณะนี้ โดยศึกษาบริการของหองสมุดนี้
ในดาน 1) ลักษณะของการบริการ ดานชวงเวลาการเปดใหบริการ บริการที่ผูรับบริการสามารถใชบริการได และ
องคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) ปญหาที่พบในชวงทดลองเปด ในดานการเขาใชบริการ การบริการ
การปองกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย และดานระบบควบคุมหองสมุด
วัตถุประสงค
1. ศึกษาลักษณะของการใหบริการหองสมุด Chula UltimateX Library ในดานชวงเวลาการ
เปดใหบริการ บริการที่ผูรับบริการสามารถใชบริการได และองคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึ ก ษาป ญ หาที่ พ บในช ว งทดลองเป ด ให บ ริ ก ารห อ งสมุ ด Chula UltimateX Library
ในดานการเขาใชบริการ การบริการ การปองกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย และระบบควบคุมหองสมุด
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด
2. สรุปลักษณะของการใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด เพื่อใชเปน
กรอบในการศึกษาลักษณะของการใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา และสําหรับจัดทําแบบสัมภาษณ
เก็บขอมูลปญหาที่พบในการใหบริการจากบุคลากรที่ไปสังเกตการณในชวงทดลองเปดใหบริการของหองสมุด Chula
UltimateX Library
3. เก็ บ ข อ มู ล การให บ ริ ก ารห อ งสมุ ด Chula UltimateX Library ด ว ยการสํ า รวจเอกสาร
สํารวจจากสถานที่จริง และสัมภาษณเก็บขอมูลจากบุคลากรที่ไปสังเกตการณในชวงทดลองเปดใหบริการ จากนั้น
นํามาวิเคราะหขอมูล
4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) ความหมาย องคประกอบ ประโยชน
และขอสังเกตของหองสมุดที่ใหบริการโดยไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด 2) ลักษณะของการใหบริการหองสมุด
Chula UltimateX Library และ 3) ปญหาที่พบในชวงทดลองเปดใหบริการ
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ความหมาย องคประกอบ ประโยชน และขอสังเกตของหองสมุดที่ใหบริการโดยไมมีบุคลากร
ประจํา ณ หองสมุด
Johannsen (2015, 2017) ไดใหความหมายของหองสมุดที่ใหบริการแบบไมมีบุคลากรประจํา
ณ ห อ งสมุ ด (Staff - less libraries หรื อ Open Libraries หรื อ More opened libraries) ไว ว า เป น ห อ งสมุ ด
ที่ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการไดดวยตนเอง สามารถรับบริการไดทุกบริการเทียบเทากับชวงที่หองสมุดมี
บุคลากรประจํา ณ หองสมุด มีระบบควบคุมหองสมุด และมีระบบการตรวจตราหองสมุดดวยกลองโทรทัศนวงจรปด
สามารถขยายเวลาบริการไดยาวนานขึ้นโดยไมจําเปนตองมีบุคลากรประจําอยู ณ หองสมุด ทั้งนี้ Staff - less
libraries ไมไดหมายความวาเปนหองสมุดที่ตองไมมีบุคลากรประจําอยูตลอดเวลา สามารถจัดใหมีบริการแบบ
ผสมผสานได โดยแยกเปนชวงที่มีบุคลากรกับไมมีบุคลากรประจําอยู ณ หองสมุด บริการลักษณะนี้เกิดขึ้นแหงแรก
ของโลกที่ประเทศเดนมารก ในป 2547 โดยหองสมุดแหงแรกที่ใหบริการลักษณะนี้ คือ Gjern library ซึ่งเปน
หองสมุดประชาชน เมื่อพบวาการบริการมีผลลัพธที่ดี รูปแบบการใหบริการนี้จึงเริ่มแพรกระจายไปยังหองสมุดอื่น ๆ
ทั้งในประเทศเดนมารกและในตางประเทศ เชน ประเทศจีน ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน
ปจจัยของการเปลี่ยนเปนหองสมุดที่ใหบริการแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด สรุปไดดังนี้
1) ผู บ ริ ห ารห อ งสมุ ดตอ งการลดงบประมาณหอ งสมุ ด โดยเฉพาะดา นกํ าลั ง คน เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น หองสมุด
โดยเฉพาะหองสมุดมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
งบประมาณเพื่อการดูแลทรัพยากรสารสนเทศที่เปนตัวเลมทั้งดานการจัดหาและดานบุคลากรควรมีจํานวนลดลง
2) ไมสามารถปดหองสมุดไดเพราะจะสงผลกระทบตอผูรับบริการ 3) ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถใชทดแทน
การใหบริการดวยบุคลากรเกิดขึ้นมากมาย และ 4) ผูรับบริการในปจจุบันมีพฤติกรรมการใชหองสมุดเปลี่ยนแปลงไป
มีความตองการใชหองสมุดในชวงที่ไมไดเปดใหบริการ เชน ผูที่ทํางานประจําไมสามารถใชบริการหองสมุดไดเพราะ
เมื่อเลิกงานหองสมุดก็ปดบริการแลว หรือผูรับบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะมีความตองการใชพื้นที่
ในการอาน เรียนรู พูดคุยกันเปนกลุมเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้ผูบริหารหองสมุดจึงมีแนวคิดเปนไปในทางเดียวกัน
ทําอยางไรจึงจะใหบริการหองสมุดไดอยางคุมคามากที่สุด สอดคลองกับลักษณะความตองการของผูรับบริการ
ในปจจุบันที่เนนการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและการใชพื้นที่หองสมุดเพื่อกิจกรรมตาง ๆ โดยใช
กําลังคนและงบประมาณเทาเดิมหรือลดลง (Boelt, 2015; Dowd & Dainton, 2017; Johannsen, 2015, 2017;
Lambert, 2017)
สิ่งที่ชวยใหเกิดบริการแบบไมมีบุคลากรประจําอยู ณ หองสมุดได คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีแบบบริการตนเอง (Self - service) ประกอบดวย 1) เครื่องอัตโนมัติที่ชวยใหผูรับบริการสามารถรับ
บริการของหองสมุดดวยตนเองได เชน เครื่องยืม - คืนอัตโนมัติ ระบบแจงเตือนเมื่อผูรับบริการไมไดดําเนินการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศเมื่อออกจากหองสมุดซึ่งใชเทคโนโลยี RFID (Radio - frequency identification) ประกอบ
กับระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณเหลานี้ไดเขามาชวย และระบบติดตอบุคลากรหองสมุดเมือ่
ตองการสอบถามขอมูล 2) ระบบตรวจตราหองสมุด (Surveillance system) เชน กลองโทรทัศนวงจรปด 3) ระบบ
ควบคุมหองสมุด (Library controller system) ไดแก ระบบควบคุมการเปดปดห องสมุด ระบบควบคุมประตู
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ทางเขา - ออกหองสมุด ระบบควบคุมไฟสองสวาง ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมเสียงประกาศ
เปนตน (Boelt, 2015; Johannsen, 2015, 2017) องคประกอบเหลานี้จะชวยใหหองสมุดสามารถขยายเวลาเปด
ใหบริการเพิ่มขึ้นไดโดยไมตองมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด โดยผูรับบริการยังคงใชบริการไดเทียบเทาชวงเวลาปกติ
สงผลใหสามารถใหบริการแกผูรับบริการไดเพิ่มขึ้นซึ่งเปนลักษณะเดนของหองสมุดที่ใหบริการแบบไมมีบุคลากร
ประจํา ณ หองสมุด (Johannsen, 2015, 2017)
เนื่องจากไมมีบุคลากรใหบริการและการควบคุมหองสมุดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
การใหบริการลักษณะนี้จึงมีขอสังเกต ดังนี้ 1) ความปลอดภัยของผูรับบริการ ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือจาก
เหตุฉุกเฉินซึ่งอาจไดรับความชวยเหลืออยางทันการณ 2) ความปลอดภัยของระบบควบคุมหองสมุด ซึ่งอาจถูกเจาะ
ระบบจากผูไมหวังดีได 3) หากอินเทอรเน็ตใชงานไมไดจะสงผลใหไมสามารถควบคุมและใหบริการหองสมุดได
4) ความปลอดภั ย ของทรั พ ย สิ น ของห อ งสมุ ด เนื่ อ งจากไม มี บุ ค ลากรดู แ ล 5) ข อ จํ า กั ด ด า นความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูรับ บริก าร โดยอาจมีผูรับ บริ การบางสวนไมถ นั ดการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทําใหเปนอุปสรรคตอการรับบริการได (Lambert, 2017; Scardilli, 2019) และ 6) การติดตั้งและดูแลระบบควบคุม
หองสมุดมีคาใชจายในการดูแลรักษาเกิดขึ้นโดยบางบริษัทที่เปนผูติดตั้งระบบมีการเรียกเก็บคาดูแลรักษาระบบ
เปนรายเดือน (Ducasse, 2019) เปนตน
ลักษณะของการใหบริการหองสมุด Chula UltimateX Library
ช ว งเวลาการเป ด ให บ ริ ก าร ก อ นเปลี่ ย นรู ป แบบการให บ ริ ก ารเป น ห อ งสมุ ด ที่ ใ ห บ ริ ก าร
โดยไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด หองสมุดแหงนี้เปดใหบริการในวันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 17.00 น. และ
วันเสาร - อาทิตย ใหบริการเวลา 9.00 - 18.00 น. คิดเปน 58 ชั่วโมงตอสัปดาห และใชบุคลากรประจําวันละ 2 คน
สวนในชวงทดลองเปดใหบริการโดยไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด (31 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563) หองสมุด
Chula UltimateX Library ได ท ดลองขยายการให บริ การในวั น จัน ทร - ศุ ก ร เป น เวลา 9.00 - 19.00 น. ส ว น
วันเสาร-อาทิตย ยังคงใหบริการในเวลาเดิมเหมือนกอนเปลี่ยนรูปแบบบริการ บุคลากรที่ประจําอยู ณ หองสมุดเหลือ
เพียงวันละ 1 คน มีหนาที่สังเกตการณและใหความชวยเหลือในกรณีที่ผูรับบริการพบปญหาเทานั้น ผลการทดลอง
ขยายเวลาการใหบริการและลดบุคลากรที่อยูใหบริการประจํา พบวา สามารถใหบริการไดตามปกติ จึงสรุปไดวา
ในชวงทดลองใหบริการ หองสมุด Chula UltimateX Library สามารถเพิ่มจํานวนชั่วโมงการใหบริการได คิดเปน
สัปดาหละ 63 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของหองสมุดที่ใหบริการแบบไม
มีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดพึงมี คือ สามารถขยายเวลาการใหบริการไดโดยใชบุคลากรลดลง (Johannsen,
2017)
ด า นผู รั บ บริ การ มี จํ า นวนผู รับ บริก ารเพิ่ ม ขึ้น 275 คน (ร อ ยละ 8.29) เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ
ชวงเวลาเดียวกันกอนปรับบริการเปนแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด ซึ่งในอนาคตอาจสามารถขยายเวลาเปด
บริการเพิ่มขึ้นไดและทําใหมีผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม การเพิ่มจํานวนชั่วโมงการใหบริการได และมีจํานวน
ผู รั บ บริ การเพิ่ มขึ้ น สอดคลอ งกั บการให บริ การของ Yacolt Library Express ประเทศสหรัฐ อเมริ กา (Wallin,
2015) และ Aalborg Public Libraries (Boelt, 2015) ประเทศเดนมารก ซึ่งเปนกรณีศึกษาหองสมุดที่ใหบริการ
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แบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดที่เปนตนแบบหรือมีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น โดย Yacolt Library Express
สามารถขยายเวลาเปดไดเปน 7 วันตอสัปดาห โดยใหบริการได 68 ชั่วโมงตอสัปดาห มีผูรับบริการที่ปกติไมสามารถ
ใชบริการหองสมุดในชวงเปดทําการปกติไดมาใชบริการเพิ่มขึ้น สวน Aalborg Public Libraries สาขาหมูบาน
Vodskov สามารถขยายเวลาเปดจากเดิม 33 ชั่วโมง เปน 66 ชั่วโมง และมีผูรับบริการเพิ่มมากขึ้นรอยละ 9
บริการที่ผูรับบริการสามารถใชบริการได เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับบริการเปนแบบ
ไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด พบวา มีเพียงบริการเดียวที่ไมสามารถใหบริการไดเหมือนกับชวงกอนปรับบริการ
คื อ บริ ก ารรั บ - ส ง หนั ง สื อ ระหว างห อ งสมุด เนื่ อ งจาก ไม มี บุ ค ลากรประจํ า ณ ห อ งสมุ ด การนํ า ส ง หนั งสือที่
ผูรับบริการรองขอใหมีการจัดสงมาที่หองสมุด Chula UltimateX Library ไมสามารถกระทําได ตองเลือกสถานที่
รั บ หนั ง สื อ เป น ที่ สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร สาขาหลั ก เท า นั้ น ทั้ ง นี้ อ าจปรั บ ไปใช แ นวทางของ Yacolt Library
Express ซึ่งใหบริการดังกลาวดวยการจัดใหมีบุคลากรรับ - สงหนังสือจากหองสมุดสาขาหลักมายังสาขานี้ โดย
กําหนดชวงเวลาการใหบริการที่แนนอน เชน ใหบริการ เฉพาะวันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี และเสารเทานั้น
(Wallin, 2015)
องคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด Chula UltimateX
Library มีการติดตั้ง RFID tags ระบบ HF (High Frequency) เพียงบางสวน เนื่องจากเปนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ ม าจากการควบรวมห อ งสมุ ด หลายคณะ เมื่ อ ต อ งปรั บ บริ ก ารจึ ง ต อ งเปลี่ ย นและติ ด ตั้ ง RFID tags ที่ ตั ว เล ม
ทรั พ ยากรสารสนเทศทั้ ง หมด เพื่ อ ให ผู รั บ บริ ก ารสามารถยื ม - คื น ด ว ยตนเองได และช ว ยให ร ะบบแจ ง เตื อน
ผูรับบริการสามารถทําการแจงเตือนไดวามีทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไมถูกยืม ใหดําเนินการยืมใหถูกตองกอนออก
จากหองสมุด พรอมทั้งแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไมถูกยืมบนหนาจอที่ติดตั้งบริเวณทางเขา - ออก
หองสมุด โดย RFID tags ถูกเปลี่ยนเปนระบบ UHF (Ultra High Frequency) มีลักษณะเดน คือ มีคลื่นความถี่สูง
สามารถอานสัญญาณไดในระยะไกล และรองรับรูปแบบบริการในอนาคต การติดตั้ง RFID tags ถือเปนองคประกอบ
เบื้องตนที่สําคัญของหองสมุดที่ใหบริการแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดที่ยังมีทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ตัวเลมใหบริการอยู เพราะชวยผูรับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดดวยตนเอง (Dowd & Dainton, 2017)
องคประกอบของระบบที่ใชควบคุมหองสมุดนั้นประกอบดวย 1) ระบบควบคุมการเปด - ปด
ประตูหองสมุด 2) ระบบควบคุมไฟสองสวาง 3) ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ 4) ระบบควบคุมเสียงประกาศ
5) ระบบตรวจตราหองสมุดดวยกลองโทรทัศนวงจรปด และ 6) ระบบแจงเตือนการทํางานของอุปกรณผิดปกติ เชน
การแจงเตือนผูดูแลระบบเมื่อถังรับคืนหนังสือเต็ม หรือเกิดการยืม - คืนดวยเครื่องอัตโนมัติไมสําเร็จ ซึ่งทุกระบบ
สามารถควบคุมไดจากอุปกรณตาง ๆ ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตได เนื่องจากเปนเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application)
ชวยใหผูดูแลระบบสามารถควบคุมหองสมุดไดทุกที่ทุกเวลา โดยองคประกอบของระบบที่ควบคุมหองสมุดสอดคลอง
กับ Johannsen (2017) ที่กลาววาระบบควบคุมหลักที่ควรมี คือ ระบบควบคุมประตูหองสมุด แสงสวาง เสียง
ประกาศ กลองวงจรปด และระบบรายงานการทํางานของระบบ (Event logs)
ดานชองทางการติดตอกับบุคลากรหองสมุดเมื่อผูรับบริการตองการความชวยเหลือ มีชองทาง
การติดตอไวสามชองทาง คือ 1) โทรศัพท 2) โปรแกรม Skype ซึ่งติดตั้งอยูที่เครื่องขายบัตรเพื่อเขาใชบริการและ
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เครื่ อ งยื ม - คื น อั ต โนมั ติ และ 3) เครื อ ข า ยทางสั ง คมออนไลน ข องห อ งสมุ ด เช น Facebook โดยช อ งทางที่
ผูรับบริการนิยมใช คือ โทรศัพท และ Facebook สวนการติดตอผานโปรแกรม Skype ยังใชงานไดไมดีเทาที่ควร
เนื่องจากผูรับบริการตองมีความคุนเคยกับโปรแกรมจึงจะสามารถใชงานได สอดคลองกับ Ducasse (2019) ที่กลาว
วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเปนขอจํากัดที่ทําใหผูรับบริการที่ไมคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีไมสามารถรับ
บริการได
ปญหาที่พบในชวงทดลองเปดใหบริการ
การรวบรวมปญหาที่พบในชวงทดลองเปดใหบริการของหองสมุด Chula UltimateX Library
ใชการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563
จากบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหไปสังเกตการณในชวงทดลองเปดใหบริการจํานวน 8 คน ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 31 ตุ ล าคม 2563 โดยแบ ง การนํ า เสนอข อ มู ล ป ญ หาที่ พ บออกเป น 4 ด า น คื อ การเข า ใช บ ริ ก าร การบริ ก าร
การปองกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย และระบบควบคุมหองสมุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
ปญหาดานการเขาใชบริการ โดยเฉพาะการเขาใชบริการของบุคคลภายนอกที่ตองมีการซื้อบัตร
เขาใชบริการรายวันที่ตูขายบัตรอัตโนมัติ ผูสังเกตการณมีความเห็นตรงกันวาตูขายบัตรยังมีความซับซอนในการ
ใชงาน ควรทําสื่อแนะนําการใชงานที่เขาใจงาย นอกจากนี้ในการชําระคาบัตรเขาใชบริการยังรับเฉพาะการชําระ
ผานการสแกน QR code ซึ่งบางครั้งผูรับบริการไมสะดวกชําระเงินดวยวิธีการนี้ สวนการวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง
ผู รั บ บริ ก ารในช ว งการระบาดของ COVID - 19 ยั ง ต อ งดํ า เนิ น การด ว ยบุ ค ลากร นอกจากนี้ ยั ง พบป ญ หาเรื่ อ ง
ผูรับบริการอาศัยจังหวะที่ประตูผานเขาออกหองสมุดยังปดไมสนิทเดินผานเขาใชหองสมุดโดยไมทําการยืนยันตัวตน
เพื่อใหประตูเปดตามปกติ
ปญหาดานการบริการ พบวา ผูสังเกตการณมีความเห็นตรงกัน คือ 1) เครื่องยืม - คืนอัตโนมัติ
ยั ง ไม เ สถี ย รทํ า ให บ างครั้ง ไม สามารถทํ า รายการได สํา เร็จ 2) ผู รั บ บริ ก ารไม สามารถยื ม ทรัพ ยากรสารสนเทศ
ดวยตนเองไดกรณีหมดอายุสมาชิก ตองทําการติดตอบุคลากรหองสมุดเพื่อตออายุสมาชิกกอนทํารายการยืมตอไป
เนื่ อ งจากฐานข อ มู ล สมาชิ ก ห อ งสมุ ด ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเชื่ อ มโยงโดยตรงกั บ ฐานข อ มู ล นิ สิ ต และบุ ค ลากร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การตออายุสมาชิกจึงยังไมเปนแบบอัตโนมัติ 3) การเก็บหนังสือใชแลวขึ้นชั้นวาง
ยังจําเปนตองจัดบุคลากรมาปฏิบัติงาน 4) บริการรับ-สงหนังสือระหวางหองสมุด ตองใหผูรับบริการรับตัวเลม
ที่สํานักงานวิทยทรัพยากร สาขาหลักแทน และ 5) การเติมเงินเพื่อใชบริการถายเอกสาร สแกน และพิมพเอกสาร
ดวยตนเอง ผูรับบริการยังไมสามารถเติมเงินดวยตนเองไดเนื่องจากระบบการชําระเงินดวยตนเองยังอยูระหวาง
การพัฒนา ทั้งนี้อาจกลาวไดวาปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากหองสมุดอยูในชวงทดลองใหบริการระบบตาง ๆ
จึงยังไมเสถียร เมื่อทําการปรับบริการไประยะหนึ่งแลวปญหาที่เกิดขึ้นนาจะลดนอยลง และระบบมีความเสถียร
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตจากผูสังเกตการณ คือ ผูรับบริการสวนใหญเนนการใชบริการพื้นที่หองสมุดเพื่ออาน
หรื อ ทบทวนบทเรียนดว ยคอมพิว เตอรที่ พ กพามาเป นหลัก มี ก ารใช บ ริก ารอื่ น ๆ ค อ นข า งน อ ย สอดคลองกับ
Johannsen (2017) ที่กลาววา ปจจุบันนิสิต นักศึกษาเนนการใชบริการพื้นที่หองสมุดเพื่อกระทํากิจกรรมตาง ๆ
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เปนหลัก และ Woodward (2013) ที่กลาววา นิสิต นักศึกษาในยุคปจจุบันมีการพกพาอุปกรณของตนเองเขามาใช
ภายในหองสมุด หองสมุดควรปรับสถานที่ใหรองรับกับการใชงานของผูรับบริการ
ปญหาดานการปองกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย พบวา ผูสังเกตการณมีความเห็นตรงกัน คือ
เมื่ อ ระบบแจ ง เตื อ นว า มี ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ ยั ง ไม ผ า นการยื ม ประตู ผ า นเข า ออกห อ งสมุ ด จะทํ า การล็ อ ก
โดยอัตโนมัติเปนเวลา 20 วินาที เพื่อปองกันไมใหผูรับบริการออกจากหองสมุดได ในชวงเวลาดังกลาวผูรับบริการ
สวนใหญมีอาการตกใจและไมทราบวาควรทําอยางไร นอกจากนี้ ระบบแจงเตือนดังกลาวยังไมเสถียรเทา ที่ควร
เนื่องจากมีการแจงเตือนเกิดขึ้นเมื่อผูรับบริการมีคอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรแท็บเล็ตติดตัวและเดินผาน
ประตู ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาผูรับบริการมีทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไมผานการยืมอยางถูกตอง
ปญหาดานระบบควบคุมหองสมุด จากการเก็บขอมูลจากผูดูแลระบบควบคุมหองสมุด Chula
UltimateX Library พบวา ระบบการควบคุมทํางานไดเปนอยางดีและสามารถเขาถึงระบบเพื่อควบคุมไดจากทุกที่
ทุกเวลา ยกเวนระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไมสามารถเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ เนื่องจากเปนระบบที่พัฒนาดวย
Adobe Flash ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยแลว ทําใหหลายอุปกรณไมสามารถเขาใชงานระบบนี้ได นอกจากนีย้ ังเปน
ระบบที่ใชรวมกันทั้งอาคาร ไมไดควบคุมเฉพาะเครื่องปรับอากาศภายในหองสมุด ดังนั้น หากมีการควบคุมผิดพลาด
จะสงผลกระทบตอระบบปรับอากาศของทั้งอาคารที่หองสมุดตั้งอยู
ปญหาของระบบควบคุมห องสมุด อี กดานหนึ่ ง คือ การตั้งเวลาเพื่อเปดปด ประตู แสงสวา ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศ และเสี ย งประกาศมี ขั้ น ตอนที่ ค อ นข า งซั บ ซ อ น หากสามารถปรั บ ให ใ ช ง านได ง า ยขึ้ น
จะชวยใหมีบุคลากรหองสมุดที่ดูแลระบบไดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผูดูแลระบบยังมีความเห็นวาควรมีระบบควบคุม
เพิ่มเติม ไดแก 1) ระบบการควบคุมการเปดปดประตูหองสมุดแบบฉุกเฉินที่ควบคุมโดยผูรับบริการที่อยู ณ หองสมุด
ได 2) ระบบเสียงประกาศที่สามารถประกาศเสียงไดจากทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากในปจจุบัน การประกาศเสียง
ที่ไมไดมีการบันทึกไวในระบบตองทําการประกาศจากสํานักงานวิทยทรัพยากร สาขาหลักเทานั้น ทั้งสองระบบ
จะชวยใหผูรับบริการไดรับความปลอดภัยในการใชบริการมากขึ้น
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ห อ งสมุ ด Chula UltimateX Library เริ่ ม ทดลองให บ ริ ก ารแบบไม มี บุ ค ลากรประจํ า ณ
หองสมุด ในชวงวันที่ 31 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563 โดยในชวงเวลาดังกลาวทางสํานักงานวิทยทรัพยากรไดจัด
บุคลากร จํานวน 8 คนหมุนเวียนเขาไปสังเกตการณแบบไมใหบริการ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของผูรับบริการและ
รวบรวมขอมูลวามีระบบและบริการใดที่ยังมีปญหาในการใชงานหรือใหบริการ การรวบรวมขอมูลดานลักษณะ
การใหบริการในชวงทดลองใชการเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและการสังเกตการใหบริการจากสถานที่จริง
การรวบรวมข อ มู ล ด า นป ญ หาที่ พ บในการให บ ริ ก าร ใช วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง โดยเก็ บ ข อ มู ล
จากผูสังเกตการณ จํานวน 8 คน
สรุ ป ลั ก ษณะการให บ ริ ก ารในช ว งทดลองให บ ริ ก ารได ดั ง นี้ 1) สามารถขยายเวลาการเป ด
ใหบริการไดจากเดิม 58 ชั่วโมงตอสัปดาห เปน 63 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยไมตองมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด และ
มีผูรับบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.29 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันที่ยังไมมีการปรับบริการ 2) ผูรับบริการสามารถ
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รับบริการทุกบริการไดเทียบเทากับชวงที่มีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด มีเพียงบริการเดียวที่ผูรับบริการตองใช
บริการที่สาขาหลัก คือ บริการรับ - สงหนังสือระหวางหองสมุด และ 3) องคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ชวยใหสามารถปรับบริการเปนแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดได คือ RFID tags ที่ชวยใหผูรับบริการสามารถ
ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศไดดวยตนเอง และชวยใหระบบแจงเตือนผูรับบริการ เมื่อมีทรัพยากรสารสนเทศที่ยัง
ไมผานการยืมอยางถูกตองทํางานได สวนระบบควบคุมหองสมุด มีระบบหลัก คือ ระบบควบคุมการเปดปดประตู
หองสมุด ระบบควบคุมไฟสองสวาง ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมเสียงประกาศ ระบบตรวจตรา
หองสมุดดวยกลองโทรทัศนวงจรปด และ ระบบแจงเตือนการทํางานของอุปกรณผิดปกติ
สรุ ป ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ พ บในช ว งทดลองให บ ริ ก ารได ดั ง นี้ 1) ด า นการเข า ใช บ ริ ก าร พบว า
ควรจัดทําสื่อสอนการใชงานตูขายบัตรสําหรับเขาใชบริการใหเขาใจงายและชัดเจนเพื่อใหผูที่ไมคุนเคยสามารถ
ใชงานได และอาจเพิ่มชองทางการชําระเงินอื่นนอกจากการสแกนจายดวย QR code เพื่อใหผูรับบริการมีทางเลือก
ในการชําระเงิน 2) ดานการบริการ พบวา เครื่องยืม - คืนอัตโนมัติยังทํางานไมเสถียร การตออายุสมาชิกยังคงตอง
ใหบุคลากรเปนผูตออายุใหเนื่องจากยังไมมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลนิสิตและบุคลากรโดยตรงกับระบบหอ งสมุด
อัตโนมัติซึ่งจะชวยใหขอมูลสมาชิกในระบบเปนปจจุบันโดยอัตโนมัติ สวนการบริการที่ยังตองมีการจัดบุคลากรเขามา
ดําเนินการ คือ การจัดหนังสือขึ้นชั้นวาง และบริการรับ-สงหนังสือระหวางหองสมุด สวนการเติมเงินเพื่อใชบริการ
ถายเอกสาร สแกน และพิมพเอกสารดวยตนเองยังอยูในชวงการพัฒนาระบบที่ชวยใหผูรับบริการสามารถเติมเงินได
ดวยตนเอง 3) ดานการปองกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย พบวา ระบบแจงเตือนยังไมเสถียรเทาที่ควร เพราะมี
การแจงเตือนเกิดขึ้นเมื่อผูรับบริการมีคอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเดินผาน ทําใหเกิดความเขาใจผิด
วาผูรับบริการมีทรัพยากรสารสนเทศที่ไมผานการยืมอยางถูกตอง และ 4) ดานระบบควบคุมหองสมุด พบวา ระบบ
ที่มีปญหาไมสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา คือ ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากพัฒนาดวย Adobe Flash
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยแลว
นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการสวนใหญมาที่หองสมุด
เพื่ อ ใช บ ริ ก ารพื้ น ที่ เ ป น หลั ก มี ก ารใช บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศจํ า นวนไม ม ากนั ก และส ว นใหญ มี ก ารนํ า
คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรืออุปกรณพกพาตาง ๆ เขามาใชงานในหองสมุด การปรับพื้นที่ในอนาคตอาจปรับเปน
พื้นที่ที่เอื้อตอการนําคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรืออุปกรณพกพาตาง ๆ เขามาใชงาน เชน มีปลั๊กไฟเพิ่มเติม หรือมีการ
ออกแบบพื้นที่ใหบริการใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการในยุคใหม เชน อาจมีการแบงเขต (Zone)
เปนเขตใชเสียงได เขตหามใชเสียง เพื่อใหมีพื้นที่ที่เหมาะกับผูรับบริการทุกประเภท
กลาวโดยสรุป การใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด มีสิ่งที่ควรคํานึงถึง
คื อ 1) เทคโนโลยี ที่ ห อ งสมุ ด มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ เลื อ กติ ด ตั้ ง เฉพาะระบบที่ ยั ง ขาดไปให ส ามารถให บ ริ ก าร
แบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดได เนื่องจากทุกระบบมีคาใชจายดานการดูแลรักษาระบบที่หองสมุดตอง
รับผิดชอบ และควรเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใชงานไดยาวนาน 2) ความจําเปนในการปรับเปลี่ยน
บริการเปนแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด 3) การจัดกําลังคนเพื่อมาดูแลหองสมุด เนื่องจากงานบางประเภท
ยังคงตองใชบุคลากรในการดําเนินการ เชน การเรียงหนังสือขึ้นชั้นบริการ โดยหากวางแผนวาจะไมมีบุคลากร
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ใหบริการเลย ตองนึกถึงเทคโนโลยีที่จะนํามาใชทดแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกลาว เชน หุนยนตเก็บหนังสือ
(Latimer, 2018) นอกจากนี้ ยั ง ต อ งวางแผนการจั ด การภาระงานและกํ า ลั ง คนใหม เมื่ อ มี ก ารใช บุ ค ลากร
ในการใหบริการลดลงและมีระบบอัตโนมัติเขามาชวยในการใหบริการแลว จะมีการจัดภาระงานใหมใหบุคลากร
อยางไร เชน การสงเสริมการเพิ่มพูนทักษะใหมของบุคลากรเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในภาระงานใหมที่สามารถ
สนับสนุนผูรับบริการหองสมุดไดมากกวาเดิมนอกเหนือจากการดูแลหองสมุดในสวนที่ระบบอัตโนมัติสามารถดูแล
และจัดการได 4) ความเสถียรของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เนื่องจากระบบควบคุมหองสมุด
และเครื่องอัตโนมัติตาง ๆ ทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งหมด หากเครือขายขัดของจะทําให หองสมุดไม
สามารถใหบริการไดชั่วคราว 5) ควรคํานึงถึงแผนความปลอดภัย และระบบการสื่อสารระหวางผูรับบริการกับ
บุคลากรหองสมุด เนื่องจากการดูแลหองสมุดเปนการดูแลจากระยะไกล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไมมีบุคลากรที่
สามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดอยางทันท วงที และ 6) ไมมีตนแบบบริการใดที่ใชไดดีกับหองสมุดทุ ก แห ง
เนื่องจากหองสมุดแตละแหงมีสภาพแวดลอมและผูรับบริการแตกตางกัน วิธีการที่ไดผลลัพธดีในหองสมุดหนึ่งอาจใช
ไมไดผลในอีกหองสมุดหนึ่ง ขึ้นอยูกับบริบทของหองสมุดนั้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม คือ 1) ศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูรับบริการ
เพื่อการปรับบริการใหเหมาะกับความตองการของผูรับบริการ 2) ศึกษาความคุมทุนในระยะยาว เนื่องจากการปรับ
บริการมีตนทุนและคาใชจายที่หองสมุดตองรับผิดชอบ การศึกษาเรื่องความคุมทุนอาจชวยใหผูบริหารมีขอมูล
ชวยตัดสินใจวาควรเปลี่ยนหองสมุดสาขาเปนหองสมุดที่ใหบริการโดยไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุดหรือไม และ
3) ศึกษาการวางแผนดานกําลังคนหรือการเปลี่ยนแปลงภาระงานเมื่อปรับเปลี่ยนบริการเปนหองสมุดแบบไมมี
บุคลากรประจํา ณ หองสมุด วามีการมอบหมายงานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หรือมีการพัฒนาทักษะของบุคลากร
อยางไรเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางไปจากเดิมได เชน การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่สามารถสนับสนุนผูรับบริการไดมากขึ้นนอกเหนือจากงานที่ระบบอัตโนมัติสามารถดูแลและจัดการได
ขอมูลในบทความนี้สามารถนําไปใชประโยชนโดยเปนกรณีศึกษาการใหบริการหองสมุดแบบไมมี
บุคลากรประจํา ณ หองสมุดในดานลักษณะของการใหบริการ และ ปญหาที่พบในชวงทดลองเปดใหบริการ เพื่อเปน
ขอมูลใหกับหองสมุดที่สนใจการใหบริการหองสมุดแบบไมมีบุคลากรประจํา ณ หองสมุด ในดานการจัดบริการ
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ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรค COVID-19
Users’ Satisfaction of the Academic Library Services in the situation
during the spread of COVID-19 pandemic
กิตติยา ขุมทอง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : libkty@ku.ac.th

บทคัดยอ
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในปจจุบัน สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตองประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563 สํานักหอสมุดจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและตรงตามความตองการของผูใชบริการ สามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนสงเสริมใหผูใชบริการใชทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและบริการออนไลนตาง ๆ ของหองสมุด โดย
สามารถใชงานผานอุปกรณตาง ๆ ไดทุกที่ทุกเวลาเสมือนไดเขามาใชบริการที่สํานักหอสมุด จํานวน 5 บริการ ไดแก
1) บริการยืมคืนทรัพยากรประเภทหนังสือ 2) บริการยืมคืน Laptop 3) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
4) บริการปลอดหนี้ และ 5) บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ
สํ า นั ก หอสมุ ด ได ทํ า การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต อาจารย และบุ ค ลากร หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตรตอการใหบริการของสํานักหอสมุดในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 เพื่อนําผลที่ไดมา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและตรงตามความตองการของผูใชบริการ
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการความพึงพอใจในการใหบริการ
ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.73 คิดเปนรอยละ 94.6 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตอดานมาตรการ
ความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.6

คําสําคัญ: ยืมหนังสือ, โนตบุค, แลปท็อป, นิวนอรมอล, โควิด-19, นักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ, ปลอดหนี้
ABSTRACT
The COVID- 19 pandemic has resulted in the temporarily close of Kasetsart
University. All classes are canceled from March 16, 2020. In response to the coronavirus outbreak,
the library has to adapt its services to continuously support the needs and demands of the library
users. It focuses on the promotion of digital resources and online services, which can be accessed
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at anytime from anywhere, any device as if using the service at the library building. The online
library services include 1) Book Borrowing and Renewal 2) Laptop Borrowing 3) Reference Service
via Online Chat System and Social Media 4) Online Debt- Free Certification Issuing 5) Information
Searching by Individual Request.
The library has studied the user’ s satisfaction with the academic library services
during the situation of the spread of the COVID- 19 pandemic in order to improve the services to
meet the needs of the library users during the COVID-19 pandemic. The study result finds that the
average score of user’s satisfaction towards library services is at a high level, 4.73 or 94.6 percent.
The aspect that receives the highest user satisfaction score is the library safety measures to prevent
the spread of the COVID-19 with a score of 4.83 or 96.6 percent

Keyword: Borrowing Books Service, Borrowing laptop Service, Reference Service ( Online) , Debt
free online Service, New Normal, COVID-19, Researcher & Librarian (Online).
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหองสมุดระดับอุดมศึกษาที่มีหนาที่และภารกิจ
สําคัญคือ ทําหนาที่สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบแกนิสิต อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งในดานการเรียนการสอน การศึกษาคนควาและการวิจัย และเพื่อตอบสนองตอความตองการทางดานการศึกษา
คนควาขอมูลหาความรูของนักเรียน นิสิต และอาจารย นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการตลอดจน
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สนับสนุนการอานและการศึกษาคนควาตลอดชีวิต โดยประชาชนผูสนใจโดยทั่วไป
สามารถเขาถึงและใชบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ในปจจุบัน จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหสํานักหอสมุดตองปดทํา
การ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผูใชบริการ เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม แต
เนื่ อ งจากสํ า นั ก หอสมุ ด เป น หน ว ยงานให บ ริ ก าร ประกอบกั บ เป น ช ว งสอบปลายภาคของนิ สิ ต หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จึงทําใหนิสิตมีความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดเพื่อใชในการ
เรียนและการสอบออนไลน อีกทั้ง อาจารยและนักวิจัยยังตองทําการวิจัย จากปญหาดังกลาวทําใหสํานักหอสมุดจึง
ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปน
ออนไลน ดังนั้น เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ ผูใชบริการ สํานักหอสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการโดยเนนการ
นําเอาเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการใชทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและบริการออนไลนตาง ๆ ของ
หองสมุดผานอุปกรณตาง ๆ โดยดําเนินการสํารวจความตองการใชบริการของสํานักหอสมุด ในชวงสถานการณเฝา
ระวังการแพรระบาด COVID-19 (กิตติยา ขุมทอง, 2563) ซึ่งผลสํารวจพบวา นิสิตและอาจารยมีความตองการใช
บริการ 5 บริการ ดังนี้ 1) บริการยืมคืนทรัพยากรประเภทหนังสือ 2) บริการยืมคืน Laptop 3) บริการตอบคําถาม
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และชวยการคนควา 4) บริการปลอดหนี้ และ 5) บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ โดยเริ่มใหบริการรูปแบบออนไลน
ทั้ง 5 บริการตั้งแตวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนมา
จากการใหบริการดังกลาว จึงเห็นควรใหมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในดานตาง ๆ ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการ อีกทั้ง ยังสามารถนําผลที่ไดมาใชเปนขอมูลใหผูบริหารระดับสูงในการ
กําหนดนโยบาย วางแผนในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใหบริการของสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากขึ้นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอการ
ใหบริการของสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
2. เพื่อนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและ
ตรงตามความตองการของผูใชบริการในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการใน
โดยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ใ นการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ทรั พ ยากร
สารสนเทศและบริการตาง ๆ ไดงาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เปนการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานและระยะเวลา
ในสวนของผูใหบริการและผูใชบริการไดโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทาง สามารถคนหาขอมูลและตอบคําถาม
ใหกับผูใชไดตลอดเวลา สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูใชในรูปแบบบริการออนไลน โดยมีกระบวนการดําเนินงานตาม
วงจร PDCA ดังนี้
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan)
1.1 การวางแผนการดําเนินงานรวมกันระหวางผูบริหารสํานักหอสมุด มอบเปนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานใหกับฝายบริการ มีการประชุมหารือกับบุคลากรของฝายบริการเพื่อใหรับทราบปญหาและ
กําหนดรูปแบบการใหบริการรวมกัน กําหนดเวลา ขอบเขตความรับผิดชอบ และผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ดําเนินการสํารวจความตองการใชบริการของสํานักหอสมุดในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ระหวางวันที่ 1 - 10 เมษายน 2563 ซึ่งเปนชวงที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการ
เรี ย นการสอน และสํ า นั ก หอสมุ ด ป ด บริ ก าร จากผลการสํ า รวจในครั้ ง นี้ ทํ า ให ส ามารถสรุ ป การให บ ริ ก ารของ
สํานักหอสมุดที่มีความจําเปนในสถานการณนี้ จํานวน 5 บริการ ไดแก 1) บริการยืมคืนทรัพยากรประเภทหนังสือ
2) บริการยืมคืน Laptop 3) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 4) บริการปลอดหนี้ และ 5) บริการนักวิจัยพบ
(บรรณา)รักษ (กิตติยา ขุมทอง, 2563)
1.3 การประชุมรวมกันระหวางบุคลากรฝายบริการ เพื่อชี้แจงแผนการดําเนินงานให
รับทราบ และขอความรวมมือในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามแผนงานที่กําหนด
1.4 กําหนดผูรับผิดชอบในการใหบริการซึ่งจะตองเปนบุคคลที่มีที่พักอาศัยอยูภายใน
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หรือละแวกใกล ๆ มหาวิทยาลัยหรือสามารถเดินทางมาโดยรถสวนตัวไมเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางเพื่อลด
ความเสี่ยงใหไดมากที่สุด
1

การใหบริการ
รูปแบบเดิม

สํานักหอสมุด

2

4

เคานเตอร
5

3

การ
ใหบริการ
รูปแบบใหม

One Stop
Service

บริการที่ผูใช
ตองการ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหบริการชวงสถาการณโควิด-19
2. ดําเนินการตามแผน (Do)
2.1 กําหนดรูปแบบการใหบริการผานแบบฟอรมออนไลน โดยใชเครื่องมือ Google
form สําหรับบริการยืมหนังสือและ Laptop เพื่อใหอํานวยความสะดวกใหผูใชที่เปนนิสิตและอาจารยสามารถแจง
รายละเอียดของหนังสือ บทความวารสาร และงานวิจัยตาง ๆ พรอมทั้งสามารถระบุวิธีรับบริการ เชน มารับดวย
ตนเอง หรือสงไปรษณีย ตลอดจนแจงวันและเวลาที่ตองการติดตอใชบริการแบบ One Stop Service
2.2 พัฒนาระบบ Live Chat เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ ที่เขามาสืบคน
ขอมูลในเว็บไซตของสํานักหอสมุด หากมีขอคําถาม หรือขอสงสัยตาง ๆ สามารถสอบถามไดที่กลองขอความ Ask a
librarian chat ที่ปรากฎอยูที่มุมขวาดานลางของหนาเว็บไซตไดตลอดเวลาทําการ ซึ่งหากเปนชวงนอกเวลาทําการ
ระบบจะทําการบันทึกขอคําถาม เพื่อใหบรรณารักษสามารถตอบคําถามกลับผูใชผานทางเมลที่ผูใชแจงไว
2.3 จัดทําแบบฟอรมปลอดหนี้ออนไลนพรอมลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกสและตรา
ประทับของสํานักหอสมุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและจะทําเรื่อง
ขอจบ สามารถยื่นคําขอผาน Google form หรือ Email ของบรรณารักษที่รับผิดชอบในการใหบริการนี้ และสงเมล
กลับคืนใหกับผูใช เพื่อใชประกอบการยื่นขอจบการศึกษากับทางบัณฑิตวิทยาลัย
3. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check)
ติดตามผลการดําเนินงานโดยใหบุคลากรของฝายรายงานผลการดําเนินงานรายวันตอหัวหนา
ฝายบริการ มีการรับฟงขอเสนอแนะตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นจากผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหดี
ยิ่งขึ้น และหัวหนาฝายสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหารทุกสัปดาห
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4. การปรับปรุงงาน (Act)
สํ า นั ก หอสมุ ด ได มี ก ารประเมิ น ผลการให บ ริ ก ารช ว งสถานการณ COVID-19 และนํ า
ขอเสนอแนะตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน และวางแผนการใหบริการตอไป
โดยใชขอมูลประกอบกัน ดังนี้
4.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการชวงสถานการณ COVID-19
4.2 ข อ เสนอแนะและป ญ หาของผู ใ ช ที่ ส ง ผ า นช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารต า ง ๆ ได แ ก
Facebook, Line@, LiveChat และ Email
4.3 ขอเสนอแนะและปญหาจากผูปฏิบัติงานใหบริการในแตละวัน
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค
COVID-19 ระหวางวันที่ 15 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมุงเนนผูใชบริการทั้งหมด จํานวน 1,725 คน
มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 420 คน สามารถสรุปผลการดําเนินงานและความพึงพอใจตอการใหบริการได ดังนี้
ผลการดําเนินการ
1. บริการยืมหนังสือผานแบบฟอรมออนไลน โดยดําเนินการสํารวจความตองการใชบริการชวง
COVID-19 พบวา ผูใชบริการมีความตองการยืมหนังสือทั้งที่มารับดวยตนเองและสงทางไปรษณีย ฝายบริการจึงได
เริ่มดําเนินการใหยืมหนังสือ โดยใหผูใชบริการกรอกขอมูลรายละเอียดหนังสือหรือบทความวิชาการทีต่ องการผาน
ชองทาง Google Form แทนการเขามาใชบริการทีส่ ํานักหอสมุด และกลุม เปาหมายหลักในการใหบริการ คือ นิสิต
อาจารย และบุคลากร มก. กําหนดใหบริการ 2 รูปแบบ คือ หากเปนนิสิตอาจารย หรือบุคลากร มก.ที่พักอาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัยใหมารับดวยตัวเอง และ หากพักอยูภายนอกหรืออยูหางไกลจากมหาวิทยาลัยจะทําการสง
หนังสือใหทางไปรษณีย โดยเริม่ ดําเนินการตั้งแต วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนมา มีผูใชบริการ จํานวน 655
คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 255 คน ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.76 คิด
เปนรอยละ 95.2
2. บริการยืมคืน Laptop เปนบริการที่สงเสริมใหนิสิตสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเพือ่
ประกอบการเรี ย นการสอนและเรี ย นรู จ ากสื่ อ ออนไลน ต า ง ๆ โดยรู ป แบบเดิ ม นิ สิ ต จะสามารถยื ม ใช ภ ายใน
สํานักหอสมุดเทานั้น แตเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 ประกอบกับเปนชวงสอบปลายภาคของนิสิต สํานักหอสมุด
จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการยืม Laptop โดยใหยืมกลับไปใชที่หอพักเพื่อใชในการเรียนการสอน
ออนไลน การทํารายงานประกอบการเรียน และใชในการสอบออนไลน โดยใหนิสิตกรอกขอมูลรายละเอียดสวน
บุคคลผานชองทาง Google Form แทนการเขามาใชบริการและนิสิตตองมารับ Laptop ดวยตนเองที่สํานักหอสมุด
มีผูใชบริการ จํานวน 85 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 47 คน ผูใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
ดีมาก คาเฉลี่ย 4.82 คิดเปนรอยละ 96.4
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3. บริการตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลน เดิมการใหบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา ผูใชบริการตองมาติดตอที่เคานเตอรบริการ แตเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 และเปนการลดความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อทั้งผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ สํานักหอสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการผานระบบ LiveChat
ซึ่งพัฒนาระบบโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังใหบริการผานชองทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เชน
Facebook ของสํ า นั ก หอสมุ ด , Line@, Email เพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารได รั บ ความสะดวก และสามารถสอบถามได
ตลอดเวลา มีผูใชบริการ จํานวน 538 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 46 คน ผูใชบริการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.6
4. บริการขอใบปลอดหนี้ออนไลน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะตองเขามาติดตอ
ที่เคานเตอรบริการเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการจบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แตเมื่อเกิดสถานการณ COVID19 และเปนการลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อทั้งผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ สํานักหอสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหบริการออนไลน นิสิตสามารถสงคําขอตรวจสอบรายการคางสงหนังสือหรือคาปรับกับทางสํานักหอสมุด ผาน
ชองทาง Google Form และ Email สํานักหอสมุดจัดทําแบบฟอรมปลอดหนี้ออนไลนพรอมลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกส
และตราประทับของสํานักหอสมุดพรอมสงเมลกลับคืนใหกับนิสิต เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนิสิตในการยื่นขอจบ
การศึกษากับทางบัณฑิตวิทยาลัย มีผูใชบริการ จํานวน 434 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 62 คน ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.76 คิดเปนรอยละ 95.2
5. บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ เปนบริการชวยเหลืออาจารยและนักวิจัยในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการโดยเฉพาะ ทั้งการสืบคนขอมูล ใหคําปรึกษาการเขียนบรรณานุกรมและการใช EndNote แตเมื่อเกิด
สถานการณ COVID-19 ทําใหอาจารยและนักวิจัยไมสามารถเขามาใชบริการสํานักหอสมุดไดและอาจสงผลกระทบ
ตอการทําวิจัย สํานักหอสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษออนไลนผานชอ งทาง
Google Form เปนการลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อทั้งผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ และทําใหอาจารยและนักวิจัย
สามารถทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง มีผูใชบริการ จํานวน 13 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 10 คน ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.65 คิดเปนรอยละ 93.6
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจําแนกตามบริการ
4.65

5. บริการนักวิจัยพบ(บรรณา)รักษ

4.76

4. บริการขอใบปลอดหนี้ออนไลน

4.68

3. บริการตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลน

4.82

2. บริการยืมคืน LAPTOP

4.76

1. บริการยืมหนังสือผานแบบฟอรมออนไลน
92

93

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามบริการ

94

95

96

97
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ความพึงพอใจตอการใหบริการชวงสถานการณ COVID-19 ในภาพรวม สามารถสรุปผลได ดังนี้

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ
4.83

7. ดานมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

4.78
4.76

6. ดานความพรอมของผูใหบริการ
5. ดานความถูกตองตรงตามคําขอ

4.71
4.70
4.73

4. ดานชองทางการติดตอสื่อสาร
3. ดานความเหมาะสมของเวลาในการใหบริการ
2. ดานความเหมาะสมของรูปแบบการใหบริการ
1. ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการใหทราบ…

4.60
89

90

91

92

93

94

95

96

97

ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามดาน
จากภาพที่ 2 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมากในทุกดาน
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตอดานมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คาเฉลี่ย 4.83 (คิดเปนรอยละ 96.6)
รองลงมา ดานความพรอมของผูใหบริการ คาเฉลี่ย 4.78 (คิดเปนรอยละ 95.6) ดานความถูกตองตรงตามคําขอ
คาเฉลี่ย 4.76 (คิดเปนรอยละ 95.2) ดานความเหมาะสมของรูปแบบการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.73 (คิดเปนรอยละ
94.6) ดานชองทางการติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ย 4.71 (คิดเปนรอยละ 94.2) ดานความเหมาะสมของเวลาในการ
ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.70 (คิดเปนรอยละ 94.0) และ ดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการใหทราบอยางทั่ว ถึง
คาเฉลี่ย 4.60 (คิดเปนรอยละ 92.0) ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามบริการ สรุปไดวาผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอบริการยืมคืนแลปท็อปมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.82 (คิดเปนรอยละ 96.4) ซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับรูปแบบการเรียน
การสอนและการสอบของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนมาเปนรูปแบบออนไลน และสํานักหอสมุดสามารถจัด
ใหบริการนี้ไดอยางทันทวงที่ มีการใหบริการไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอความตองการของผูใชไดตรงจุด จึงทํา
ใหผลการประเมินดานนี้อยูในระดับดีมาก ซึ่งสํานักหอสมุดสามารถนําผลการศึกษาในประเด็นนี้มาดําเนินการ
วางแผนของบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรหรือไอแพดเพื่อ สามารถใหบริการผูใชไดอยางเพียงพอ
ตอไป รองลงมา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการยืมหนังสือและ ขอใบปลอดหนี้ผานแบบฟอรมออนไลนใน
ระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 4.76 (คิดเปนรอยละ 95.2) อาจจะเนื่องมาจากผูใชเกิดความสะดวกในการขอรับบริการ โดย
ไมตองเดินทางมาติดตอที่สํานักหอสมุด สามารถรอรับบริการที่หอพักหรือบานพักอาศัยไดเลย สํานักหอสมุดสามารถ
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นําผลการศึกษามาพัฒนาระบบการสงคําขอทั้งในสวนของการขอยืมหนังสือ และการขอใบปลอดหนี้ เพื่อสามารถ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทรัพยากรสารสนเทศถูกใชงานอยางตอเนื่อง สําหรับบริการนักวิจัยพบ
(บรรณา)รักษ ที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 (คิดเปนรอยละ 93.6) อาจเนื่องมาจากเปน
บริการเฉพาะกลุม คือ อาจารยและนักวิจัย ซึ่งเปนกลุมที่มีทักษะการสืบคนฐานขอมูลออนไลน และอาจจะเกิดจาก
การประชาสัมพันธไมทั่วถึง ทําใหมีผูใชบริการนอย สํานักหอสมุดสามารถนําผลการศึกษานี้มาวางแผนการใหบริการ
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเพื่อใหบริการนี้เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามดาน สรุปไดวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอดาน
มาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 คาเฉลี่ย 4.83 (คิดเปนรอยละ 96.6) อาจจะเนื่องมาจากผูใชบริการ
เล็ ง เห็ น ว าในสถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคโควิ ด-19 การป อ งกั น โรคเปน สิ่ง สํา คั ญ และสํ า นัก หอสมุดมี
มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด เชน การวัดอุณหภูมิ การสวมหนากากอนามัยและการรักษาระยะหางทาง
สังคม โดยกําหนดมาตรการอยางทันทวงที ทําใหผูใชลดความกลัวและวิตกกังวลในการใชบริการ ทําใหเกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพรอมการใหบริการของสํานักหอสมุดในสถานการณวิกฤตที่สงกระทบตอการใหบริการ
ในปจจุบัน สําหรับดานการรับรูขาวสารที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 (คิดเปนรอยละ 92.0)
อาจเกิดจากชองทางประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง และสํานักหอสมุดปดบริการกะทันหันทําใหผูใชบริการไมไดรับรู
ขาวสาร ซึ่งไดนํามาเปนแผนปรับปรุงในการประชาสัมพันธหรืออาจทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชองทางการ
ประชาสัมพันธที่ใหทราบวาทําใหผูใชบริการรับรูชองทางไหนมากที่สุด
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรค COVID-19 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึง พอใจของนิสิ ต อาจารย และบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ตอการ
ใหบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใหบริการที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและตรงตามความตองการของผูใชบริการในชวงสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID-19 สามารถสรุปผลได ดังนี้
การใหบริการยืมคืนแลปท็อป ผูใชบริการมีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเปนผลมาจากสํานักหอสมุด
ไดดําเนินการสํารวจความตองการของผูใชกอนใหบริการ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการที่ตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการ ซึ่งถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการสํารวจความตองการกอนใหบริการ เพื่อนํามาใชในการ
วางแผนหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการให บริ ก ารที่ ต รงกั บ ความต อ งการของผูใ ช ต อ ไป สํ า หรั บ ความพึ ง พอใจที่
ผูใชบริการมีความพึงพอใจนอย คือการประชาสัมพันธที่ไมท่ัวถึง สํานักหอสมุดไดนํามาเปนแผนปรับปรุงในการ
ประชาสัมพันธหรืออาจทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชองทางการประชาสัมพันธที่เพื่อทําใหทราบวาผูใชบริการรับรู
ผานชองทางไหนมากที่สุดตอไป นอกจากนี้สํานักหอสมุดยังเล็งเห็นอีกวา จากสถานการณโควิด ซึ่งเปนสถานการณ
ฉุกเฉินที่ไมคาดคิดมากอน การวางแผนเพื่อเตรียมการณตอสถานการณที่จะเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด การเตรียมความ
พรอมการใหบริการ อุปกรณที่จําเปนสําหรับผูใชบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดเปนสิ่งสําคัญที่
จะทําใหสํานักหอสมุดสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที ผูใชบริการสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่อง และเกิด
ความประทับใจในการใหบริการของสํานักหอสมุดได อีกทั้งยังนํามาใชในการวางแผนหรือ ปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันไดอีกดวย
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ปญหาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุดในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรค COVID-19 มีปญหาและขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ ดังนี้
1. การใหบริการผานแบบฟอรมออนไลนตาง ๆ เชน Google Form ยังไมสามารถตอบกลับ
ผูใชไดอัตโนมัติ เชน บริการยืมหนังสือผานแบบฟอรมออนไลน ยังตองใชวิธีการตอบกลับทางอีเมล ทําใหยังมีขั้นตอน
การทํางานหลายขั้นตอน และผูปฏิบัติงานตองเขาไปตรวจสอบความถูกตองในแบบฟอรมทุกครั้ง สํานักหอสมุดควร
มีการพัฒนาระบบแบบฟอรมออนไลนที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด เพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชบริการในการสืบคนและสงคําขอ และชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานหองสมุดเพื่อ
สามารถใหบริการผูใชไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. การใหบริการยืมคืน Laptop เพื่อใชในการเรียนการสอนออนไลนควรขยายการบริการให
สามารถทําการยืมตอดวยตนเองในระบบไดเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการไมตองนําเครื่องเขามาทํา
การยืมตอดวยตัวเองที่สํานักหอสมุด และเนื่องจาก Laptop มีจํานวนจํากัด ควรมีบริการจองใชบริการ เพื่อใหผูใช
สามารถจองใชเครื่องไดเชนเดียวกับการจองหนังสือ
การนําไปใชประโยชน
ผลลัพธของการดําเนินงานในครั้งนี้ สามารถสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
อีกทั้งจากขอเสนอแนะพบวา ผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะที่ดีตอการใหบริการของสํานักหอสมุดในชวง
สถานการณ COVID-19 นอกจากนี้ยังทําใหเกิดบริการรูปแบบใหมที่สํานักหอสมุดสามารถใหบริการในรูปแบบ
ออนไลน และผูใชบริการมีความตองการใชบริการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สําหรับผลการดําเนินงานที่สําคัญ
และสามารถนํามาใชประโยชนไดมีดังนี้
1. บริการรูปแบบใหมที่สอดคลองตอสถานการณปจจุบัน และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน ไดแก บริการขอใบปลอดหนี้ออนไลน บริการตอบคําถามและชวยการคนควาออนไลน บริการยืม
หนังสือและสงทางไปรษณียชวงปดภาคการศึกษา
2. ระบบ Live Chat ที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการสอบถามขอมูลการใหบริการ
และการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ของสํานักหอสมุด
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพรอมการใหบริการของสํานักหอสมุดในสถานการณวิกฤติที่
สงกระทบตอการใหบริการในปจจุบัน
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การพั ฒ นาและส ง เสริ ม บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นวิ ก ฤต COVID-19 ด ว ยแนวคิ ด Customer
journey (Awareness, Consideration, Purchase, Retention และ Advocacy) และหลั ก การประเมิ น ADLI
(Approach-Deploy-Learning-Integration) ของห อ งสมุ ด คณะเทคนิ ค การแพทย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ดํ า เนิ น การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม การใช บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องห อ งสมุ ดให ส อดรั บกับ
พฤติกรรมของผูใชบริการในวิกฤต COVID-19 ประกอบกับดําเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติการบริการ
ในชวงการปองกันและเฝาระวังการแพรของโรค COVID-19 ตามประกาศของสํานักหอสมุด คณะเทคนิคการแพทย
และของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม โดยเริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ นมี น าคม – กรกฎาคม 2563 สรุ ป ผลของการนํ า แนวคิ ด
Customer journey มาประยุกตใช คือ หองสมุดไดพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอสถิติการใช
บริการอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลประเมินความพึงใจบริการอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
(X̅= 4.50) ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน หลากหลายชองทาง
และตรงกับความตองการของผูใชบริการ และหองสมุดไดดําเนินการทบทวนกระบวนการพัฒนาและสงเสริมบริการ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหทราบถึงจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการพัฒนา และสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกสใหรองรับการรับการเปลี่ยนแปลงตอไป

คําสําคัญ: บริการอิเล็กทรอนิกสของหองสมุด (e-Services), Customer journey, ADLI Model, COVID-19
ABSTRACT
Development and promotion of electronic services in COVID- 19 crisis with the
Customer journey concept (Awareness, Consideration, Purchase, Retention and Advocacy) and ADLI
( Approach- Deploy- Learning- Integration) principles by The Library, Faculty of Associated Medical
Sciences, Chiang Mai University was operated with the purpose for developing and promoting
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library's electronic services to conforming with the library user’ s behavior in the COVID- 19 crisis.
And announcement on protective measures against the spread of COVID- 19 by Chiang Mai
University. As a result of applying the Customer journey concept, starting from March - July 2020,
the library has developed and promoted electronic services that increase the electronic service
using statistics (X̅= 4.50). Users can access information resources easily, quickly, and completely
in various ways. Furthermore, from the review of the electronic service developing and promoting
process, the strength and opportunity are found for the development of electronic service which
the library can establish an action plan for encouraging and advancing the electronic services to
continue to accept the changes.

Keyword:

Library e-Service, Customer journey, ADLI Model, COVID-19

บทนํา
จากวิ ก ฤต COVID-19 ที่ มี ก ารแพร ร ะบาดอย า งรวดเร็ว และต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุ บัน ส ง ผลให
หองสมุดตองปดพื้นที่บริการหองสมุดเปนการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการปองกันและเฝา
ระวังการแพรของโรค COVID-19 เพื่อใหการบริการของหองสมุดสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นหองสมุด
ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนรูป แบบการให บ ริก าร ประกอบกั บ เป น การสร างโอกาสในการเข า ถึ ง และใช ท รั พ ยากร
สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หองสมุดจึงพัฒนาบริการใหรองรับกับความตองการของ
ผูใชบริการในวิกฤต COVID-19 ทําใหการพัฒนาบริการใหสอดคลองกับสถานการณและสอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูใชบริการ มีความจําเปน และมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะชวยสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาบริการที่มีคุณภาพสงผลตอการวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต เปนยุทธศาสตรที่ 2 การใหบริการที่เปนเลิศ
ประกอบดวย การพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย การยกระดับการเขาถึงและการใชทรัพยากร
การเรียนรู และการเสริมสรางทักษะการแสวงหาสารสนเทศและการเรียนรูไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (25602564)
หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
สํานักหอสมุด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักหอสมุด ที่เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัตกิ าร
ปองกันและเฝาระวังการแพรของโรค COVID-19 เพื่อแกปญหาการในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
จึงดําเนินการดานพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดใหสอดรับกับพฤติกรรมของ
ผู ใ ช บ ริ ก าร และรองรั บ ภาวะวิ ก ฤต COVID-19 ซึ่ ง ในการดํ า เนิ น การห อ งสมุ ด ได นํ า หลั ก การประเมิ น ADLI
(Approach-Deploy-Learning-Integration) เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพกระบวนการดํ า เนิ น งาน และได นํ า แนวคิ ด
Customer journey มาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Work Process) ทําให
ผูปฏิบัติงานเขาใจภาพรวมของกระบวนการ รวมถึงเขาใจผูเกี่ยวของหรือสิ่งเกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางทางเดียวกัน เพื่อใหไดบริการที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ นอกจากนั้น Customer journey ทําให
การพั ฒ นาและส ง เสริ ม บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Services) ดํ า เนิ น การได ค รบทุ ก มุ ม มอง คื อ Awareness,
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Consideration, Purchase, Retention และ Advocacy ทําใหหองสมุดสามารถพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสที่สอด
รับกับพฤติกรรมของผูใชบริการในวิกฤต COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ที่สงผลตอการสรางโอกาสการเขาถึงและใช
สารสนเทศในชวงวิกฤต COVID-19
2. เพื่อสงเสริมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในสถานการณวิกฤต COVID-19
3. เพื่ อ พั ฒ นาบริ ก ารให ส ามารถรองรั บ ภาวะวิ ก ฤตของโลก และผู ใ ช บ ริ ก าร ผ า นแนวคิ ด
Customer journey ในกระบวนการสงเสริมการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services)
4. เพื่อนํามาตรการและแนวปฏิบัติการบริการในชวงการปองกันและเฝาระวังการแพรของโรค
COVID-19 ตามประกาศของสํานักหอสมุด คณะเทคนิคการแพทย และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงสูการปฏิบัติ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมบริการ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Services) โดยนํ า แนวคิ ด Customer journey มาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดบริการอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยขั้นตอนตามหลักการประเมิ น ADLI (Approach-DeployLearning-Integration) เพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการทํางาน ดังนี้
1. A - Approach: วิธีการ/แนวปฏิบัติ
หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม วางแผนการดําเนินงานเพื่อ ให
ครอบคลุมสถานการณ COVID-19 ตั้งแตเริ่มสถานการณ และปดใหบริการพื้นที่หองสมุด ตลอดจนถึงเปดบริการ
พื้นที่หองสมุดในรูปแบบ New Normal โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาขอมูล
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักหอสมุด เกี่ยวกับมาตรการและแนว
ปฏิบัติการปองกันและเฝาระวังการแพรของโรค COVID-19
1.1.2 แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดระยะ 5 ป (2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 2 การ
ใหบริการที่เปนเลิศ ในดานพัฒนาการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย ดานการยกระดับการเขาถึงและ
การใชทรัพยากรการเรียนรู และดานการเสริมสรางทักษะการแสวงหาสารสนเทศและการเรียนรู
1.1.3 ติดตามสถานการณ COVID-19 จากแหลงขอมูลทั้งในประเทศ และตางประเทศ
เชน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
1.1.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ที่
มีอยูในปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาประยุกตการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.2 พิจารณาเลือกหลักการ และศึกษาแนวคิด Customer Journey
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Customer Journey คือ ทฤษฎีในการเขาใจผูใชบริการ ทําใหทราบวาผูใชบริการ
ตองการอะไร ผานชองทางไหน เพื่อโนมนาวพฤติกรรมการเขาใชบริการ ทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการ รวมถึงการ
บริหารความสัมพันธกับผูใชบริการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และบอกตอบริการไปยังผูอื่น สงผลใหกลับมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง (G-Able, 2020)

ภาพที่ 1 แผนผังเสนทางของผูบริโภค (Customer Journey)
2. D – Deployment: ดําเนินการครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน
2.1 สํารวจบริการที่หองสมุดใหบริการกอนเกิดสถานการณ COVID-19
2.2 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบริ ก ารของห อ งสมุ ด ที่ ค าดว า สามารถนํ า มาพั ฒ นาเป น บริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสในชวง COVID-19 จํานวน 11 บริการ ดังนี้
• บริการยืมหนังสือออนไลน
• บริการ Article request service
• บริการ Termpaper request service
• บริการ AMS online training
• บริการตอบคําถามผานทาง Facebook
• บริการตอบคําถามผานทาง LINE Official
• บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน
• บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการผานโปรแกรม Turnitin
• บริการ Document delivery : DD
• บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ
• บริการ Sent termpaper online
2.3 ผูปฏิบัติงานหองสมุดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การจัดบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการอิเล็กทรอนิกส (KPIs) และผูรับผิดชอบ
หลัก
2.4 พิจารณา 5 ปจจัยหลักตามแนวคิด Customer Journey
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ตารางที่ 1 การพิจารณา 5 ปจจัยหลักตามแนวคิด Customer Journey
1. Awareness

2. Consideration

3. Purchase

4. Retention

5. Advocacy

(การรับรู)

(การประเมินทางเลือก)

(การเลือกใชบริการ)

(การเก็บรักษา)

(การบอกตอ)

- ทําอยางไรใหเกิดการ
ใชบริการซ้ํา
- รักษามาตรฐานการ
ใหบริการ

ทําอยางไรใหเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งนําไปสูการ
บอกตอไปยังผูใชบริการทาน
อื่น ๆ และมีการใชบริการ
อยางตอเนื่อง

ทําอยางไรให
ผูใชบริการรับรูถึง
บริการของหองสมุด

ทําอยางไรให
ทําอยางไรให
ผูใชบริการเลือกบริการ ผูใชบริการสามารถใช
ของเรา
บริการไดงาย สะดวก
รวดเร็ว

1. Awareness (การรับรู)
ห อ งสมุ ด ดํ า เนิ น การสร า งการรั บ รู บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Service) ผ า นช อ งทางการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ทั้งในรูปแบบออฟไลน (Offline) ผานชองทางโปสเตอร และหนาจอประชาสัมพันธ ณ อาคาร
2 และอาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย สําหรับรูปแบบออนไลน (Online) ผานชองทาง Facebook, LINE Official
และระบบ e-Office ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

LINE Official
Facebook
ระบบ e-Office
ภาพที่ 2 การประชาสัมพันธบริการอิเล็กทรอนิกสผานชองทางออนไลนของหองสมุด
2. Consideration (การประเมินทางเลือก)
หองสมุดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ใหขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) จํานวน 11 รายการ โดยละเอียด ครบถวน ชัดเจน
เขาใจงาย
2.2 นําเสนอจุดเดนของบริการของหองสมุด เชน บริการยืมหนังสือออนไลน ในชวงสถานการณ
CODVID-19 หองสมุดปดพื้นที่บริการ สงผลใหผูใชบริการไมสามารถยืมหนังสือไดตามปกติ แตเนื่องจากยังตองมีการ
เรียนการสอน และการวิจัย หองสมุดจึงไดจัดบริการยืมหนังสือออนไลนขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการอยางตอเนื่อง เปนตน
2.3 ตรวจสอบชองทางการรับรูและการเขาถึงขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) เขาถึง
ยากหรือไม นอกจากนี้ผูใชบริการสามารถดําเนินการติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน เชน Facebook ,LINE
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Official เปนตน เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมสําหรับประกอบการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งหองสมุดไดดําเนินการแจงขอมูล
บริการใหแกผูใชบริการอยางครบถวน และรวดเร็ว เพื่อสรางความประทับใจแรกในการใชบริการของหองสมุด

ภาพที่ 3 ขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ที่ใชในการประชาสัมพันธของหองสมุด
3. Purchase (การเลือกใชบริการ)
ห อ งสมุ ด ดํ า เนิ น การพั ฒ นาเว็ บ เพจรวมบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Services) ด ว ย
ภาษาคอมพิ ว เตอร PHP รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช Google Form และ Google Sheet ในการพั ฒ นาบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสควบคูกัน โดยออกแบบหนาจอ และตัวระบบบริการอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการสามารถใชงานงาย
อีกทั้ง มีชองทางที่ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการที่ตองการไดอยางรวดเร็ว เชน การสรางเว็บ
เพจรวมบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ว ที่ เ ว็ บ ไซต ข องห อ งสมุ ด (http://library.ams.cmu.ac.th/e-services.php)
การสราง QR Code ของบริการอิเล็กทรอนิกส และการสรางชองทางเขาใชบริการอิเล็กทรอนิกสใน Facebook,
LINE Official ของหองสมุด เปนตน

ภาพที่ 4 ชองการเลือกใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุด
4. Retention (การเก็บรักษา)
เพื่อผูใชบริการหองสมุดเกิดความประทับใจในบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) หองสมุดจึง
ประยุกตใช API ของ LINE Notify ในการแจงเตือนบุคลากรหองสมุด เมื่อมีผูใชบริการขอใชบริการอิเล็กทรอนิกส
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ทําใหสามารถดําเนินการตามคํารองของผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูใชบริการผาน
ชองทาง Facebook, LINE Official และ e-Mail ของหองสมุด หรือการโทรศัพทติดตอสื่อสารกับผูใชบริการโดยตรง
สามารถสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหองสมุดยังไดประยุกตใช Google
Sheet เพื่อใหผูใชบริการสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการของบริการดังกลาว ซึ่งเปนชองทางในการบริหาร
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร (Customer Relationship Management) และการบริ ห ารประสบการณ ที่ ดี กั บ
ผู ใ ช บ ริ ก าร (Customer Experience Management) (สลิ ล าทิ พ ย ทิ พ ยไกรศร, 2561) เมื่ อ บริ ก ารที่ ห อ งสมุ ด
ใหบริการตรงกับความตองการของผูใชบริการ อีกทั้งมีความถูกตอง และรวดเร็ว สงผลใหผูใชบริการเกิดความ
ประทับในบริการ และกลับมาใชบริการดังกลาวอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 5 การติดตอสื่อสารกับผูใชบริการผานชองทาง Facebook, LINE Official
5. Advocacy (การบอกตอ)
หองสมุดนําขอเสนอแนะของผูใชบริการ มาปรับปรุง และพัฒนาบริการ เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) อยาง
สม่ําเสมอ ถือเปนการสรางประสบการณที่ดีใหกับผูใชบริการ จะชวยใหเกิดความชื่นชอบ ความประทับใจ และการ
บอกตอในเชิงบวก ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการเลาและการแชรความประทับใจในบริการผานสื่อออนไลน
สวนตัว เชน Facebook, Twitter และ Instagram รวมถึงการเลาความประทับใจโดยการบอกตอไปยังผูใชบริการ
อื่นแบบปากตอปาก (Word of Mouth : WOM) หรือจะเปนรูปแบบการใหคะแนนความพึงพอใจในการใชบริการ
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีผูสนใจเขามาใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดเพิ่มขึ้น เปนการขยาย
ฐานผูใชบริการใหม โดยที่ผูใชบริการเดิมยังคงใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดอยางตอเนื่อง
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จํานวนการเขาถึง 3,090 คน / แชร 22 ครั้ง

การแชรผาน Facebook

ภาพที่ 6 การเลาและการแชรความประทับใจในบริการผานสื่อออนไลน
2.5 กําหนดชองทางการสื่อสารใหครอบคลุมผูใชบริการทุกประเภท
3. L – Learning: ทบทวน ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําสูการปรับปรุง
ทบทวน วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชหลักการ PDCA เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) จํานวน 11 รายการ จากการประเมินสถิติการใชบริการ และผลประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
4. I – Integration: ความสอดคลอ งระหว างแผนกระบวนการ และการดําเนิ นงาน เพื่ อ ให
องคกรบรรลุเปาหมาย
การใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ในชวง COVID-19 ไดมีการบูรณาการใหเกิด
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ
เปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว ซึ่งเห็นไดจากผลสรุปการดําเนินงาน และผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
ผลจากการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) โดยไดนําแนวคิด
Customer Journey มาประยุกตใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ ตั้งแตเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563 นั้น
หองสมุดมีผลการดําเนินงานตามแนวคิด Customer Journey จําแนกเปน 2 ประเด็น
1. สถิติการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services)
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด
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1. สถิติการใชบริการของบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services)
ตารางที่ 2 สถิติการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ระหวางเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563
บริการ
1. บริการ Termpaper request service
2. บริการ AMS online training
3. บริการ Sent termpaper online
4. บริการตอบคําถามผานทาง Facebook
5. บริการ Article request service
6. บริการตอบคําถามผานทาง LINE Official
7. บริการยืมหนังสือออนไลน
8. บริ ก ารตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทาง
วิชาการผานโปรแกรม Turnitin
9. บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน
10. บริการ Document delivery : DD
11. บริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพวารสารเพื่ อ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ

มี.ค. 63
43
7
0
24
10
6
8
4

เม.ย. 63
85
128
0
37
8
22
18
1

พ.ค. 63
121
147
298
57
48
16
27
1

มิ.ย. 63
121
52
0
19
36
15
7
12

ก.ค. 63
101
15
0
24
8
7
6
10

รวม
471 (รายการ)
349 (คน)
298 (คน)
161 (คน)
110 (รายการ)
66 (คน)
66 (คน)
38 (คน)

2
10
0

0
0
7

0
5
3

8
6
2

17
6
8

27 (รายการ)
27 (รายการ)
20 (คน)

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระหวางป 2562 – ป 2563 (การแปลความหมายคาเฉลี่ยความพึงพอใจใชเกณฑ Best ((Best, 1977;
ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2556))
รายการ

ป 2562
คาเฉลี่ย
4.07
4.22
4.58
4.18
4.35

1. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพที่ตรงตามความตองการ
2. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่ตรงตามความตองการ
3. ผูใหบริการมีความรูและบริการที่ดี
4. Website/Facebook Page ของหองสมุดมีขอมูลตามที่ตองการ
5. Ask a librarian (สอบถามหองสมุดออนไลน)

N
351
350
356
143
109

แปลความ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6. Article request service (จัดหาบทความฉบับเต็ม Full text)
7. Document Delivery: DD (นําสงหนังสือระหวางหองสมุดภายใน มช.)
8. Reserve Room Service @AMS Library (จองใชหองภายในหองสมุด)
9. AMS Book Recommend (เสนอซื้อหนังสือออนไลน)

126
4.30
มากที่สุด
102
4.46
มากที่สุด
ยังไมไดดําเนินการใหบริการ
ยังไมไดดําเนินการใหบริการ

ป 2563
N
คาเฉลี่ย
แปลความ
201
4.32
มากที่สุด
198
4.35
มากที่สุด
201
4.71
มากที่สุด
102
4.48
มากที่สุด
ปรับรูปแบบการตอบคําถามผานชองทาง
Facebook, LINE Official และ e-Office
84
4.46
มากที่สุด
85
4.49
มากที่สุด
86
4.53
มากที่สุด
82
4.35
มากที่สุด

อภิปรายผล
จากการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) จํานวน 11 รายการ
โดยใชแนวคิด Customer journey มาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการอิเล็ กทรอนิกส (e-Services)
ตั้งแตเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563 นั้น สรุปผลการดําเนินงานพบวา หองสมุดสามารถบรรลุตามตัวชี้วัด
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ความสําเร็จการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (KPIs) จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุดในการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.50) โดยเฉพาะบริการ Term
paper request service ซึ่งเปนบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) รายการใหมที่หองสมุดไมเคยใหบริการใน
ชวงเวลาปกติกอ นเกิดวิกฤติ COVID-19 มีสถิติการใชบริการทั้งหมดจํานวน 471 รายการ นอกจากนั้นบริการ AMS
online training (ZOOM) มีสถิติการใชบริการในชวงวิกฤติ COVID-19 ทั้งหมดจํานวน 349 คน เฉลี่ยเขารวมอบรม
เดือนละ 70 คน ซึ่งในชวงเวลาปกติกอนเกิดวิกฤติ COVID-19 จะมีผูเขารวมอบรมกับหองสมุดประมาณเดือนละ
15-20 คน และในประเด็นการตอบคําถามผูใชบริการในชวงวิกฤติ COVID-19 หองสมุดไดใหบริการตอบคําถามผาน
ทาง Facebook และ LINE Official จํานวน 227 คน อาจเนื่องมาจากบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ที่กลาว
มานั้นสอดรับกับพฤติกรรม และความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูใชบริการในชวงวิกฤติ COVID-19 ที่ตอง
ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการปองกัน และเฝาระวั งการแพรข องโรค COVID-19 แตในเวลาเดียวกั น
ผูใชบริการยังคงตองดําเนินการศึกษา คนควาวิจัย เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตอไป
หองสมุดไดดําเนินการทบทวน วิเคราะห และสรุปจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนางาน และการ
พัฒนากระบวนการทํางานเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดใหสอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูใชบริการในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต นอกจากนั้นบริการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 11 รายการดังกลาว
ห อ งสมุ ด ได ดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งไปกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ร ะยะ 5 ป (2560 - 2564) ของสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีแผนพัฒนานวัตกรรมบริการโดยมุงเนนบริการในรูปแบบดิจิทัล และแผนพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และรองรับภาวะวิกฤตของโลก ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การทบทวนการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ตามแนวคิด Customer journey
จุดแข็ง
การไดรับขอเสนอแนะ และความตองการ
ของผู ใ ช บ ริ ก าร ในการนํ า มาพั ฒ นา
บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ตรง
กั บ ความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก ารอย า ง
สม่ําเสมอ
การมีบุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร ทําให
หองสมุดมีศักยภาพในการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) ที่สอดรับกับ
พ ฤ ติ ก รรมข อ งผู ใ ช บ ริ ก า ร ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

โอกาสในการพัฒนางาน
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรูใหแก
บุ ค ล า ก ร ห อ ง ส มุ ด เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร มีโอกาสได
ทบทวน ฝ ก ฝน รวมถึ ง แสวงหาความรู
เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ นํ า ม า พั ฒ น า บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับพฤติกรรม
ของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ ป จ จุ บั น และแนวโน ม ใน
อนาคต

หองสมุดเพิ่มชองทางและความถี่ในการ เปนโอกาสของหองสมุดในการบริหาร
ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร ในช ว ง ความสัมพันธกับผูใชบริการ (Customer

การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินการหองสมุด
ห อ งสมุ ด สามารถพั ฒ นาบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (eServices) ที่ ร องรั บ พฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก ารที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกใน
การเขาถึงบริการของหองสมุด
•

•

ผู บ ริ ห ารห อ งสมุ ด สามารถกํ า หนดสมรรถนะ
(ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล) ใน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร เพื่ อ
เตรียมความพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภาวะวิกฤตของโลก
บุ ค ลากรห อ งสมุ ด นํ า ข อ เสนอแนะ ข อ คิ ด เห็ น
จากผูใชบริการมาปรับปรุ ง พัฒนาตนเอง และ
พั ฒ นางานเพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารพึ ง พอใจผลการ
ดําเนินงานของหองสมุดมากที่สุด

หองสมุดนําขอมูลที่ไดรับจากผูใชบริการมาใชในการ
วางแผนจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
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จุดแข็ง
COVID-19 มากขึ้ น เพื่ อ ประสั ม พั น ธ
ขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services)
ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู ใ ช บ ริ ก ารอย า ง
ตอเนื่อง

โอกาสในการพัฒนางาน
Relationship Management) และการ
บริหารประสบการณที่ดีกับใชผูบริการ
(Customer Experience
Management) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ
กับผูใชบริการใหแนนแฟน และยั่งยืน
บุคลากรเกิดแนวคิดในการพัฒนาบริการ เปนโอกาสสรางความผูกพันและ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ( e- Services) เ พื่ อ ภาพลักษณที่ดีกับผูใชบริการ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ (Improvement of user
ในชวงวิกฤต COVID-19
engagement) ผานแนวคิด Customer
journey ในกระบวนการสงเสริมการใช
บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services)

การวางแผน/การพัฒนาการดําเนินการหองสมุด
ผู ใ ช บ ริ ก ารให ม ากขึ้ น โดยต อ งรองรั บ นโยบาย
แผนกลยุทธ และคุมคากับงบประมาณ

หองสมุด ไดดําเนินการวางแผนประชาสัมพันธบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) ในแกผูใชบริการแตละ
ประเภท (นักศึกษาปริญญาตี บัณฑิตศึกษา อาจารย
และบุ คลากร) ตามพฤติ ก รรมการรั บสารของแตละ
ประเภท

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการที่หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนําแนวคิด Customer
journey ซึ่งประกอบดวย Awareness – การรับรู, Consideration – การประเมินทางเลือก, Purchase – การ
เลื อ กใช บ ริ ก าร, Retention – การเก็ บ รั ก ษา และ Advocacy – การบอกต อ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการให บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสในวิกฤต COVID-19 พรอมทั้งนําหลักการ ADLI (Approach–Deploy– Learning–Integration) มา
ควบคุมคุณภาพกระบวนการทํางาน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) อยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง เป น โอกาสให ห อ งสมุ ด สร า งความผู ก พั น กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร ส ง ผลให ส ถิ ติ ก ารใช บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ที่
สูงขึ้น นอกจากนี้ทําใหหองสมุดไดรับแนวทางในพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ใหรองรับการรับการ
เปลี่ยนแปลง และนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง
ตอไป เพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกผูใชบริการ ซึ่งพบวา มีสถิติการใชบริการในชวงวิกฤติ COVID19 ระหวางเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563 (5 เดือน) มีสถิติการใชบริการใกลเคียงกับการใหบริการในชวงเวลาปกติ
กอนเกิดวิกฤต COVID-19 และที่สําคัญบางบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) เชน บริการ AMS online training
(ZOOM) และ บริการตอบคําถามผานทาง Facebook / LINE Official มีสถิติการใชบริการสูงกวาเวลาปกติ
ขอเสนอแนะ
1. หองสมุดควรจัดหาบริการอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย สอดรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามวิถีการดําเนินชีวิตในความปกติในรูปแบบใหม (New Normal)
2. หองสมุดควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะ การเรียนรู การปรับตัว ความยืดหยุน
จากบทเรียนที่ไดเรียนรูจาก COVID-19 เพื่อเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตโลก
3. หองสมุดควรทบทวนกระบวนการดําเนินงานตามแนวคิด Customer journey อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงของ 5 ปจจัยหลักอยูเสมอ (Awareness, Consideration, Purchase,
Retention และ Advocacy)
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4. หองสมุดควรเพิ่มชองทางการสื่อสารผานสื่อออนไลน เชน YouTube, Podcast และTikTok
เปนตน
5. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาผูใชบริการผานการสัมภาษณ, Focus group หรือ
ชองทางอื่น ๆ เพื่อใหทราบ Touch point หรือ Digital Touchpoint คือ การกําหนดกลยุทธการใหบริการ ซึ่ง
ประกอบดวยคอนเทนต และสื่อ เพื่อเขาถึงผูใชบริการอยางทั่วถึง และ Pain point คือ ปญหาของผูใชบริการ หรือ
ประสบการณที่ผูใชบริการไมพึงพอใจ ซึ่ง Pain point ในปจจุบันมีความหลากหลาย และเกิดขึ้นเร็ว ผูใชบริการ
ในชวงวัยเดียวกัน Pain point อาจเปนเรื่องที่ตางกันได
การนําไปใชประโยชน
ประโยชนตอผูใชบริการ
1. ผู ใ ช บ ริ ก ารลดความเสี่ย งในการติ ดเชื้ อ COVID-19 จากการเดิน ทางมาใช บริ ก ารภายใน
หองสมุดตามมาตรการและแนวปฏิบัติการปองกันและเฝาระวังการแพรของโรค COVID-19 ของหนวยงาน
2. ผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน และตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการ
3. ผูใชบริการไดรับขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของหองสมุดหลายชองทาง เชน
Facebook, LINE Official และ e-Office ตามพฤติกรรมการรับสารของผูใชบริการแตละประเภทอยางสม่ําเสมอ
และครบถวน
4. ผูใชบริการรับรูและเขาใจแนวทางการดําเนินงานของหองสมุด และเชื่อมั่นในการพัฒนา
บริการของหองสมุดที่มีอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
ประโยชนตอหองสมุด
1. หองสมุดมีจํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) เพิ่มขึ้น
2. หองสมุดมีสถิติการใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) สูงขึ้น
3. หองสมุดเขาใจพฤติกรรมความตองการของผูใชบริการ และนํามาปรับปรุงพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) ใหสอดรับตอพฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการ
4. หองสมุดสามารถสรางความผูกพันกับผูใชบริการ ผานกระบวนการพัฒนาและสงเสริมบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services)
5. หองสมุดสามารถยอนกลับไปปรั บปรุ งทุ กกระบวนการตามแนวคิด Customer journey
(Re-design) เพื่อใหกระบวนการพัฒนาและสงเสริมบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) มีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ประโยชนตอหนวยงานอื่น
1. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของสามารถนําแนวปฏิบัติของหองสมุดในการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
(e-Services) ที่นําแนวคิด Customer Journey และหลักการประเมิน ADLI ไปประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท
และสภาวการณของหนวยงานนั้น ๆ
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บันทึกเรื่องเลา : สมาชิกเครือขายจดหมายเหตุ
Story Memories : Archival Network Member
เอื้ออารีย ปานพิมพใหญ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
auearee.p@msu.ac.th

บทคัดยอ
ป 2553 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย ในป พ.ศ.
2563 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีโอกาสเขารวมแสดงนิทรรศการเสมือนจริง ในวันจดหมายเหตุ
สากล และวันแหงการสถาปนาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ วัตถุประสงคเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อประชาสัมพัน ธภาคี
เครือขายจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย และเพื่อบันทึกประวัติศาสตรการปฏิบัติงานจดหมายเหตุในชวงโค
วิด-19 ขั้นตอนการดําเนินงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับ คณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ จํานวน
19 คน ผานระบบ Line Application และ การประชุมออนไลน โปรแกรม Zoom จากมติที่ประชุม ใหนําเสนอประวัติ
ความเปนมาจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย และชุดเอกสารจดหมายเหตุ : พิธีเปดศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
วิธีดําเนินงาน แบบ PDCA ไดแก 1) ขั้นตอนดําเนินการวางแผน (PLAN : P) 2) ขั้นดําเนินการปฏิบัติ (DO : D) 3) ขั้น
ดําเนินการตรวจสอบและประมวลผล (Check : C) 4) ขั้นดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง (Act : A) สถิติผูใชบริการ
จํานวน 462 คน

คําสําคัญ: สมาชิกเครือขาย, เอกสารจดหมายเหตุ, นิทรรศการเสมือนจริง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keyword: Network Member, Archives Document, Virtual Exhibition, Mahasarakham University
Abstract
Year 2010, Academic Resources Center, Mahasarakham Universty become a
member of The Association of Thai Archives in 2020. Academic Resource Center, Mahasarakham
University had the opportunity to attend a virtual exhibition on international archives day and the
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Nation Archives celebration. The purpose of the celebration is to promote the association of the
University Archives and Information Network. And to record the history of archival operations during
COVID-19. Operating procedure knowledge management with the Executive committee of the
Academic Resources Center of 19 people via Line Application system and online meeting Zoom
program. From the meeting resolution to present the history archives and information of the
university. And the archives: the opening ceremony of the Sirindthorn ISAN Information Center. The
PDCA approach is: Plan, Do, Check, Act. Users statistics 462 people

บทนํา
งานเอกสารจดหมายเหตุ ริเริ่มเมื่อปพ.ศ.2512 พรอมกับการกอตั้งหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม จนกระทั่งพัฒนางานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จนถึงปจจุบัน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ห อ งนิ ท รรศการจดหมายเหตุ แ ละสารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จัดสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546 การบริการภายในหองจะใหบริการขอมูลดาน ประวัติ พัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ยุค ไดแก ยุควิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม ยุคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
และยุคมหาวิทาลัยมหาสารคามทําเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย ทําเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัย ประวัติสํานักวิทย
บริการ ประวัติศูนยสารสนเทศอีสานสิรินธร ประวัติผูบริหาร ครุยวิทยฐานะ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงของที่ระลึก
และนิทรรศการหมุนเวียนดวย เปนตน
จากการเข า ร ว มเป น สมาชิ ก เครื อ ข า ยจดหมายเหตุ ข อง เมื่ อ ป พ.ศ. 2553 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเขารวมเปนสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย สมาชิกประเภทหนวยงาน/องคกร ตลอดชีพ
เลขที่ P.2553/001 (จดหมายขาวสมาคมจดหมายเหตุไทย, 2558) จากหนังสือ เลขที่ วธ 0424/911 จากสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมจัดนิทรรศการเสมือนจริง
หอจดหมายเหตุ : พลังแหงสังคมความรูเรียนรู (Archives: Empowering Knowledge Societies) ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2563 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล (วันที่ 9 มิถุนายน) และวันแหงการสถาปนา
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ (วันที่ 18 สิงหาคม) โดยเผยแพรนิทรรศการดังกลาวในเว็บไซตของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ (https://www.nat.go.th) มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําหอจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุที่นาสนใจของ
ประเทศไทยทั้ง 11 แหง พรอมคัดเลือกเอกสารชิ้นสําคัญจากการบันทึกประวัติศาสตรของไทยมาจัดแสดงในนิทรรศการ
โดยแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย เอกสารจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ
สวนภูมภิ าค และหอจดหมายเหตุตาง ๆ (สํานักหอจดหมายเหตุ, 2563)
จากสถานการณโรคระบาดไวรัสใหมโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหหนวยงาน/องคกร ตาง ๆ
ไดรับผลกระทบจากโรคระบาด เปนเหตุการณ ที่จะตองบันทึกไว เพราะเปนเหตุการณสําคัญระดับชาติ ระดับทองถิ่น
หรือเฉพาะขององคกร และอาจเปนบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในไมกี่นาที ทั้งวัน หลายวัน โดยทําการบันทึก หรือ
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หลายเสียงก็ได (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558) อธิบดีกรมศิลปากร จึงไดมอบหมายให สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
จัดทําบันทึกจดหมายเหตุแหงชาติ เกี่ยวกับโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ไทยโพสต, 2563) และ
เพื่อบันทึกประวัติศาสตรการปฏิบตั ิงานจดหมายเหตุในชวงการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปนชวงวิกฤตของประเทศไทย และประเทศทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการติดเชือ้ COVID-19
การปรับเปลี่ยนการทํางาน แบบ Work From Home เพื่อใหการปฏิบัติงานแบบ Social Distancing สําหรับผูบริหาร
และผูป ฏิบัติงานหองสมุด
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึง
เล็งเห็นความสําคัญ และรวมบันทึกประวัติศาสตร ในการรวมจัดแสดงนิทรรศการเสมือนขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่
ทางสมาคมจดหมายเหตุไทย รวมกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อแนะนําหอจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุ
ชิ้นเยี่ยมของไทย และภาคีเครือขายจดหมายเหตุ เพื่อเปนการบันทึกเหตุการณดา นเอกสารจดหมายเหตุ จากผลกระทบ
การแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งสรางความทาทายใหแกหองสมุดเปนอยางยิ่งในการใหบริการแกผูใช
เพื่อลดความเสีย่ งในการใหบริการแบบออฟไลฟ และบริการออนไลน โดยเขาชมนิทรรศการเสมือนจริง ไดสะดวก และ
รวดเร็ว และรองรับผูใชในวงกวางเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ยังปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส
(COVID-19) อีกดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในยุคโควิด19
2. เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันจดหมายเหตุสากล (วันที่ 9 มิถุนายน) และวันแหงการสถาปนา
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ (วันที่ 18 สิงหาคม) ในยุคโควิด-19
3. เพื่อบันทึกประวัติศาสตรการปฏิบัติงานจดหมายเหตุในชวงการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ขั้นดําเนินการวางแผน (PLAN : P)
1.1 ประชุ ม กลุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มี
ผูเขารวมประชุมใน ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน
จํานวน 19 คน ไดแก ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ตําแหนงบรรณารักษ ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงนักคอมพิวเตอร และตําแหนงนักประชาสัมพันธ
1.2 กําหนดขอบเขตของเนื้อหาสารสนเทศและวางโครงเรื่องประวัติงานจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย และแนะนําชุดเอกสารจดหมายเหตุชิ้นเยี่ยม
1.3 สํารวจขอมูลประวัติงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย โดยศึกษาจากเอกสาร
จดหมายเหตุสํานักวิทยบริการ และการสํารวจจากแหลงขอมูลเอกสารตาง ๆ
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1.4 รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ พรอมรูปภาพ จากแหลงตาง ๆ ดังนี้ จากสื่อสิ่งพิมพ
สื่อดิจิทัล ฐานขอมูล เว็บไซต บุคคล และแหลงสารสนเทศ
1.5 ประชุมกลุม คณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนด
วันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง Content แนะนําองคกร และแนะนําชุดเอกสารจดหมายเหตุชิ้นเยี่ยมของหนวยงาน
ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน จํานวน 19 คน ทาง
Line Application และ โปรแกรม Zoom จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมผานโปรแกรม Zoom Meeting ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดย
มอบ นางเอื้ออารีย ปานพิมพใหญ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ หัวหนางานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เปนผูรับผิดชอบตาม content ที่รางมา โดยมีหัวขอ ดังนี้
- แนะนําองคกร สํานักวิทยบริการ เสนอขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมหาวิทยาลัย ทรัพยากรที่ใหบริการ การบริการ และขอมูลติดตอ
- แนะนําชุดเอกสารจดหมายเหตุชิ้ นเยี่ ยม สํานักวิทยบริการนําเสนอข อมูลเกี่ย วกับ ชุด
เอกสารจดหมายเหตุสํานักวิทยบริการ เกี่ยวกับ จดหมายเหตุ : พิธีเปดศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
2. ขั้นดําเนินการปฏิบัติ (DO : D)
2.1 การคัดเลือกและการประเมินคุณคาเอกสารจดหมายเหตุที่นาสนใจ
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ใชกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผาน Line
Application ในประเด็นความรู “Content แนะนําองคกร และแนะนําชุดเอกสารจดหมายเหตุชิ้นเยี่ยม ของหนวยงาน”
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 20
พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมผานโปรแกรม Zoom Meeting ดังนี้
- แนะนําองคกร : ประวัติงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
- แนะนําเอกสารจดหมายเหตุชิ้นเยี่ยม : พิธีเปดศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
2.2 การเตรียมขอมูล และพิมพเนื้อหา เรียบเรียงขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงาน สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกตอง สมบูรณ โดยผูอํานวยการ และเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานสํานัก ผานทาง Line Application และโปรแกรม Zoom ประสานงานกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน
จดหมายเหตุสากล พุทธศักราช 2563 ไปยัง E-mail : tharchives.it@gmail.com
2.3 รอการตอบรับจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันจดหมายเหตุสากล พุทธศักราช 2563
เพื่อออกแบบนิทรรศการเสมือนจริง
2.4 ตรวจสอบไฟลนิทรรศการเสมือนจริงที่ออกแบบเรียบรอยแลว ใหถูกตอง สมบูรณ
3. ขั้นดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)
3.1 การเผยแพร และการติดตามผลการจัดการความรู
นิทรรศการออนไลนเพื่อแนะนําหอจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุชิ้นเยี่ยมของไทย โดย
แบงนิทรรศการออนไลนเปนหองที่ 1 หอจดหมายเหตุแหงชาติ หองที่ 2 หอจดหมายเหตุแหงชาติสาขา (แยกหองยอยแต
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ละสาขา) และหองที่ 3 หอจดหมายเหตุที่เปนสมาชิกเครือขายของสมาคมจดหมายเหตุไทย (แยกหองยอยเปนหอ
จดหมายเหตุแตละแหง) โดยเผยแพรนิทรรศการดังกลาวในเว็บ/เฟสบุก ของ หจช. ในหัวขอ “หอจดหมายเหตุ: พลัง
แห ง สั ง คมความรู (Archives: Empowering Knowledge Societies)” ในวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2563 และวั น แห งการ
สถาปนาหอจดหมายเหตุแหงชาติ 18 สิงหาคม ผานทาง www.nat.go.th บันทึกไวในโลกออนไลนในยุคโควิด-19
เพื่อเปนวิทยาทานใหหนวยงานจดหมายเหตุหรือบุคคลที่สนใจและดําเนินงานจดหมายเหตุนําไปประยุกตใชตอไป
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ ไดมีการจัดทํานิทรรศการ
จดหมายเหตุเสมือนจริง จัดแสดงที่ หองที่ 3 หอจดหมายเหตุที่เปนสมาชิกเครือขายของสมาคมจดหมายเหตุไทย
(แยกหองยอยเปนหอจดหมายเหตุแตละแหง) และหองยอยที่ 12 ซึ่งจะมี 15 สถาบัน (นิทรรศการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 14) สามารถสืบคนไดที่เว็บไซต
- เผยแพรในเว็บไซตหอจดหมายเหตุแหงชาติ http://www.nat.go.th
- เผยแพรในเว็บไซตหอจดหมายเหตุ: พลังแหงสังคมความรู (Archives: Empowering
Knowledge Societies) https://virtualarchives.nat.go.th/tour/
- เผยแพรในเว็บไซตจดหมายเหตุจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://archives.msu.ac.th/home/
- เผยแพรในเอกสารจดหมายขาวสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://www.library.msu.ac.th
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3.2 ตรวจสอบและประเมินผล
3.2.1 บรรณารักษงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบไฟลเนื้อหานิทรรศการเสมือนจริงรวมกันใหถูกตอง และสมบูรณ
จากนั้นนําเผยแพรในเว็บไซตจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.2.2 ตรวจสอบและประเมินผลจากสถิติการใชงานของผูใชบริการ ตั้งแตเดือน มิถุนายน –
ธันวาคม 2563 จํานวน 462 คน
4. ขั้นดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง (Act : A)
จากสถานการณในปจจุบัน ทุกหนวยงานตางพยายามสื่อสารกันบนโลกออนไลน ในยุทธศาสตร
ประเทศไทย Thailand 4.0 งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ ไดนําผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทาง Line Application และ โปรแกรม Zoom ชวงปดหองสมุด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน แบบ Work
Form Home
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสง
Content เขารวมกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ งานจดหมายเหตุไดติดตอทาง E-mail และ ทางโทรศัพท เพื่อ
ประสานงานติดตอสื่อสารกัน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนาไปใชประโยชน
การจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง เปนบริการจดหมายเหตุดิจิทัลอยางหนึ่ง เปนการพัฒนางาน
บริการงานจดหมายเหตุในรูปแบบใหม New Normal ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากความรวมมือจากสมาคมจดหมายเหตุ
ไทย และ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่ไดจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง ในหัวขอ “หอจดหมายเหตุ: พลังแหงสังคม
ความรู (Archives: Empowering Knowledge Societies) จากผลกระทบการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID19) ซึ่งสรางความทาทายใหแกหองสมุดเปนอยางยิ่งในการใหบริการแกผูใช เชน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ
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อาจารย นักวิจัย บุคลากร และผูสนใจอื่น ๆ ในชวงการแพรระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งเพื่ อ
สนับสนุนมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลและ
การนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อศึกษา คนควา ในรูปแบบที่เหมาะสม และเปนการสงเสริมการใชเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ประโยชนตองานหองสมุด
1.1 การวิเคราะหเนื้อหาเอกสารจดมายเหตุของสํานักวิทยบริการ สามารถนํามาจัดทํานิทรรศการ
ออนไลน และนิทรรศการเสมือนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดในอนาคต
2. ประโยชนตอผูใชบริการ
2.1 มีบริการนิทรรศการเสมือนจริง ที่ผูใชสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา
2.2 ผูใชบริการไดรับการชมนิทรรศการเสมือนจริงในยุคดิจิทัล
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เปดเทอมใหม กับวิถีใหมที่เปลี่ยนไป
ภายใตสถานการณเฝาระวังการแพรระบาด COVID - 19
New Semester New Normal Under the COVID - 19 Epidemic

วิภาดา เพชรพรหม, รุงฤดี ชมภูศรี, กฤษฎา กาดนอก
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wipada.c@msu.ac.th
rungrudee.p@msu.ac.th
kitsada.k@msu.ac.th

บทคัดยอ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการตอนรับเปดเทอมใหมกับสํานัก
วิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหนิสิตใหมไดรูจักแหลง
สารสนเทศ การใชบริการสารสนเทศ วิธีการสืบคนสารสนเทศ และสงเสริมการใชบริการของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนิสิตใหมที่เขามาใชบริการภายในสํานักวิทยบริการ
ในระหวางเปดภาคเรียนใหม เนื่องจากอยูในระยะเฝาระวัง COVID - 19 จึงไดมีการปรับรูปแบบการแนะนําการใช
บริการ และการรวมกิจกรรม โดยถายทอดสดผานชองทางเพจ Facebook: MSU Academic Resource Center
ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2563 ในเวลา 12.00 – 13.00 น. จํานวน 10 ครั้ง/ หัวขอ นิสิตปริญญา
ตรี จํานวน 36,898 คน นิสิตใหม จํานวน 10,874 คน และจํานวนการรับชมทั้งสิ้น 9,388 ครั้ง (อัพเดท วันที่ 12
พฤศจิกายน 2563) ทั้งนี้มีนิสิตใหม และผูใชบริการรวมกิจกรรมผาน Facebook Live โดยมีการทําแบบทดสอบ
กอน - หลังนําเสนอเนื้อหา และแบบประเมินความพึงพอใจผาน Google From จํานวน 85 คน ผลการทดสอบกอน
นําเสนอเนื้อหา รอยละ 30 และ ผลการทดสอบหลังนําเสนอเนื้อหา รอยละ 60 และผลประเมินความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.63) ไดรับคําแนะนําอยากใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูรวมกิจกรรมไดรับความรู
และทราบถึงบริการตาง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: วิถีใหม, เปดเทอมใหม, สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ABSTRACT
New semester opening for academic year 2020 with MSU Academic Resource
Center. The purposes of this project are promoting new students to know information resources,
information services, information searching and support users. The coronavirus disease 2019
( COVID - 19) pandemic causes the adjustment to a new normal. Participating in activities live on
Facebook: MSU Academic Resource Center on 10 June 2020 - 27 August 2020 from 12.00 p.m. 13.00 p.m. amount 10 times/ topics. Mahasarakham University has undergraduate student 36,898
people, new student 10,874 people and views on facebook live 9 ,3 8 8 times ( Update on 1 2
November 2 0 2 0 ) . New students and users joining activities via facebook Live. Respondents 85
people from Google forms pre - test results mean by 30 percentage. Post - test results mean by
60 percentage and satisfaction with this activity is at a highest level ( X = 4. 63) ) . The users are
satisfied and gain more knowledge from the activities.

Keyword: New Normal, New Semester, MSU Academic Resource Center
บทนํา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
มีสารสนเทศที่ครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาที่ทําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการบริการตาง ๆ เพื่อ
ใหบริการแกนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งที่เปนหนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัย สื่อโสตทัศนวัสดุ e-Book e-Thesis และ e-Journal
จากการดําเนินการโครงการตอนรับเปดเทอมใหมของสํานักวิทยบริการแตละป ไดทําใหนิสิต
ทราบขอมูลการใชบริการของสํานักวิทยบริการ การสมัครเปนสมาชิกหองสมุด ตลอดจนการสืบคนคนทรัพยากร
สารสนเทศ และสามารถใชบริการใชบริการ ใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางคุมคา ผลการประเมินการดําเนิน
โครงการในปที่ผานมาพบวา ผูเขารวมกิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหมกับสํานักวิทยบริการ มีความพึงพอใจโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.48) ผูใชบริการเสนอความคิดเห็น ตองการใหมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อยางตอเนื่อง
การแนะนําการใชบริการทําใหมีความตองการเขาไปใชบริการของหองสมุด
เนื่องจากในปนี้ พ.ศ. 2563 เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 มีการระบาดใหญไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลไดออกมาตรการปองกัน
ตาง ๆ เพื่อหยุดยั้งและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 เมื่อสถานการณในประเทศไทยดีขึ้น
รัฐบาลไดผอนคลายมาตรการปองกันโรคแตยังคงใหเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 โดยมุงเนน
การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ลดการแออัดในอาคารสถานที่
จากเหตุผลดังกลาว สํานักวิทยบริการ จึงยังควรที่จะจัดใหมีโครงการตอนรับเปดเทอมใหมใน
ปการศึกษา 2563 อีกตอไป และยังคงเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 โดยการจัดกิจกรรม
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โครงการในรูปแบบ New normal เพื่อยังประโยชนแกนิสิตและผูใชบริการในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
อีกทั้งเปนการพัฒนากิจกรรมของสํานักวิทยบริการ สงเสริมและกระตุนใหเกิดการใชบริการ การเรียนรูใหกับนิสิต
อันจะนําไปสูการรักการเรียนรูและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตสืบไป
วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหนิสติ ใหมไดรูจักแหลงสารสนเทศ การใชบริการสารสนเทศ วิธีการ
สืบคนสารสนเทศ และสงเสริมการใชบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan)
วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ และขอเสนอแนะจากการเขารวมกิจกรรมตอนรับ
เปดเทอมใหมกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2562 และเขารวมประชุมวางแผนการ
ดํ า เนิ น งานกิ จกรรมตอ นรับเปดเทอมใหมกับ สํานั ก วิท ยบริก าร มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ป ก ารศึ ก ษา 2563
เนื่องจากอยูในระยะเฝาระวัง COVID - 19 จึงไดมีการปรับรูปแบบการแนะนําการใชบริการ และการรวมกิจกรรม
กั บ สํ า นั ก วิ ทยบริก าร โดยถ า ยทอดสอดผานช องทาง Facebook และมี การกํ าหนดหั วข อ เรื่อ งใหเ หมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย คือ นิสิต ชั้นปที่ 1 รวมทั้งผูใชบริการทั่วไป โดยกําหนดแผนการดําเนินการถายทอดสด Live
กิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหม ระหวางวันที่ 10 มิ.ย. - 27 ส.ค. 63 เวลา 12.00 - 13.00 น. มีหัวขอ ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานการถายทอดสด Live กิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหม ปการศึกษา 2563
ลําดับ
1
2
3
4

วันที่
10 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63

5
6
7
8

22 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
13 ส.ค. 63

9
10

19 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63

หัวขอ/ เรื่อง
เตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การใหบริการรูปแบบ New Normal
เปดเทอมใหมไปหองสมุดกัน
แนะนําการใชบริการ อาคาร A ,การใชงาน VPN ,บริการตอบคําถามและชวยคนควา
และแนะนําสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
แนะนําบริการ Digital Learning Park
การสมัครสมาชิก สิทธิ์ในการยืม และการใชบริการ
การสืบคนสารสนเทศ Web OPAC
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service) การใชชั้นหนังสือ และบริการหนังสือ
On process
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
แนะนําบริการอบรมสืบคน
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2. ปฏิบัติงาน (Do)
2.1 ศึกษาการใชงานโปรแกรมการถายทอดสด Live ผาน Facebook
2.2 ศึกษารายละเอียด กําหนดเนื้อหานําเสนอ/ ใหความรู
2.3 ประชาสัมพันธการถายทอดสดในแตละครั้ง โดยการโพสประชาสัมพันธแบรนเนอร
ผานไปยังชองทางการติดตอสื่อสารตาง ๆ อยางทั่วถึง
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2.4 จัดเตรียมอุปกรณการดําเนินการ เชน ขาตั้งกลอง, อุปกรณใหแสงสวาง, คอมพิวเตอร
ของรางวัล และสคริปท เปนตน
2.5 กําหนด/ แจงผูรับผิดชอบในสวนตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมกอนการถายทอดสด
2.6 ถายทอดสดกิจกรรม เพจ Facebook: MSU Academic Resource Center

ภาพที่ 1 หัวขอ: เตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ

ภาพที่ 2 หัวขอ: การใหบริการรูปแบบ New Normal

ภาพที่ 3 หัวขอ: เปดเทอมใหมไปหองสมุดกัน

342

ภาพที่ 4 หัวขอ: แนะนําการใชบริการ อาคาร A

ภาพที่ 5 หัวขอ: แนะนําบริการ Digital Learning Park

ภาพที่ 6 หัวขอ: การสมัครสมาชิก สิทธิ์ในการยืม และการใชบริการ
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ภาพที่ 7 หัวขอ: การสืบคนสารสนเทศ Web OPAC

ภาพที่ 8 หัวขอ: ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service)

ภาพที่ 9 หัวขอ: ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
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ภาพที่ 10 หัวขอ: แนะนําบริการอบรมสืบคน
3. ประเมินความพึงพอใจผูรวมกิจกรรม (Check)
จํานวนผูรับชมการเขาถึงการถายทอดสดกิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหม ปการศึกษา
2563 ตั้งแตวันที่ 10 มิ.ย. - 27 ส.ค. 63 เวลา 12.00 - 13.00 น. จํานวน 10 หัวขอ นิสิตปริญญาตรี จํานวน
36,898 คน นิสิตใหม จํานวน 10,874 คน และจํานวนการรับชมทั้งสิ้น 9,388 ครั้ง (อัพเดท วันที่ 12 พฤศจิกายน
2563) การถายทอดสดในชวงตนมีการปกหมุดลิ้งคแบบทดสอบกอนเขารวมกิจกรรมไว เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมได
ทําการทดสอบความรูเบื้องตน ซึ่งผลของแบบทดสอบกอนการนําเสนอเนื้อหา ปรากฏคะแนน รอยละ 30 และ
หลังจากการนําเสนอเนื้อหาแลว ไดมีการวัดผลโดยใชแบบทดสอบหลังเขารวมกิจกรรม ปรากฏผลคะแนน รอยละ
60 จากนั้นผูรวมกิจกรรมไดทําการประเมินผลความพึงพอใจผานแบบประเมินออนไลน จํานวน 85 คน (คิดเปน
กี่ เ ปอร เ ซนต ข องจํ า นวนประชากร ตามที่ ก รรมการแนะนํ า ) ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสรุ ป ผลการประเมิ น
พบวาความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63)
เมื่อพิจารณาหัวขออื่น พบวารูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) รองลงมา
คือประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สดุ ( X = 4.75) ผูดําเนินรายการมีความเหมาะสม/
เนื้อหาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63) และสื่อ/ อุปกรณมีความเหมาะสม
(แสง/ สี/ เสียง) อยูในระดับมาก ( X = 4.25) ตามลําดับ
4. นําผลการประเมินมาดําเนินการใหเหมาะสม (Act)
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีการดําเนินการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณใหเหมาะสม และตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา
2563 พบวาผูเขารวมกิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหมกับสํานักวิทยบริการ มีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.63) อยากใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ผูดําเนินการ/ พิธีกรใหความรูเกี่ยวกับการใชบริการใน
หองสมุดไดดี ทําใหทราบบริการตาง ๆ และอยากเขาใชบริการ อยากใหมีการถายทอดสดในชวงเวลาที่เหมาะสม
กวานี้ อยากใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมที่ตอเนื่อง และเปนปจจุบัน
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จากผลการประเมินขางตน ทําใหทางสํานักวิทยบริการมีการปรับปรุง เพื่อพัฒนางานใหดี
ยิ่งขึ้น เชน การประชาสัมพันธอยางทั่วถึงเปนปจจุบัน, การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน, วิเคราะห
สถิติชวงเวลาที่มีผูเขาชมการถายทอดสด, การวัดผลแบบทดสอบกอน - หลัง และความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน
ผาน Google Form และเพิ่มในสวนของเนื้อหาการใชบริการ การใหความรูเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวม กิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหม ปการศึกษา 2563
การถ า ยทอดสด ผ า น Facebook: MSU Academic Resource Center พบว า ความพึ ง พอใจในภาพรวมของ
ผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63) เมื่อพิจารณาหัวขออื่น พบวา
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) รองลงมาคือประโยชนที่ไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.75) ผูดําเนินรายการมีความเหมาะสม/ เนื้อหาการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63) และสื่อ/ อุปกรณมีความเหมาะสม (แสง/ สี/ เสียง) อยูใน
ระดับมาก ( X = 4.25) ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวา กลุมผูเขาชมและรวมกิจกรรม ผานชองทาง Facebook : MSU Academic
Resource Center สวนใหญเปนกลุมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปนเพศหญิง รอยละ 65.8 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Panich (2019)
ความสัมพันธระหวางเพศกับสื่อสังคมออนไลน นักศึกษาหญิงใช Facebook รอยละ 64 แสดงใหเห็นวาชองทางการ
เผยแพรกิจกรรมใหความรูสามารถเขาถึงกับกลุมเปาหมาย และมีแนวโนมในการเรียนรูนอกหองเรียนไดดียิ่งขึ้น
ดวยที่นิสิตสวนใหญใชชองทาง Facebook ในการโตตอบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหระหวางการ
ถ า ยทอดสดกิ จ กรรมในแต ล ะครั้ ง จํ า นวน 10 ครั้ ง มี ผู เ ข า รั บ ชม และแสดงความคิ ด เห็ น โต ต อบระหว า งการ
ถายทอดสดอยูเปนระยะ สอดคลองกับ Treeratanaporn (2014) ศึกษาการนําสื่อประสมเชิงโตตอบมาเปนสื่อเสริม
ในการเรียนการสอนผานชองทางเฟซบุค ไดนําเสนอวา หากตองการเสริมการเรียนรูวาควรมีการกระตุนใหเกิดการ
อภิปรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเปนวิธีที่ดีกวา

346

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ตารางที่ 2 คารอยละผูเขาถึงการถายทอดสดจําแนกตามเพศ
ลําดับ

วันที่

หัวขอ/เรื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63
13 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63

เตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ
การใหบริการรูปแบบ New Normal
เปดเทอมใหมไปหองสมุดกัน
แนะนําการใชบริการ อาคาร A
แนะนําบริการ Digital Learning Park
การสมัครสมาชิก สิทธิ์ในการยืม และการใชบริการ
การสืบคนสารสนเทศ Web OPAC
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One stop Service)
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร

10

27 ส.ค. 63

แนะนําบริการอบรมสืบคน
คาเฉลี่ย

เพศชาย
(รอยละ)
26
37
30
42
21
38
39
38
27

เพศหญิง
(รอยละ)
74
60
70
58
79
62
61
62
73

ไมระบุ

40
33.8

59
65.8

1
4

3
-

จากตารางที่ 2 คารอยละผูเขาถึงการถายทอดสดจําแนกตามเพศ พบวาคาเฉลี่ยเพศหญิง
มากที่สุด รอยละ 65.8 และเพศชายคาเฉลี่ย รอยละ 33.8
ตารางที่ 3 สถิติแสดงจํานวนการเขาถึง และการรับชม การถายทอดสดกิจกรรมตอนรับเปดเทอมใหม ปการศึกษา
2563 ผาน Facebook
ลําดับ

วันที่

หัวขอ/เรื่อง

การเขาถึง

การรับชม/
3 วินาที

การรับชม/
10 วินาที

การรับชม/1
นาที

เวลาเฉลี่ย

1
2
3
4
5
6

10 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63

7,950
2,304
3,747
1,650
2,307
822

3,005
926
1,388
506
700
404

1,115
338
473
173
240
171

288
119
106
49
79
59

0:26
0:30
0:17
0:22
0:24
0:34

7
8

5 ส.ค. 63
13 ส.ค. 63

2,006
2,152

803
730

314
281

93
99

0:23
0:28

9
10

19 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63

เตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ
การใหบริการรูปแบบ New Normal
เปดเทอมใหมไปหองสมุดกัน
แนะนําการใชบริการ อาคาร A
แนะนําบริการ Digital Learning Park
การสมัครสมาชิก สิทธิ์ในการยืม และ
การใชบริการ
การสืบคนสารสนเทศ Web OPAC
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop
Service)
ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร
แนะนําบริการอบรมสืบคน
คาเฉลี่ย

707
3,757
2,740

255
977
969

127
340
357

46
77
102

0:49
0:19
0:27
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จากตารางที่ 3 พบว า ค า เฉลี่ ย การเข า ถึ ง การถ า ยทอดสด กิ จ กรรมต อ นรั บ เป ด เทอมใหม
ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยจํานวน 2,740 ครั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเตรียมความพรอมสําหรับการใช
บริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจํานวนการเขาถึง 7,950 ครั้ง รองลงมาคือ แนะนําบริการ
อบรมสืบคน จํานวนการเขาถึง 3,757 ครั้ง และศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร จํานวนการเขาถึง 707 ครั้ง
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยจํานวนผูเขาชมการถายทอดสด
2. ควรจัดเก็บและศึกษาสถิติการเขาถึงสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง
3. ควรมีการศึกษาถึงความพรอมดานอุปกรณเทคโนโลยีทั้งผูใหบริการและผูเขาชม
การนําไปใชประโยชน
1. นิสิต บุคลากร อาจารย และผูใ ชบริการทั่วไป สามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และได
ทราบถึงบริการตาง ๆ ของ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดอยางสะดวกสบาย ทุกที่ทกุ เวลา
2. เปนการสงเสริมการเขาใชบริการ และประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใหเปนทีร่ ูจักอยางแพรหลาย
รายการอางอิง
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2563). จํานวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สืบคน 24 ธันวาคม 2563, จาก http://regpr.msu.ac.th
Panich, R. (2019). Use of social media in the UTCC School of Economics. University of the Thai
Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences, 36(3), 79-93. Retrieved
from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/article/view/187789
Treeratanaporn, T. (2014). Using Interactive Multimedia as a Learning Supplement via
Facebook. University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social
Sciences, 34(4), 35-49. Retrieved from
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/article/view/190699
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หาหนังสือไมพบ...ไลนบอกดวย
Findings Books with Line Notification
เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน, ยุพา ดวงพิมพ, ธีรยุทธ บาลชล
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน detsan@kku.ac.th

บทคัดยอ
การหาหนังสือไมพบบนชั้น เปนปญหาหนึ่งที่เจาหนาที่หองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนพบเจอ
จากผูใชบริการ ซึ่งไดแจงรายการหนังสือที่หาไมพบผานแบบฟอรมสงคํารองแจงรายการทรัพยากรสารสนเทศหาไม
พบแบบออนไลน และเจาหนาที่หองสมุดจะไดรับการแจงเตือนทางอีเมล ซึ่งคํารองนั้นจะไดรับการชวยเหลื อก็
ตอเมื่อเจาหนาที่เปดเขาไปอานอีเมลเทานั้น การเปดอานอีเมลทําไมไดในทันทีเนื่องจากเจาหนาที่มีภารกิจอื่น ๆ จึง
ทํ า ให ไ ม ส ามารถช ว ยเหลื อ ผู ใ ช ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และทั น ท ว งที งานบริ ก ารได จั ด ทํ า ระบบการแจ ง เตื อ นผ า น
แอพพลิเคชั่นไลน โดยระบบจะแจงเตือนอัตโนมัติไปยังกลุมไลนของเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่จะดําเนินการหาหนังสือ
ให ทั น ที และแจ ง ให ผู ใ ช บ ริ ก ารมารั บ หนั ง สื อ ที่ ต อ งการ ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถติ ด ต อ รั บ หนั ง สื อ ได ที่ ห อ งบริ ก าร
โสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคาร 2 หอสมุดกลาง ผลการดําเนินงานพบวา การนําแอพพลิเคชั่นไลนมาใชสามารถชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจาหนาที่หองสมุดสามารถสื่อสารกับผูใชบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว เจาหนาที่
มีความพอใจในระบบการแจงเตือนผานไลน ที่สามารถชวยเหลือใหบริการผูใชไดอยางทันทวงที และเจาหนาที่ได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

คําสําคัญ: การแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน, แอพพลิเคชั่นไลน
ABSTRACT
Looking for books that could not be found on the shelf. It is one problem that
the library staff at Khon Kaen University found from users Who informed the list of books that
could not be found via the online request form and library staff will be notified by email. The
request will be rescued only when the officer opens to read the email. The e-mail cannot be read
immediately, as the operator has other missions, making it impossible to quickly and timely help
users Service work has set up a notification system through the LINE application. Which the system
will automatically alert the staff line group Which the staff will immediately find the books and
inform the user to receive the desired book Users can contact to receive books at the audiovisual
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material service room, layer 2, Building 2, the Central Library. The staff is satisfied with the
notification system via Line. That can help provide users with timely services and the staff helped
each other.
Keyword: Line notification, Line application
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหความสําคัญกับการรับฟงเสียงของลูกคาอยางตอเนื่อง
โดยการนําของผูบริหารที่มุงเนนใหหองสมุดเปนองคกรพรอมที่จะปรับตัวไดตลอดเวลา เพื่อใหหองสมุดสามารถกาว
ทันตาม กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง สํานักหอสมุดจึงไดปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ (Transformation) โดยการกลาย
รางเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนผูรุกเขาหาลู กคา และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการพั ฒนาบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย สามารถเขาถึงไดงาย (Access) เพื่อใหสามารถเขาไปเปน
หนึ่งในบริการหองสมุดที่ลูกคาใชเปนประจําผานเทคโนโลยีเพื่อสรางโอกาสใหตัวเอง เชน จัดบริการใหลูกคาจาย
คาปรับเกินกําหนดสงผานคิวอารโคดของธนาคาร เปนตน ไมเพียงแตปรับเปลี่ยนบริการดานหองสมุดเทา นั้ น
หองสมุดยังปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใหหองสมุดเปนสวนหนึ่งในชีวิตของลูกคา เชน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหองสมุดแหงแรกในประเทศไทยที่เปดพื้นที่ใหบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอด 24/7 โดยเปดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังพัฒนาและปรับปรุงบริการของสํานักหอสมุดใหตรงตาม
ความตองการของลูกคา ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ จากสถิติการเขาใชบริการพบวามีลูกคาจํานวนมากที่เขามาใช
บริการที่หองสมุดแลวหาหนังสือไมพบ แมลูกคาจะสืบคนหนังสือจากระบบคอมพิวเตอรแลวพบวา หนังสือที่ตองการ
ยังอยูบนชั้นหนังสือและสถานะพรอมใหบริการ แตเมื่อไปที่ชั้นหนังสือกลับไมพบตัวเลมอยูบนชั้น จากผลการสํารวจ
ในป 2563 พบวา มีผูใชบริการหาหนังสือไมพบและติดตอขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่เปนจํานวน 163 รายการ
โดยแจงคํารองดวยการสงแบบฟอรมแจงรายการทรัพยากรสารสนเทศหาไมพบผานทางระบบออนไลน จากนั้น
ระบบจะแจงเตือนโดยอัตโนมัติไปยังอีเมลของเจาหนาที่ ซึ่งในการเปดอานอีเมลอาจทําไมไดในทันทีเนื่องจาก
เจาหนาที่มีภารกิจอื่น ทําใหไมสามารถชวยเหลือผูใชไดอยางทันทวงที ดังนั้นเพื่อชวยใหลูกคาไดรับความสะดวก
รวดเร็ว และเปนการชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ งานบริการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดคิด
แนวทางแกปญหาดังกลาวดวยการจัดทําระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยระบบจะแจงเตือนอัตโนมัติ
ไปยังกลุมไลนของเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่จะดําเนินการหาหนังสือใหทันที และแจงใหลูกคามารับหนังสือที่ตองการ
โดยสามารถติดตอรับหนังสือไดที่จุดบริการเคานเตอรโสตทัศนวัสดุ หอง 2200 ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักหอสมุด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการแจ ง เตื อ นคํ า ร อ งขอรั บ บริ ก ารหาหนั ง สื อ ไม พ บของสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนแบบทันที
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2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของสํานักหอสมุดใหตรงตามความตองการของลูกคา ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําหลักคุณภาพ PDCA มาใชเปนเกณฑในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใหบริการหาหนังสือเพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคา ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. P (Plan): วางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงคและตั้งเปาหมายและกระบวนการตาง ๆ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดศึกษาพฤติกรรมของลูกคา จากระบบตรวจนับสมาชิก
การเข า ออก (Gate Access) ได แ บ ง กลุ ม ลู ก ค า ออกเป น 7 กลุ ม (Segment) ดั ง นี้ 1. นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี 2.
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3. นักศึกษานานาชาติ 4. อาจารย บุคลากร นักวิจัย 5. ศิษยเกา ผูเกษียณอายุราชการ 6.
เครือขายความรวมมือ และ 7. บุคคลภายนอก นักเรียน โดยไดนําเครื่องมือ Crowdsourcing มาใชในการรับฟง
เสียงลูกคาตั้งแตป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน มีการสอบถามลูกคาจํานวน 19 ครั้ง มีผูรวมตอบจํานวน 13,023 ครั้ง
ไดรับขอเสนอแนะหรือแนวคิดตาง ๆ กวา 443 แนวคิด โดยสํานักหอสมุดจะนําแนวคิดที่ลูกคามีสว นรวมในการเสนอ
นั้นมาแกไขปญหาและนํามาออกแบบบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา ภายใตบริบทของการดําเนินงาน
หองสมุดที่เปนไปไดจริง
2. D (Do): ปฏิบัติและดําเนินการ ตามกระบวนการที่วางแผนไว
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของลู ก ค า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค า บนพื้ น ฐานการ
บริหารงานโดยใชขอเท็จจริง ดวยการนําขอมูลที่ไดจากการตอบคําถาม ขอรองเรียน คําแนะนํา คําติชมจากลูกคาทุก
ชองทาง มาใชในการรวบรวมขอมูล จากนั้นนํามาประมวลผลทางสถิติ และจัดทําเปนรายงานสรุปนําเสนอผูบริหาร
รายเดือน นอกจากนี้ยังมีการสกัดสารสนสนเทศที่ไดรับเปนความรู โดยบูรณาการขอมูลตาง ๆ ของลูกคาแตละกลุม
ที่มีความตองการที่แตกตางกันตอยอดไปสูการพัฒนาบริการเปนระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน ใชชื่อวา
“CDS Cel KKUL” โดยเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้
1. สมัครการแจงเตือนผานไลนเขาไปที่ https://notify-bot.line.me/en/ ดวยบัญชีไลน
ที่มีอยู
2. สรางกลุมไลนสําหรับการแจงเตือนหาหนังสือไมพบ ซึ่งงานบริการตั้งชื่อกลุมไลนนี้เปนกลุม
ไลนชื่อวา CDS Cel KKUL และไดดึงเจาหนาที่งานบริการที่เกี่ยวของเขาเปนสมาชิก
3. คลิกที่ My page แลวคลิกปุม Generate token เลือกกลุม ไลนที่สรางไวสําหรับการแจง
เตือนหาหนังสือไมพบ พรอมกับตัง้ ชื่อการแจงเตือนกลุมไลนนั้น Line notify ก็จะสรางรหัส token สําหรับการ
เชื่อมตอการแจงเตือน
4. พัฒนาชุดคําสั่ง Google apps script สําหรับเชื่อมตอ API ระหวาง Line notify กับ
Google form ซึ่งจําเปนตองใช Form ID และรหัส Token จาก Line notify
5. เขาไปที่ Google form เลือกแบบฟอรมออนไลนสงคํารองแจงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หาไมพบที่ไดสรางไว เลือก Script editor นําชุดคําสั่ง Google apps script ที่สรางขึ้นมาใส
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6. สราง Current project’s triggers เพื่อกําหนดใหระบบ Google form สงขอมูลให Line
notify แจงเตือนการสงแบบฟอรมตามที่ตองการ
7. นํา URL ของแบบฟอรมออนไลนสงคํารองแจงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่หาไมพบทีไ่ ด
สรางไว ไปสราง QR code เพื่อใหผูใชเขาใชงานแบบฟอรมผานการสแกนดวย Smart Phone
8. ประชาสัมพันธ QR code ใหผใู ชบริการสแกนเพื่อกรอกแบบฟอรมสงคํารองแจงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่หาไมพบ
9. เจาหนาที่แตละชั้นรับคํารองบริการฯ ผานไลนแจงเตือนในกลุมฯ เพื่อทําการสืบคนตัวเลม
เมื่อพบแลวจึงทําการแจงผูใชผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ/อีเมลผูใชแจงไว พรอมนําตัวเลมไปจัดเรียงไวที่ชั้น
“หนังสือแจงหาไมพบ” ที่หองบริการโสตฯ ชั้น 2 อาคาร 2 หอสมุดกลาง เพื่อรอผูใชมาติดตอนําไปยืมในระบบตอไป
10. สัมภาษณความคิดเห็นเจาหนาที่ผูใหบริการตอระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน
3. C (Check): ตรวจสอบติดตาม และวัดผลกระบวนการทํางานเปนไปตามแผนและ
เปาหมาย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตรวจสอบติดตามและวัดผลกระบวนการทํางาน โดย
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคาทั้งในรูปแบบ Online และแบบ Offline เพื่อสอบถาม
ลูกคาที่มาใชบริการสํานักหอสมุด และนําผลมาปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ
4. A (Act): ดําเนินการปรับปรุง สมรรถนะของกระบวนการอยางตอเนื่อง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นเจาหนาทีผ่ ู
ใหบริการตอระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน รวมทั้งนําผลจากแบบทําแบบสอบถามความพึงพอใจและไม
พึงพอใจผูรับบริการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งในรูปแบบ Online และแบบ Offline มาปรับปรุง
บริการ ตางๆทีไ่ ดดําเนินการ (D: Do) ไปแลว เพื่อเพิ่มคุณภาพใหกับการบริการแกลูกคามากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
บริการแจงเตือนนี้เริ่มใชชวง 1 กรกฎาคม 2563 โดยงานบริการ ไดสราง QR code URL ของ
แบบฟอรมออนไลนสงคํารองแจงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่หาไมพบประจําแตละชั้น และมีผูใชบริการสงคํารอง
แจงรายการทรัพยากรหาไมพบ ดังนี้
- ชั้น 1 หองหนังสือ Warehouse มีจํานวน 19 คํารอง
- ชั้น 3 หองหนังสือใหม 5 ป, วารสารฉบับใหม, คอลเลคชั่นพิเศษตาง ๆ มีจํานวน 5 คํารอง
- ชั้น 4 หองหนังสือวิทยานิพนธ วิจัย และหนังสือรายงานของนักศึกษา มีจํานวน 6 คํารอง
- ชั้น 5 หองหนังสือเกามากกวา 5 ปขึ้นไป หมวด A-P มีจํานวน 7 คํารอง
- ชั้น 6 หองหนังสือเกามากกวา 5 ปขึ้นไป หมวด Q-Z มีจํานวน 183 คํารอง
บริการแจงเตือนคํารองรายการทรัพยากรสารสนเทศที่หาไมพบ มีรายการหนังสือที่ไมสามารถ
หาใหผูใชบริการไดคิดเปนรอยละ 5 เนื่องจากรายการนั้นเปนทรัพยากรที่อยูหองสมุดคณะ และผูใชบริการสงคําขอ
หาหนังสือไมพบผิดชั้น ระบบการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนที่งานบริการจัดทําลงในกลุมไลนชวยใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบแตละชั้นชวยกันคนหารายการใหผูใชไดอยางรวดเร็ว
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งานบริ ก าร ได สั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น เจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารต อ ระบบการเจ ง เตื อ นผ า น
แอพพลิเคชั่นไลนจํานวน 10 คน พบวามีความพึงพอใจในการใชงานระบบแจงเตือนดังกลาว เพราะการสื่อสาร
ระหวางเจาหนาที่กับลูกคาทําไดรวดเร็วมากขึ้น และลูกคาไดรับหนังสือที่หาไมพบไดอยางรวดเร็ว
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น โดยการนํ า เอาเทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่นไลนมาปรับปรุงกระบวนการใหบริการ และการนําหลัก PDCA มาใชในการพัฒนาบริการและเพิ่ม
คุ ณ ภาพบริ ก าร เพื่ อ เป น การอํ า นวยความสะดวกให ลู ก ค า รวมทั้ ง ลดขั้ น ตอนการทํ า งานของบุ ค ลากร ทํ า ให
สํานักหอสมุดประสบความสําเร็จในการดูแลลูกคา (Customer Retention) และเพิ่มลูกคาใหม โดยอํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนลูกคาในการเรียนรูทุกรูปแบบเพื่อใหเขากับยุคดิจิทัล นอกจากที่ลูกคามาใชบริการสูงขึ้น ลูกคา
ยังมีสถิติการใชเวลาอยูในหองสมุดที่สูงขึ้น รวมถึงสํานักหอสมุดมีบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน KKU Maker
Space ที่ใหบริการอุปกรณ Micro: Bit, Micro: Maqueen และอุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูตาง ๆ ทางงานบริการ
จึงมีนโยบายนํารูปแบบการแจงเตือนผานไลน ไปใชกับบริการตาง ๆ ซึ่งเดิมใหบริการผาน E-form ดังนี้
1. บริการยืมหนังสือคอลเลคชั่น KKUL Book Store
2. บริการยืมวารสารเกาฉบับปลีกที่ยังไมไดทํา Item ซึ่งเดิมใหบริการผาน E-form
รายการอางอิง
Thanathorn. (2563). วิ ธี ส ง ข อ ความแจ ง เตื อ นเข า Line เมื่ อ มี ค นกรอก Google Form ของเรา. สื บ ค น 12
พฤศจิกายน 2563, จาก https://kku.world/2q6ez
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KKU Maker Space ความทาทายและโอกาสในชวงวิกฤติโควิด 19
KKU Maker Space Through COVID 19: Challenges and Opportunities
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บทคัดยอ
ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหองสมุดตองปดใหบริการ
ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยตางๆ ตองปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน เพื่อไมใหการเรียนการสอนหยุดชะงัก ซึ่งสงผลกระทบตอกรอบระยะเวลาของการ
เรียนการสอนและการสําเร็จการศึกษา หองสมุดในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ จึงจําเปนตองเรงหาวิธีการที่จะ
สามารถเปดใหบริการหองสมุดในรูปแบบปกติใหม (New Normal) ใหเร็วและทันตอความตองการและเปนไปตาม
มาตรการการเฝาระวังและลดความเสี่ยงการแพรกระจายของไวรัสโควิด 19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค
จังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 KKU Maker Space จึงไดปรับโฉมใหม
จากการเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคกลายมาเปนโรงงานผลิตอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด
19 โดยนํากรอบแนวคิดวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของ Stanford d.school มาประยุกตใชในการ
ออกแบบและผลิตอุปกรณดงั กลาว ผลการดําเนินการ พบวา สามารถผลิตอุปกรณได 15 ประเภท 769 ชิ้นงาน ใช
งบประมาณ 377,250 บาท คิดเปนรอยละ 45.54 ของงบประมาณ KKU Maker Space ทั้งหมด ถือไดวาเปนการ
พลิกวิกฤตใหเปนโอกาสและสรางความทาทายใหตนเองจนสามารถแกปญหาใหกับหนวยงานใหสําเร็จลุลวงในภาวะ
ที่เกิดวิกฤติโควิด 19
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คําสําคัญ: แหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรค, นวัตกรรมบริการ
ABSTRACT
During the outbreak of COVID-19, both the public and private sectors and libraries
were closed to the government's measures to prevent the spread of COVID-19. Need to adjust the
format of teaching and learning in online format. So as not to interrupt the teaching and learning
This affects the time frame of coursework and graduation. Libraries, as an important learning
resource, need to accelerate to find a way to open the library in the new normal (New Normal) as
soon as possible and in accordance with the surveillance and reduction measures. The spreading
risk of COVID- 19 as announced by the Department of Disease Control, Khon Kaen Province, and
Khon Kaen University. Therefore, from March 2020, KKU Maker Space has rebranded from being a
learning center for creativity, becoming a manufacturing facility for equipment to prevent the
spread of COVID 19, using a conceptual framework, design thinking (Design Thinking). The Stanford
d. school is applied in design and production. The results showed that it was able to produce 15
types of equipment, 769 pieces, with a budget of 377,250 baht or 45.54% of the total KKU Maker
Space budget. This was a turn of the crisis into an opportunity and challenge themselves to be
able to solve the problems for the agencies to succeed in the condition of the COVID-19 crisis.

Keyword: Maker Space, Creative Learning, Innovation Library Service
บทนํา
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ไมเวน
แมแตหองสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูตองปดใหบริการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ของ
รัฐบาล มหาวิทยาลัยตางๆ ตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดเปนแบบออนไลน เพื่อไมใหการเรียนการสอน
หยุดชะงัก ซึ่งสงผลกระทบตอกรอบระยะเวลาของการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ถึงแมวานักศึกษาและอาจารย
จะยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติในรูปแบบใหม (New Normal) จากการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ
พบวา ยังคงมีความตองการใชพื้นที่หองสมุดในการศึกษาคนควาและการใชทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุด
ประกอบการเรียนการสอนเปนอยางมาก หองสมุดจึงจําเปนตองเรงหาวิธีการที่จะสามารถเปดใหบริการหองสมุดเพือ่
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยวิธีการดังกลาวจะตองเปนไปตามมาตรการการเฝาระวังและลดความ
เสี่ยงการแพรกระจายของไวรัสโควิด 19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ดังนั้นแนวทางการจัดหาอุปกรณที่ใชใน
การปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหหองสมุดสามารถเปดใหบริการได แต
ดวยสถานการณในขณะนั้น หองสมุดตองเผชิญปญหาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่ตองการ เนื่องจากบริษัทรานคา
ตางๆ ปดกิจการชั่วคราวและไมสามารถจัดหาวัสดุและอุปกรณดังกลาวมาจําหนายไดทันตอความตองการ
ดังนั้น หองสมุดจึงจําเปนตองออกแบบและผลิตอุปกรณดังกลาวเอง โดยมอบความทาทายและ
โอกาสในชวงวิกฤติโควิด-19 นี้ใหกับทีมงาน KKU Maker Space เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณปองกันการแพร
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ระบาดของไวรัสโควิด 19 นํามาใชในพื้น ที่ บริการของสํานั กหอสมุดตามจุด บริการตา งๆ ทั้งหอสมุดกลางและ
หองสมุดคณะ เพื่อใหสามารถเปดบริการไดอยางปลอดภัยเปนไปตามมาตรการการเฝาระวังและลดความเสี่ยงการ
แพรกระจายของไวรัสโควิด 19 ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค จังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกน
วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่บริการ
ของสํานักหอสมุด
2. เพื่อใหสามารถเปดบริการหองสมุดไดอยางปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานการเฝาระวังและลด
ความเสี่ยงการแพรกระจายของไวรัสโควิด 19
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การดําเนินการครั้งนี้ไดนํากรอบแนวคิดวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกตใช
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพันธ, 2560)
1. การเขาใจปญหา (Empathy) เปนการทําความเขาใจตอสภาวการณที่กําลังเกิดขึ้น ควบคูกับ
การสอบถามความตองการของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด
2. การกําหนดปญหา (Define) การสังเคราะหขอมูล การตั้งคําถามปลายเปดที่ผลักดันใหเกิด
ความคิดสรางสรรค ไมจํากัดกรอบของการแกปญหา ซึ่งภายหลังจากที่ไดศึกษาและทําเขาใจตอสภาวการณที่กําลัง
เกิดขึ้น ตลอดจนความตองการของกลุมเปาหมายแลว ก็ตองวิเคราะหปญหา กําหนดใหชัดเจนถึงสาเหตุของปญหา
ตีโจทยใหแตก แลวเลือกและสรุปแนวทางความเปนไปได
3. การแกปญหา (Ideate) การระดมความคิดใหม ๆ อยางไมมีขีดจํากัด หรือการสรางความคิด
ตาง ๆ ใหเกิดขึ้น โดยเนนการหาแนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหาใหมากที่สุด เพื่อตอบโจทยปญหาที่พบ
4. การสรางตนแบบ (Prototype) การสรางแบบจําลอง สําหรับการเปลี่ยนความคิดใหเปนสิ่งที่
จับตองได ดวยการคนควาทางดานเทคนิค ใชทักษะการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแลวดําเนินการผลิต ทั้งเพื่อ
ทดสอบการตอบโจทยปญหาที่พบและการใชงานจริง
5. การทดลองใช (Test) หรือการทดสอบ โดยการนําตนแบบที่สรางขึ้นมาทดลองใชกับพื้นที่และ
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อสังเกตประสิทธิภาพการใชงาน โดยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะตาง ๆ
ตลอดจนคําแนะนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงกอนนําไปใชงานเพื่อแกปญหาในการทํางานตอไป
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UNDERSTAND
ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง

การเขาใจปญหา

การกําหนดปญหา

CREATE
ทําใหเกิด
ความคิดใหม

DELIVER
ทําใหนําไปใชไดจริง

การแกปญหา การสรางตนแบบ

การทดลองใช

ภาพที่ 1 แนวคิดวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ที่มา : ดัดแปลงจาก Stanford d.school
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
KKU Maker Space ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความท า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic
Challenges) ของสํ า นั ก หอสมุด มี ภ ารกิจ หลัก ในการเป นแหลง เรีย นรูเ พื่อ การสรา งสรรค สร า งแรงบันดาลใจ
ตลอดจนเติมเต็มความรูแ ละทักษะผูใชบริการดวยการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและใหบริการเครือ่ งมือ
ตาง ๆ ที่สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยกาวเขาสู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสนองตอบยุทธศาสตรหลักในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
ประกอบการ (Entrepreneurial University) (วนิดา แกนอากาศ, 2560) KKU Maker Space เริ่มเปดใหบริการ
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถือไดวาเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคแหงแรกที่เปดใหบริการ
ภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุสิ้นเปลือง
ตลอดจนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และการพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณแกผูปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตัวแทนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ในการประสานความรวมมือตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการตลอดจนการใชจายงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ยุภาพร ทองนอย, 2562)
หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19 KKU Maker Space ไดพลิกบทบาทในรูปแบบใหม จากเดิมเปน
แหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคมีหนาที่หลักในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและใหบริการเครื่องมือตางๆ สําหรับ
อาจารย นักศึกษา และนักวิจัยในการออกแบบและผลิตชิ้นงานตนแบบ ปรับตัวมาเปนโรงงานผลิตอุปกรณปองกัน
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 จัดใหบริการตามจุดตางๆ ทั้งหอสมุดกลางและหองสมุดคณะ เพื่อใหสามารถเปด
บริการไดอยางปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานการเฝาระวังและลดความเสี่ยงการแพรกระจายของไวรัสโควิด 19 ของ
กรมควบคุมโรค จังหวัดขอนแกน กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุ ม เป า หมายที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้ เป น บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีกลุมเปาหมายขนาดใหญเกินกวาที่จะรวบรวมขอมูลไดทั้งหมด
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ในกรอบระยะเวลาที่ทําการศึกษา และเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลใหไดตรงตามวัตถุประสงค จึงกําหนดผูแทนเปน
ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (Key informants) ด ว ยการเลื อ กตั ว แทนแบบสุ ม ตามวั ต ถุ ป ระสงค (Purposeful random
sampling) รวม 15 คน ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน โดยกําหนดเกณฑในการเลือกผูใหขอมูลหลัก
จากผูที่มีความเกี่ยวของกับ KKU Maker Space
2) ผูใชบริการ จํานวน 5 คน โดยกําหนดเกณฑในการเลือกผูใหขอมูลหลักจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่ ปนจิตอาสามาชวยงานหองสมุดระหวางที่เกิดวิกฤตโควิด 19
โดยใชการสนทนากลุม (Focus Groups Discussion) เปนการระดมความคิดเห็นจากผูใหขอมูล
หลัก (Key informant interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้
ผลการดําเนินการ
1. จากการระดมความคิดเห็นของผูให ขอมูลหลั ก (Key informant interview) ดวยวิธีการ
สนทนากลุ ม (Focus Groups Discussion) ภายใต ก รอบแนวคิ ด วิ ธี คิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) ของ
Stanford d.school จึงไดกระบวนการออกแบบและพัฒนาอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ใน
พื้นที่บริการของสํานักหอสมุด โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 2
ติดตั้งอุปกรณที่ปองกันการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด 19
ของทุกหองสมุด

ผูใชบริการไมมีพื้นที่เรียนรูดวย
ตนเองเนื่องจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19

EMPATHIZE

ทดสอบอุปกรณตนแบบ ประเมินผล
ปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะกับการใช
งาน และนําไปใชจริงตั้งแตเดือน
มีนาคม 2563

IDEATE

เขาใจปญหา

แกปญหา
DEFINE

กําหนดปญหา

PROTOTYPE

สรางตนแบบ
TEST

ทดลองใช
หาวิธีเปดใหบริการหองสมุดภายใต
มาตรการที่ปลอดภัยจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19

ผลิตอุปกรณปองกันการฟุงกระจายของสารคัดหลั่ง
และฆาเชื้อไวรัสโควิด 19 เชน Partition, Face
Shield, เครื่องฆาเชื้อดวย UVC เปนตน

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
2. ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ไดดําเนินการผลิตอุปกรณเพื่อปองกันการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยทีม KKU Maker Space ซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรหองสมุดจํานวน 10 คน
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และนักศึกษาจิตอาสา จํานวน 5 คน นอกจากนีย้ ังมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อใหสามารถ
ผลิตอุปกรณไดอยางตรงกับความตองากรและประโยชนใชสอยตามบริบทของแตละพื้นที่ ซึ่งสามารถผลิตอุกรณได
ทั้งสิ้น 15 ประเภท 769 ชิ้น ซึ่งมีรายละเอียด ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผลิตได
อุปกรณปองกันการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19
1. Partition Shield สําหรับ
Counter Service

จํานวน

จุดติดตั้ง

20

หอสมุดกลาง
หองสมุดคณะ

2. Partition Shield for Learning
Space

519

หอสมุดกลาง
หองสมุดคณะ

3. อุปกรณฆาเชื้อทรัพยากร
สารสนเทศอัจฉริยะ

18

หอสมุดกลาง

4. กลองฆาเชื้ออัจฉริยะในอาคาร

14

หอสมุดกลาง

5. ตูฆาเชื้อ Partition

1

หอสมุดกลาง

วัตถุประสงค
ลดความเสีย่ งการติดเชื้อจากการ
สัมผัสโดยตรงและปองกันการฟุง
กระจายของสารคัดหลั่งหรือละออง
ฝอยที่อาจมีไวรัสมาสัมผัส ตา จมูก
และปาก ของผูใหบริการ ณ จุด
Counter Service
เพิ่มระยะหางทางสังคม (Social
Distancing) ลดความเสี่ยงการติด
เชื้อจากการฟุงกระจายของสารคัด
หลั่งหรือละอองฝอยที่อาจมีไวรัสมา
สัมผัส ตา จมูก และปาก ระหวาง
ของผูใชบริการ
ใชในการฆาเชื้อไวรัสดวยแสง UVC
ที่อาจติดมากับทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งกอนและหลังใหบริการ มีทั้งแบบ
เปนตูที่ผลิตจากไม (3 ตู) และกลอง
พ ล า ส ติ ก ( 15 ก ล อ ง ) เ พื่ อ ใ ห
เหมาะสมกับการใชงาน
ใชในการฆาเชื้อไวรัสดวยแสง UVC
บริเวณหองควบคุม
เครื่องปรับอากาศทุกหอง เพื่อให
อากาศที่ไหลเวียนภายในหองสมุด
ปราศจากเชื้อไวรัส
ใชในการฆาเชื้อไวรัสดวยแสง UVC
ที่ อ าจติ ด อยูกั บ Partition ที่ ว างอยู
ตามโตะนั่งอานภายในหองสมุด โดย
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อุปกรณปองกันการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19

6. ชุดฆาเชื้อแบบเคลื่อนที่

จํานวน

2

จุดติดตั้ง

หอสมุดกลาง

7. อุปกรณลอคขวดเจลชนิดติดผนัง

150

รพ. ศรีนครินทร
หอสมุดกลาง
หองสมุดคณะ

8. อุปกรณกดขวดเจลชนิดไรสัมผัส

1

รพ. ศรีนครินทร

9. อุปกรณกดขวดเจลชนิดเหยียบ

2

หอสมุดกลาง

10. Face Shield สําหรับบุคลากร
ทางการแพทย

25

รพ. ศรีนครินทร
รพ. ศูนยขอนแกน

11. ถังขยะไรสัมผัส

3

รพ. ศรีนครินทร

12. Aerosol Box

6

รพ. ศูนยขอนแกน
รพ. ศรีนครินทร

13. KKU-TOT SWAP Test Box

2

รพ. ศรีนครินทร
ศูนยหัวใจสิริกิติติ์

วัตถุประสงค
สามารถควบคุ ม การทํ า งานด ว ย
Application
ใชในการฆาเชื้อไวรัสดวยแสง UVC
ที่อาจปนเปอนอยูในอากาศตามหอง
ตางๆ ที่เปดใหบริการ ออกแบบใหมี
ล อ เลื่ อ นเพื่ อ ให ส ะดวกต อ กา ร
เคลื่อนที่ไปยังจุดตางๆ
ใชในการวางและปองกันการสูญหาย
ของขวดบรรจุแอลกอฮอลสาํ หรับ
ลางมือตามจุดใหบริการตางๆ ของ
หองสมุดและโรงพยาบาล
เพื่อความสะดวกในการลางมือดวย
แอลกอฮอลและลดความเสีย่ งจาก
การสัมผัสสําหรับบุคลากรทาง
การแพทย
เพื่อความสะดวกในการลางมือดวย
แอลกอฮอลและลดความเสีย่ งจาก
การสัมผัสดวยมือบริเวณประตูเขา
ออกของหองสมุด
ป อ งกั น การฟุ ง กระจายของสารคัด
หลั่งหรือละอองฝอยที่อาจมีไวรัสมา
สัมผัส ตา จมูก และปาก
เพื่อความสะดวกในการทิ้งขยะและ
ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสถังขยะ
สําหรับบุคลากรทางการแพทย
ปองกันการฟุงกระจายของสารคัด
หลั่งจากคนไขสูเจาหนาที่ทาง
การแพทยเมื่อตองมีการทําหัตการ
บริเวณชองอกและทางเดินหายใจ
เปนตูตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบ
ความดันบวก (Positive Pressure)
โดยไดรับบริจาคตูโทรศัพททไี่ มไดใช
แลวของ TOT
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อุปกรณปองกันการแพรระบาด
จํานวน
จุดติดตั้ง
ของไวรัสโควิด 19
14. Partition Shield สํ า หรั บ จั ก ษุ
2
รพ. ศรีนครินทร
แพทย
15. Partition Shield สํ า หรั บ การ
ตรวจอัตราซาวน

4

รวม

769

รพ. ศรีนครินทร

วัตถุประสงค
ลดความเสีย่ งการติดเชื้อจากการ
สัมผัสผูปวยในการตรวจของจักษุ
แพทย
ลดความเสีย่ งการติดเชื้อจากการ
สัมผัสผูปวยในการตรวจ
Ultrasound ของรังสีแพทย

3. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เล็งเห็นความจําเปนในการผลิตอุปกรณเพื่อปองกันการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด จึงอนุมัติงบประมาณประจําป 2563 ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิตอุปกรณ เปนเงินทั้งสิ้น
377,250.33 บาท คิดเปนรอยละ 45.54 ของงบประมาณ KKU Maker Space ทั้งหมด นอกจากนี้ดวยสถานการณ
วิ ก ฤตโควิด 19 ยั ง อยู ใ นระยะที่ ตองเฝา ระวั งอยา งตอ เนื่อ ง สํ า นั ก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัยขอนแกน จึ ง ได อนุมัติ
งบประมาณประจําป 2564 จํานวน 132,000 บาท เพื่อเตรียมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ ตลอดจนการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับวิกฤติในครั้งนี้อยางตอเนื่อง อันจะเปนการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูใชบริการวา หองสมุดสามารถรับมือกับการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ใหบริการได
อยางแนนอน
4. การประเมินผลความพึงพอใจ
จากการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการหลังจากการไดนําอุปกรณปองกันการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19 จํานวน 237 คน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรอยละ 86.56

ภาพที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
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อภิปรายผล
การผลิตอุปกรณแตละชิ้นกอนที่จะนําไปใชไดจริงตามวัตถุประสงคตางๆ ตองผานการออกแบบ
การทดลองทําเปนชิ้นงานตนแบบ ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผูใชงานจริง และมีการประเมินผลหลังการใช
งาน ซึ่งพบวา ผูใชงานสวนนอย (รอยละ 35) มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงอุปกรณ เพื่อใหเหมาะสมกับกับวัตถุประสงค
และประโยชนใชสอยของแตละพื้นที่ เชน ลักษณะเคานเตอรใหบริการที่ ขนาดโตะนั่งอาน สรีระของผูใชงาน ขนาด
ของขวดเจล เปนตน แตการผลิตอุปกรณจํานวน 769 ชิ้นนั้น ทีมงาน KKU Maker Space ไมไดผลิตกันเองแตเพียง
ลําพัง ยังมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา มีนักศึกษาที่มีจิตอาสามาชวยผลิตตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการในชวงเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
จากวิกฤติการณในครั้งนี้ถือไดวาเปนโอกาสและความทาทายใหของ KKU Maker Space ที่
สามารถแสดงศักยภาพในการแกไขปญหาใหกับหนวยงาน ดวยการปรับแนวคิด พัฒนาศักยภาพของตนเอง กลาที่จะ
คิดนอกกรอบ ละความเปนเจาหนาที่หองสมุด สูการเปน Maker เพื่อที่จะ Making อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชแกปญหา
ในหนวยงาน แลว Moves ออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายความรวมมือหรือชุมชนใกลเคียง
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ผลจากการพลิกบทบาทในรูปแบบใหม จากเดิมเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับบริการอาจารย นักศึกษา และนักวิจัยในการออกแบบและผลิตชิ้นงานตนแบบ ปรับตัวมาเปน
โรงงานผลิตอุปกรณปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 จัดใหบริการตามจุดบริการตาง ๆ ทั้งหอสมุดกลาง
และหองสมุดคณะ เพื่อใหสามารถเปดบริการไดอยางปลอดภัยเปนไปตามมาตรการการเฝาระวังและลดความเสี่ยง
การแพรกระจายของไวรัสโควิด 19 โดยนํากรอบแนวคิดวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของ Stanford
d.school มาประยุกตใชใชดําเนินการออกแบบและผลิตอุปกรณดงั กลาว เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 สามารถผลิต
อุปกรณได 15 ประเภท 769 ชิ้นงาน ใชงบประมาณ 377,250 บาท คิดเปนรอยละ 45.54 ของงบประมาณ KKU
Maker Space ซึ่ ง นอกจากจะผลิ ต ไว ใ ช ใ นห อ งสมุ ด แล ว ยั ง มี โ อกาสผลิ ต และส ง มอบอุ ป กรณ ดั ง กล า วไปตาม
โรงพยาบาลและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน โรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลขอนแกน คณะแพทยศาสตร เปนตน
ขอเสนอแนะ
1. สํานักหอสมุดควรสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ทีม KKU Maker Space ไดพัฒนาทักษะ
การออกแบบและผลิตชิ้นงานตนแบบเพื่อใหสามารถใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในการผลิตชิ้นงานตนแบบของ
นักศึกษาอาจารยและนักวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่เองสามารถผลิตอุปกรณและชิ้นงานตาง ๆ ที่ไมสามารถหาซื้อไดเอง
ตามทองตลาดไดอยางมืออาชีพ ซึ่งในโอกาสตอไปในอนาคตอาจหารายไดดวยตนเองดวยการใหบริการออกแบบและ
ผลิตชิ้นงานตนแบบใหกับผูประกอบการเริ่มตน (Startup)
2. KKU Maker Space ควรจัดหาเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัยที่ใชในการออกแบบและ
ผลิตชิ้นงานตนแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการใหบริการในเชิงพาณิชย
3. KKU Maker Space ควรหาเครื อ ข า ยความร ว มมื อ เพื่ อ ร ว มกั น พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู เ ชิ ง
สรางสรรค
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4. เนื่องจากสํานักหอสมุด ไมไดสรรหาพนักงานมาปฏิบัติงานที่ KKU Maker Space โดยเฉพาะ
จึงควรเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณเจาหนาที่อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข องกับ
ภารกิจของ KKU Maker Space ไดอยางมีประะสิทธิภาพและยั่งยืน
การนําไปใชประโยชน
1. ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ใหบริการของหองสมุด เพื่อใหผูรับบริการ
ใชบริการของหองสมุดในรูปแบบของ New Normal ไดอยางปลอดภัยในภาวะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 อัน
จะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย ในมาตรการเฝาระวังและ
ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ของสํานักหอสมุด
2. ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 จากคนไขสูเจาหนาที่ทางการแพทย ดวยการผลิต
และส ง มอบอุ ป กรณ เช น SWAP Test Box, Aerosol Box, Partition Shield เป น ต น ให กั บ โรงพยาบาลอย า ง
ทันทวงที ในสภาวการณที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดในระดับสูง (High Risk)
3. เจาหนาที่หองสมุดไดฝกทักษะการออกแบบและการผลิตอุปกรณที่ใชในปองกันการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเปนทักษะที่นอกเหนือจากงานในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวน
หนึ่งในการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
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บทคัดยอ
ในยุคปจจุบัน หนวยงานหลายแหงไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาช วยในกระบวนการทํ า งาน
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูชวงการเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานที่
รับผิดชอบดานการจัดการครุภัณฑใหสะดวกรวดเร็วและทันสมัย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหสอดรับกับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทราบความ
ตองการในการจัดการครุภัณฑ วิเคราะหความตองการและใชขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ครุภัณฑของสํานักหอสมุดในอนาคต ซึ่งไดใชการวิเคราะหขอมูลแนวทางบิสิเนสอินเทลลิเจนซและแผนผังแสดงเหตุ
และผล (Cause-and-effect Diagram) เป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย และนํ า ข อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ ทั้ ง หมดแสดงผลผ าน
บิสิเนสอินเทลลิเจนซ โดยผูวิจัยไดสัมภาษณหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทํา
สนทนากลุมบุคลากรสํานักหอสมุดและสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการในการจัดการครุภัณฑ เพื่อนําขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะหปญหาในรูปแบบแผนผังกางปลาและจัดทํารายการความตองการเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการครุภัณฑของสํานักหอสมุดในอนาคตตอไป

คําสําคัญ: ครุภัณฑ, การจัดการครุภัณฑ, บิสิเนสอินเทลลิเจนซ, การเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัล, สํานักหอสมุด
ABSTRACT
In digital transformation period, which digital approach is used as a core work
processes, to stay in business, several organizations need to revamp processes and change.
Efficiency and effectiveness are key factors for organization success. Asset management is one of
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the important support processes in Chiang Mai University Library ( CMUL) . Current asset
management processes were analyzed for future improvement. Interviews from similar
organizations of different universities were caried out. Three focus groups from CMUL were
conducted to get new requirements for future processes. Several asset management software
features were suggested during the focus groups along with new state- of- the- art Business
Intelligence dashboard. The information was illustrated in Cause-Effect Diagram along with areas of
improvement. Finally, the information was summarized for digital transformation in the near future.

Keyword: Asset, Asset Management, Business Intelligence, Digital Transformation, Chiang Mai
University Library
บทนํา
ในยุคปจจุบันหลายหนวยงานไดเขาสูชวงการเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัล (Digital Transformation)
การเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลเขามาเปนหลัก เพื่อใหสอดรับกับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต ทําใหมีการปรับตัวกันอยางรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ด า นครุ ภั ณ ฑ ใ ห ร วดเร็ ว และทั น สมั ย ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งานของบุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ในการปรับเปลี่ยนขอมูลเปนเชิง
ดิจิทัลใหสะดวก งายตอการใชงานและรวดเร็วยิ่งขึ้น
แนวความคิดพัฒนาสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตามเปาหมายขอ 4(2) ที่กลาวถึงภาครัฐมีความทันสมัยโดยพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการใหทันสมัย โดยเนนดานนวัตกรรมและการเตรียมความพรอมในการนําเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญมาใชงาน
ในขณะเดียวกันนั้นยังสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในสวนของยุทธศาสตรสนับสนุนขอ 8 การบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ตามเปาหมายขอที่ 8 (G8 Management Excellence) การบริหารจัดการที่เปนเลิศ และ
ยั่งยืน มุงผลลัพธที่เปนเลิศ และทายสุดสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในยุทธศาสตร
ที่ 3 ในดานการขับเคลื่อนองคกรใหทันตอความเปลี่ยนแปลง กลยุทธที่ 1 แผนงานที่ 2 ในสวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ และเพื่อใหการบริหารจัดการดานครุภัณฑสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นการวิเคราะหกระบวนการในการจัดการครุภัณฑเปนการวิเคราะหพื้นฐานในการทํางาน
เพื่อตอยอดไปในการพัฒนาเชิงดิจิทัลตอไปได ในขณะเดียวกันเพื่อตอบสนองในการบริหารและตัดสินใจสําหรับ
ผู บ ริ ห าร โดยวางแผนในการนํ า เสนอในรู ป แบบบิ สิ เ นสอิ น เทลลิ เ จนซ (Business Intelligence) เพื่ อ พั ฒ นา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมและเตรียมพรอมสูการเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัล
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบความตองการในการจัดการครุภัณฑ และวิเคราะหความตองการในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการครุภัณฑของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑของสํานักหอสมุดในอนาคต

366

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ในดานการจัดการครุภณ
ั ฑ
วิเคราะหกระบวนการในการจัดการครุภณ
ั ฑ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวย SIPOC

สํารวจโครงสรางขอมูล ดาน
ครุภณ
ั ฑของหนวยงาน

จัดทําสนทนากลุม สํารวจ
ความตองการ การใชงาน
ดานครุภัณฑ

จัดทํา Business
Intelligence ของครุภณ
ั ฑ

จัดทํา Cause-Effect
Diagram ของปญหาในการ
จัดการครุภณ
ั ฑ

คัดเลือกหนวยงานที่คลายคลึง
เพื่อศึกษาระบบจัดการครุภณ
ั ฑ

สัมภาษณหนวยงาน
ที่ลักษณะคลายคลึงใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สัมภาษณหนวยงานดาน
หองสมุด ในมหาวิทยาลัย
อื่น

จัดทํา Gap Analysis หาความตองการของหนวยงานภายใน
วิเคราะหและจัดทํารายการ ขอมูล และเทคโนโลยีทตี่ องการของหนวยงานสํานักหอสมุด
จัดทําสนทนากลุม และรับขอเสนอแนะจากผูบริหาร
สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 ครุภัณฑและการจัดการครุภัณฑ
ครุภัณฑ คือ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนยาว เมื่อชํารุด
เสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายงาน ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ
และครุภัณฑ อาทิเชน การจัดการครุภัณฑของมหาวิทยาลัย ในสวนของงานทรัพยสินและงานบัญชี สงผลใหลด
ขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูล และการนําไปใชตอ พรอมทั้งยังลดขั้นตอนและทํางานไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช
ซอฟตแวร Visual Basic 6.0 รวมกับ MySQL (สุรเชษฐ วงศชมภู, 2545, น. 3) การบริหารวัสดุคงคลัง โดยเริ่มจาก
การสัมภาษณผูบริหาร ฝายการขาย และพนักงานขาย และวางแผนจัดการระบบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ การตรวจ
รับสินคา การจัดเก็บ และการจดรายการบันทึก โดยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากการสอบถามดวยแบบสอบถาม และ

367

การสัมภาษณผูบริหาร 3 ทาน โดยเนนดานการจัดการสินคาคงคลัง การวิเคราะหการหมุนเวียน และการจัดสินคา
คงคลั ง ที่ เ หมาะสม พร อ มทั้ ง ยั ง ได ศึ ก ษาถึ ง ความล า ช า ที่ เ กิ ด ขึ้ น และป ญ หาระดั บ ของสิ น ค า ต่ํ า หรื อ สู ง เกิ น ไป
(ศักดิ์ชัย บูรณพันธุศรี, 2544, น. 3)
การวิเคราะหกระบวนการในการบริหารจัดการครุภัณฑ โดยเริ่มตนออกแบบแบงเปน 5
ขั้นตอน 5 ระบบ ไดแก งานขึ้นทะเบียนครุภัณฑ งานโอนครุภัณฑ งานจําหนายครุภัณฑ ระบบบริหารผูใชงาน และ
ระบบสํารองกูคืนขอมูล โดยเนนในดานการติดตามตรวจสอบขอมูลของครุภัณฑ และการจัดเก็บขอมูลที่ไมซ้ําซอน
ลดภาระการทํางาน และเนนในสวนของการนําเสนอที่ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา พัฒนาโดยใชซอฟตแวร ASP,
JavaScript, SQL Server 2000 และ Macromedia Dreamweaver 8.0 (ณรงค ถวิ ล วิ ศ าล, 2551, น. 8)
การวิเคราะหเบื้องตนจากการทําแบบสอบถามตั้งแตระดับผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ในการประเมิน
และจั ด ทํ า รายงาน การพั ฒ นาได ใ ช ซ อฟต แ วร PHP, MySQL และ Dreamweaver (วั ช รพล สงวนเต็ ง , 2551,
น. 10)
1.2 การวิเคราะหขอมูลแนวทางบิสิเนสอินเทลลิเจนซ (Business Intelligence)
เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชกลุมของเครื่องมือที่ใชในการจัดการขอมูล รวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจ หรือการทําแผนตอไป โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จะเปน
การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ทั้งในรูปแบบขอมูลที่ตอเนื่องและขอมูลที่ไมตอเนื่อง
1.3 แผนผังแสดงเหตุและผล
แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-effect Diagram) หรือ แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa
Diagram) เปนเครื่องมือในการวิจัยสําหรับแสดงสาเหตุของกิจกรรมใด ๆ ที่ตองการระบุ คิดคนโดยคุณ คะโอะรุ อิชิ
คะวะ นักบริหารชาวญี่ปุน ในการบริหารคุณภาพ
แผนผังแสดงเหตุและผลนิยมใชในการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ และการวางแผนปองกัน
ขอผิดพลาดในการทํางาน เพื่อระบุสาเหตุของปญหาที่สามารถเกิดขึ้นได โดยสาเหตุตาง ๆ จะถูกจัดกลุมไวรวมเขา
ดวยกัน เพื่อระบุและกําหนดแนวทางของตนเหตุของปญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยลักษณะการแสดงแผนผัง จะใชโครง
รูปปลา โดยสวนหัวของปลาจะเปนปญหา และสาเหตุของปญหาจะเปนสวนประกอบทางดานซาย ที่จัดแยกตามแนว
ของกางปลา โดยกางใหญจะเปนกลุมของปญหาหลัก และกางยอยจะเปนสาเหตุที่ละเอียดลึกยอยลงไป โดยแผนผัง
ประเภทนี้ ยังมีการใชเรียกชื่อ “แผนผังกางปลา” (Fishbone Diagram) เชนเดียวกัน
จุดเดนของแผนผังประเภทนี้คือการนําเสนอปญหาในรูปแบบที่เขาใจไดในภาพรวม และมี
การแบงหมวดหมู และระดับชั้นของปญหา พรอมทั้งยังชวยระบุสาเหตุของปญหาที่เกี่ยวเนื่องกันได
2. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เกี่ยวของใน
ดานการจัดการครุภัณฑ และการสัมภาษณจากบุคลากรภายนอก
3. การรวบรวมขอมูล
- ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ในดานการจัดการครุภัณฑ
- สํารวจโครงสรางขอมูล ดานครุภัณฑของหนวยงาน
- จัดทําสนทนากลุม สํารวจความตองการ การใชงานดานครุภัณฑของผูมีสวนเกี่ยวของ
- คัดเลือกหนวยงานที่คลายคลึงเพื่อศึกษาระบบจัดการครุภัณฑ
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- สัมภาษณกลุมตัวอยางของหนวยงานที่ลักษณะคลายคลึงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สัมภาษณกลุมตัวอยางหนวยงานดานหองสมุด ในมหาวิทยาลัยอื่น
4. วิธีการวิเคราะหขอมูล
- จัดทํา Business Intelligence ของครุภัณฑ
- จัดทํา Cause-Effect Diagram ของปญหาในการจัดการครุภัณฑ
- จัดทํา Gap Analysis หาความตองการของหนวยงานภายใน
- วิเคราะหและจัดทํารายการ ขอมูล และเทคโนโลยีที่ตองการของหนวยงานสํานักหอสมุด
5. การทวนสอบ และการสรุปผล
- จัดทําสนทนากลุมกับผูบริหาร สรุปผลวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพรโดย
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการครุภัณฑสํานักหอสมุด โดยทํา SIPOC Model ซึ่ง
บทบาทของ [S] Suppliers และ [C] Customers จะเปนกลุมบุคคลชุดเดียวกัน หรือกลุมบุคคลที่ใชขอมูลรูปแบบ
เดียว ที่เปนบุคลากรภายในสํานักหอสมุดเอง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 SIPOC กระบวนการบริหารจัดการครุภัณฑ (การไดมาของครุภัณฑ)
การจัดทํา Business Intelligence เมื่อนําขอมูลครุภัณฑทั้งหมดของสํานักหอสมุดมาวิเคราะห
และนํามาสรางแดชบอรดในรูปแบบ Business Intelligence โดยใชซอฟตแวร Microsoft PowerBI ดังแสดงตาม
ภาพที่ 3 โดยการนําขอมูลครุภัณฑทั้งหมดมาสรางแดชบอรดในรูปแบบ Business Intelligence พบวา ทําใหเขาใจ
ขอมูลไดงายขึ้น แสดงผลไดหลายรูปแบบ นําขอมูลมาวิเคราะหใชในการตัดสินใจ และเปนขอมูลประกอบใหผูบริหาร
สามารถวางแผนการใชงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑในครั้งตอไป ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ขอมูลครุภัณฑในรูปแบบ BI แสดงถึงครุภัณฑตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน
การวิเคราะหเปรียบเทียบซอฟตแวรดานครุภัณฑ
ในปจจุบันมีซอฟตแวรที่หลากหลายในการจัดการครุภัณฑ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาซอฟตแวรที่
เปนที่นิยมในระดับโลกจาก 6 บริษัทชั้นนํา ไดแก IBM, Infor, SAP, AVEVA, Aptean และ Oracle โดยไดวิเคราะห
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่กําลังเปนที่ตองการในปจจุบัน และแบงแยกหมวดหมู เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ซอฟตแวรครุภัณฑของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป หลังจากทบทวนขอมูลบนหนาเว็บไซตและโบร
ชัวรของบริษัทเบื้องตน ไดขอมูลแสดงดังในตารางที่ 1

SAP

AVEVA

Oracle

Aptean

x

Infor

คุณลักษณะพื้นฐาน
การเก็บขอมูลครุภัณฑ
ประวัติขอมูลการซอมแซม และคาใชจาย
การเชื่อมตอกับฐานขอมูลอื่นในองคกร
การวัดประสิทธิภาพการใชงาน
คุณลักษณะเสริม
การติดตามผานระบบมือถือ

IBM

การเปรียบเทียบซอฟตแวร

ระบบปจจุบัน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถของซอฟตแวรดานครุภณ
ั ฑ
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Aptean

x
x
x
x

Oracle

x
x
x

AVEVA

SAP

การทํางานผานระบบคลาวด
การสรางใบงาน
การแสดงผลผานตําแหนงในแผนที่
การเชื่อมตอกับระบบจัดซื้อจัดจาง
การจัดการวัสดุ และสินคาคงคลัง
การเชื่อมตอกับระบบการสั่งวัสดุ และอะไหลซอมแซม
การบริหารจัดการยุทธศาสตรองคกร และตัวชี้วัด
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การเชื่อมตอกับระบบกราฟกของสินทรัพย เชน CAD
คุณลักษณะขั้นสูง
การพยากรณการซอมแซม (Predictive Maintenance)
การบริหารจัดการแฝดดิจิทัล (Digital Twin)
การแสดงผลผานระบบความจริงแตงเติม (AR)
การนําปญญาประดิษฐ (AI) มาใชในการบริหารจัดการ
สงขอมูลออกตามมาตรฐาน ISO 55000

Infor

การเปรียบเทียบซอฟตแวร

IBM

ระบบปจจุบัน
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*การวิเคราะหขอมูลในตารางจากการทบทวนขอมูลบนหนาเว็บไซตและโบรชัวรของบริษัทเบื้องตนเทานั้น ไมไดมีการสอบถามผูขายในเชิงลึก

ระบบจัดการครุภัณฑหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากการสัมภาษณหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 6 แหง ไดแก สํานักทะเบียน
และประมวลผล สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 2 (โดยไมไดเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร)
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ระบบซอฟตแวร และฐานขอมูล
ขอมูลครุภัณฑสวนกลางระบบ 3 มิติ
ขอมูลกอนป พ.ศ. 2540 ใชระบบมือ

สํานักหอสมุด

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการใชงานระบบจัดการดานครุภณ
ั ฑ ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ขอมูลกอนป พ.ศ. 2540 ใช Excel
ขอมูลกอนป พ.ศ. 2540 ใชระบบฐานขอมูลหนวยงาน
คุณลักษณะ
บารโคดติดครุภัณฑ
เขียนหมายเลขกํากับตัวครุภัณฑกอนป พ.ศ. 2540
มี Application ในการสแกนระบบ
มีรูปภาพประกอบ
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ระบบจัดการครุภัณฑหนวยงานดานหองสมุด ในมหาวิทยาลัยอื่น
จากการสัมภาษณหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ ไดแก
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรัพ ยากร จุ ฬ าลงกรณมหาวิท ยาลัย หอสมุ ด และคลัง ความรูมหาวิ ท ยาลั ยมหิด ล หอสมุ ด แหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังแสดง
ในตารางเปรียบเทียบการใชงานระบบจัดการดานครุภัณฑ ของหนวยงานดานหองสมุด ดังแสดงในตารางที่ 3
(โดยไมไดเรียงลําดับตัวอักษร)
การจัดการครุภัณฑจากการสนทนากลุม
หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากศึกษาวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบซอฟตแวร และสอบถาม
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดทําสนทนากลุม
หนวยงานภายในสํานักหอสมุด ไดแก ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด ฝายบริการและสงเสริมการเรียนรู ฝาย
สารสนเทศลานนาและภาคเหนือ และสํานักงานสํานัก โดยผูวิจัยไดวิเคราะโดยการจัดทํา Cause-Effect Diagram
ของปญหาในการจัดการครุภัณฑ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ระบบซอฟตแวร และฐานขอมูล
ระบบกลางของมหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาระบบของหนวยงานแยกจากสวนกลาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการใชงานระบบจัดการดานครุภณ
ั ฑ ของหนวยงานดานหองสมุด
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ระบบกลาง สําเร็จรูปที่ซื้อจากภายนอก
อยูในระหวางขั้นตอนการจัดหา/พัฒนาซอฟตแวรใหม
คุณลักษณะหลัก
มีการใสรูปภาพ
มีระบบแจงซอมออนไลน
ดูประวัติการซอมแซมยอนหลัง
ใหผูรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงขอมูลบางสวนได
แสดงผลขอมูลแดชบอรด ในรูปกราฟ และสถิติ
การใชงานอื่น
สามารถนําออกขอมูลไฟล เปน Excel
นําเขาขอมูลดวยไฟล Excel
สามารถพิมพครุภัณฑ Barcode / QR Code
เขียนหมายเลขกํากับตัวครุภัณฑ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

372

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ภาพที่ 4 แผนผัง Cause-Effect Diagram ปญหาการจัดการครุภณ
ั ฑจากการสนทนากลุม
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
งานวิจัยนี้ไดทําการรวบรวมขอมูล โดยมีการสํารวจโครงสรางขอมูลครุภัณฑของสํานักหอสมุด
ซึ่งสํานักหอสมุดไดแบงการจัดการครุภัณฑเปน 2 แบบ คือ กอนป พ.ศ. 2540 จัดเก็บและรวบรวมขอมูล
ใน
ฐานข อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ ข องสํ า นั ก หอสมุ ด และหลั ง ป พ.ศ. 2540 จั ด เก็ บ และรวบรวมข อ มู ล ในฐานข อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดนําเสนอในแผนภาพบิสิเนสอินเทลลิเจนซ (Business Intelligence) และผูวิจัยได
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบซอฟตแวรที่เปนที่นิยมระดับโลก เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ซอฟตแวรครุภัณฑของสํานักหอสมุดตอไป หลังจากนั้นผูวิจัยไดสอบถามหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และหนวยงานภายนอกดานหองสมุดจากมหาวิทยาลัยอื่นเกี่ยวกับระบบการจัดการครุภัณฑ โดยสวนใหญใชระบบ
สวนกลางของมหาวิทยาลัย และมีบางหนวยงานที่พัฒนาซอฟตแวรเพื่อใหตรงกับความตองการใชงานภายใน
จากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากศึกษาวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบซอฟตแวร และสอบถาม
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดทําสนทนากลุม
หน ว ยงานภายในสํ า นั ก หอสมุ ด และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสนทนากลุ ม จั ด ทํ า แผนผัง ก า งปลา (Cause-Effect
Diagram) และนํ า มาวิ เ คราะห ห าความต อ งการ แนวทางในการจั ด การครุ ภั ณ ฑ โดยแบ ง เป น 4 กลุ ม ดั ง นี้
(1) ดานกระบวนการ เชน ไมสามารถวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑในอนาคตได ไมสามารถตรวจสอบความชํารุด
บกพรองได ความตองการ เชน ซอฟตแวรพยากรณลวงหนา แดชบอรดแสดงผลขอมูลพื้นฐาน มีการติด RFID
ติดตามตําแหนงที่ตั้งครุภัณฑแบบ Real Time (2) ดานขอมูล เชน รายละเอียดครุภัณฑไมครอบคลุม ไมมีรูปภาพ
ประกอบ ความตองการ เชน มีการใสภาพ และอัปเดตภาพได ปรับปรุงใหทันสมัยตอความตองการใชงาน ติดตาม
ตําแหนงแบบ Real Time (3) ดานบุคคล เชน ไมไดมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน และไมสามารถทํางานแทนกัน
ได ความตองการ เชน ถายทอดความรูประสบการณจากบุคลากรรุนเกาใหบุคลากรรุนใหม (4) ดานซอฟตแวร เชน
ไมตอบโจทยการใชงานไดท้ังหมด ความตองการ เชน การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป พัฒนาซอฟตแวร สามารถเพิ่ม
User ไดไมจํากัด แตมีการจํากัดขอบเขตในการแกไข
ทายสุดไดนําเสนอผูบริหารเพื่อทราบความตองการในการจัดการครุภัณฑของสํานักหอสมุด โดย
มีความเห็นวา ฐานขอมูลครุภัณฑทั้งหมดเปรียบเสมือนคลังขอมูลขนาดใหญ (Metadata) ที่สามารถคนหาขอมูล
ครุภัณฑไดงาย และไดขอมูลที่ครบถวนในแหลงเดียว ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในงานอื่นได และ
เชื่อมตอกับโปรแกรมอื่นของสํานักหอสมุดได
ระบบที่จะพัฒนาในอนาคตจะประกอบดวยรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
จากการวิเคราะหภาพรวมของการทบทวน การจัดทําสนทนากลุมของบุคลากรในหนวยงาน และ
การสัมภาษณผูบริหาร ไดรายละเอียดดังตอไปนี้สําหรับในการพัฒนาซอฟตแวรจัดการดานครุภัณฑในอนาคต
ระบบที่จะพัฒนาในอนาคต โดยมีสวนประกอบยอยดังตอไปนี้
a. มีรูปภาพ และสามารถอัปเดตภาพได
b. สามารถใสขอมูลไดไมจํากัด
c. พัฒนาฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยง และมีขอมูลแบบเดียวกับฐานขอมูลสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย
d. แบงหมวดหมูครุภณ
ั ฑ ประเภท ชนิดการใชงานใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่จัดเก็บ
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e. ซอฟตแวรติดตามตําแหนงแบบ Real Time
f. ซอฟตแวรบันทึกการซอมแซม
g. ดูประวัติการซอมแซมยอนหลัง
h. ซอฟตแวรการแจงซอมออนไลน
i. อัปโหลดไฟลการจัดซื้อ
j. การจัดทําแผนการจัดซื้อและวางแผนลวงหนา
k. ซอฟตแวรพยากรณลวงหนา
l. มีการติด RFID ติดตามตําแหนงที่ตั้งครุภณ
ั ฑแบบ Real Time
m. ใชงานผานมือถือได
n. สามารถตรวจผานระบบไรสายอื่นได เชน RFID หรือฺ Bluetooth
o. เพิ่มบุคลากรรับผิดชอบ หรือมอบหมายผูร ับผิดชอบเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑของสํานักหอสมุด
p. สามารถเพิ่ม User ไดไมจํากัด แตมีการจํากัดขอบเขตในการแกไข
q. ระบบการคํานวนคาเสื่อมของครุภณ
ั ฑ
r. มีการแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดการบํารุงรักษา
s. สามารถนําออกขอมูลไฟล เปน Excel
t. แบบจําลองหอง แสดงตําแหนงครุภัณฑ คนรับผิดชอบ ผูครอบครอง หรือการบริหารจัดการ
แฝดดิจิทัล (Digital Twin)
u. การแสดงตําแหนงของครุภณ
ั ฑในแผนผัง หรือแปลนของสํานักหอสมุด
v. แสดงผลขอมูลแดชบอรด ในรูปกราฟ และสถิติ
การแสดงผลในรูปแบบ Business Intelligence โดยมีสวนประกอบยอยดังตอไปนี้
a. มีภาพรวมของหนวยงาน
b. ประเภทสินทรัพยทสี่ ํานักหอสมุดจัดซื้อ
c. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และงบประมาณที่ใชไป
d. ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลการซอมแซม
e. กราฟคาเสื่อม
f. ประเภทครุภณ
ั ฑ
g. สภาพการใชงาน
h. อายุการใชงาน
i. ระยะเวลาการจัดซื้อ แสดงเปนรายเดือน รายไตรมาส รายป
ระบบดังกลาวนี้ เมื่อพัฒนาในอนาคตเสร็จสมบูรณแลวจะมีประโยชนตอกลุมบุคคล ดังนี้
(1) ผูรับผิดชอบกระบวนการโดยตรง สามารถตรวจเช็คครุภัณฑไดงายขึ้น สะดวกตอการใชงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
(2) ผูใชครุภัณฑ หรือบุคลากรทั่วไป งายตอการตรวจสอบ สามารถตอยอดใหบุคลากรรุนใหมที่
ไมรูจักครุภัณฑนั้น ๆ รูจักครุภัณฑนั้นได และสามารถอํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรในหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
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(3) ผูบริหารหนวยงาน สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนการดําเนินงานในอนาคตเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งยังเปนการเตรียมพรอมสูการเปลี่ยนผานเชิงดิจิทัล
(4) บุคลากรนอกหนวยงาน สามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบตอไปได
ขอเสนอแนะ
ในงานวิ จั ย ได พ บว า หากมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ในด า นการจั ดการครุภั ณฑ จ ากหน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานภายนอกที่มีความคลายคลึงกับสํานักหอสมุดเพิ่มเติม จะทําใหงานวิจัยนี้
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
การนําไปใชประโยชน
1. ใชแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑของสํานักหอสมุดในอนาคต
2. ใชเปนตนแบบ (โมเดล) ในการจัดการครุภัณฑของหนวยงานอื่นได
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และเพื่อตอบสนองนโยบาย Green Chula ของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ โดยการเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน โดยมีคณะทํางาน
ยอยดานการสื่อสารและสรางจิตสํานึก รับผิดชอบดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก
องคกร ประเมินผล และสรุปผลการอบรม ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักรู นําเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินงานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ซึ่งผลการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวทั้งหมดสงผลใหสํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผานการตรวจประเมิน และการรับรองเปนสํานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม
(Gold) ในโครงการสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

คําสําคัญ: สํานักงานสีเขียว, การสื่อสาร, การสรางจิตสํานึก
ABSTRACT
Well aware of the issue of environmental impact, together with Chulalongkorn
University policy of Green Chula, the Office of Academic Resources (OAR) has set up our system of
energy and environmental management and joined the Green Office Project of the Department of
Environmental Quality Promotion. The Committee of Environmental Management and Energy
Conservation has been arranged with a sub-committee to communicate the policy and promote
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awareness both inside and outside of OAR and report to the Committee. Meeting the audit
requirements in the assessments and summaries of communications and public relations activities
as well as trainings, the Office of Academic Resources has been certified the Gold Green Office in
Green Office Project by the Department of Environmental Quality Promotion.

Keyword: Green Office, Communication, Awareness
บทนํา
จากความมุ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การสู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความยั่ ง ยื น และตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการบริโภคทรัพยากรอยางยั่งยืน นํามาสูนโยบาย Green Chula ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อันเปนนโยบายที่อยากสรางสิ่งแวดลอมดี ๆ ใหโลก นิสิตจุฬาฯ และชุมชนโดยรอบ เปนความพยายามเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยกลางเมืองใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม
(Knowledge & Innovation) โดยมีเปาประสงค คือ งานวิจัยและวิชาการที่ชี้นําและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย
ตามกลยุทธที่ 12 คือ ผดุงไวซึ่งความรมรื่นและบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เพื่อความผาสุกในการใชชีวิต ใน
มหาวิทยาลัย ทําใหจุฬาฯ มีโครงการเพื่อสิ่งแวดลอมและเพื่อชุมชนเกิดขึ้นมากมาย โดยมุงเนนไปที่ สภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน การจัดการอาคารและการประหยัดพลังงาน ระบบการขนสง การจัดการ
ของเสียและน้ําเสีย ตลอดจนตัวชี้วัดอื่น ๆ ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก (UI Green Metric World
University Ranking) จากนโยบายนี้ สงผลใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับที่ 84 ของโลก และเปนอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยไดคะแนนเปนอันดับ 1 ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ดานการจัดการพลังงาน ดานการจัดการขยะ และดานการจัดการเรียนการสอน
สํานักงานวิทยทรัพยากร ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ
จัดวาเปน 1 ในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางของนิสิต ซึ่งมีผูเขามารับบริการเฉลี่ยปละ 443,854 ราย อีกทั้งเปดใหบริการ
24 ชั่วโมง/ 1 เดือน ในทุกชวงสอบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือปละ 4 เดือน สงผลใหเกิดการใชพลังงาน อาทิ ไฟฟา
และน้ํา ในปริมาณมากอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาจากจํานวนรับบริการอีกประการหนึ่ง
คือ ปริมาณของเสีย เชน ขยะและน้ําเสียที่เพิ่มปริมาณตามมาดวย เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญกอใหเกิดกาซเรือน
กระจก ซึ่งสํานักงานวิทยทรัพยากรไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว และเพื่อตอบสนองนโยบาย Green Chula
ของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยเขารวมเปน
สมาชิกเครือขายหองสมุดสีเขียว สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และเขารวมตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 2563 โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากคาเฉลี่ย 3 ป โดยมีการวางมาตรการ ดานการใชน้ํา การใชน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง การใช ท รั พ ยากรอย า งรู คุ ณ ค า การจั ด การขยะ และความน า อยู เป น ต น ซึ่ ง ผลการดํ า เนิ น งานใน
ป ง บประมาณ 2563 พบว า ปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกลดลงถึ ง ร อ ยละ 85.74 ยื น ยั น ด ว ยผลการตรวจประเมิน
สํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยผลคะแนนรวมที่มากกวา 90 ในระดับดีเยี่ยม
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การดําเนินงานดานการจัด การพลัง งานและสิ่ งแวดล อมนอกจากการดํ าเนิ น งานดานระบบ
กายภาพแลว สิ่งสําคัญที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ คือ การสรางความตระหนักรูและความเขาใจถึงประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางเปนมิตร ซึ่งในปที่ผานมาสํานักงานวิทยทรัพยากรไดมุงเนนที่การใหความรูแก
บุคลากรเปนหลัก โดยเครื่องมือสําคัญ คือ การอบรม การประชาสัมพันธและการสื่อสาร บทความนี้มีจุดประสงค
หลักเพื่อนําเสนอกระบวนการใหความรู การสื่อสาร และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รับรูการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสํานักงานสีเขียว
2. เพื่อรณรงคใหความรูเกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว นโยบาย มาตรการ ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเผยแพรขอมูลการใชทรัพยากร และพลังงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหแกบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวในบริบทของคณะทํางานดานการ
สื่อสารและสรางจิตสํานึก คือ การสื่อสารและสรางจิตสํานึก ใหกับบุคลากรภายในสํานักงานฯ ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียกับสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรูและเขาถึงขอมูล พรอมกับจะได
ตระหนักและสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรและพลังงาน ผานกิจกรรมตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การฝกอบรมและการสรางความตระหนัก
การฝ ก อบรมเป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ในการเสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจ ความตระหนั ก ด า น
สิ่งแวดลอม เพื่อกอใหเกิดความรูและทักษะในการใชทรัพยากรและพลังงาน ดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร เชน
ในการบรรยายหัวขอ เรื่อง ความรูเบื้องตนของสํานักงานสีเขียวและขอกําหนด โดย รองศาสตราจารย ดร.สยาม
อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
1.1 การวางแผนการฝกอบรมหัวขอหลักสูตรตาง ๆ ในการใหความรูเกี่ยวกับดานการอนุรกั ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมแกบุคลากรและผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ไดกําหนดหัวขอหลักสูตรตาง ๆ
ลงในแผนการจัดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency Plan) ประจําป
2563 ของสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ความสําคัญของสํานักงานสีเขียว
2) การใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ
3) การประหยัดทรัพยากร
4) การจัดการขยะ และน้ําเสีย
5) การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) การจัดการกาซเรือนกระจก
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7) การดับเพลิงขั้นตน และการอพยพหนีไฟ
1.2 การวางแผนการฝกอบรม
วางแผนการฝกอบรมโดยการกําหนดชวงเวลาการจัดอบรมและกลุมเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนการจัดอบรม ซึ่งประกอบดวยบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานฯ ในแตละ
หลักสูตรตลอดจนการติดตอประสานงานวิทยากรในการจัดอบรมที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมี
ความเชี่ยวชาญโดยตรงกับเนื้อหาของแตละหลักสูตร ดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพที่ 1 หลักสูตรและแผนการฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2563 ที่เกี่ยวกับการใหความรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมของปงบประมาณ 2563
1.3 การประเมินผลการจัดอบรมและวิธีการประเมินผลความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม
และหลังการฝกอบรม
ดําเนินการจัดอบรมตามแผนการฝกอบรมที่ไดวางไวและมีการประเมินความรูความเขาใจทั้ง
กอนเขารวมฝกอบรมและหลังการเขารวมฝกอบรมเพื่อรวบรวมขอมูลในการใหความรูความเขาใจของบุคลากรและ
ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการรั บ รู แ ละสร า งความตระหนั ก ในการให ค วามร ว มมื อ ด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอมตอไป
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ภาพที่ 2 การจัดอบรมเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของสํานักงานสีเขียว ใหแกบุคลากร และผูม ีสวนไดสวนเสียกับ
สํานักงานฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ภาพที่ 3 การอบรมการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟแกบุคคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สํานักงานฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น.
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2. การประชาสัมพันธในการสรางความตระหนัก
การวางแผนประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดการตระหนักและนําไปปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายที่วางไวในดานสิ่งแวดลอมที่
ทันสมัยและทันเหตุการณ ในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของสํานักงานวิทยทรัพยากร โดยไดมีการพิจารณาจัดทํา
แผนการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2563 และกําหนดรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 หัวขอและความถี่การสื่อสาร
2.2 กําหนดชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับหัวขอการสื่อสาร
และองคกร ไดแก การสงอีเมลประชาสัมพันธ การใชส่ือสังคมออนไลน การใช Digital Sinage และการสื่อสารผาน
ระบบเสียงตามสายในสํานักงาน
2.3 ระบุกลุมเปาหมายรับเรื่องสื่อสาร ไดแก บุคคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
บุคคลภายนอก
2.4 กําหนดผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ ไดแก คณะทํางานดานการสื่อสารและสราง
จิตสํานึก

ภาพที่ 4 แผนการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2563
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวในบริบทของการสื่อสารและสรางจิตสํานึก ของสํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินการ ดังนี้
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1. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน
คณะทํางานดานการสื่อสารและสรางจิตสํานึกไดจัดทําหลักสูตรและแผนการฝกอบรมประจําป
งบประมาณ โดยเริ่มจากการวางพื้นฐาน ซึ่งมีหัวขอสําคัญ ไดแก ความสําคัญของสํานักงานสีเขียว การใชพลังงาน
ไฟฟา และเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การจัดการขยะและน้ําเสีย การจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตร การจัดการกาซเรือนกระจก และการดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟ โดยการเขารวมกับหนวยงานที่จัด
อบรม การฝกอบรมสํานักงานสีเขียว จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และหนวยงานจัดเอง เชน การฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ผลการจัดการอบรมสํานักงานสีเขียวเมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบกอนและหลัง
อบรม พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังอบรมสูงกวากอนอบรมทั้ง 4 หัวขอ ไดแก ความรูเบื้องตน
ของสํานักงานสีเขียวและขอกําหนด เพิ่มขึ้นรอยละ 3.52 การจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.08 พลังงานและการจัด การขยะและน้ํา เสียอยา งมีประสิท ธิภาพ เพิ่มขึ้นรอยละ 39.68 และ
การจัดการกาซเรือนกระจก เพิ่มขึ้นรอยละ 48.60
2. สงเสริมการตระหนักรูดานการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยวางแผนการ
สื่อสารผานทางออนไลน social media และ digital signage ทุกเดือน โดยมีหัวขอหลักตามเกณฑการประเมิน
ไดแก นโยบายสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญและการจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ (5ส) เปาหมายและมาตรการพลังาน-ทรัพยากร (ไดแก น้ํา ไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง กระดาษและ
อื่น ๆ) เปาหมายและมาตรการจัดการของเสีย ผลการใชทรัพยากร พลังงานและของเสีย สินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ความสําคัญของกาซเรือนกระจก และปริมาณกาซเรือนกระจก
ตัวอยางการสงเสริมการตระหนักรู

ภาพที่ 5 การสงเสริมความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอมผาน facebook fan page
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อยางไรก็ตามเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงานให
บรรลุเปาหมาย คณะทํางานการสื่อสารและสรางความตระหนักรู ไดประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงาน
เพื่ อ การขอรั บ รองมาตรฐานระบบบริห ารงานคุ ณภาพ (ISO 9001:2015) ในการรั บ เรื่อ งข อ ร องเรีย นเกี่ ยวกับ
สิ่ ง แวดล อ มและการอนุ รั กษ พ ลั ง งานภายในอาคารมหาธี รราชานุ สรณ ในทุ ก ช อ งทาง ได แ ก Line Facebook
Website และ E-mail
ตัวอยางแบบฟอรมขอรองเรียนผานเว็บไซต

ภาพที่ 6 ชองทางรับขอรองเรียนทางเว็บไซต
ตามที่ไดมีการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวในบริบทของการสื่อสารและสรางจิตสํานึก ของ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหการดําเนินงานในสวนตาง ๆ เปนไป
ในทิศทาง และแนวปฏิบัติรวมกันของทุกภาคสวน ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานดานการใชพลังงานและ
ทรัพยากร และการจัดการของเสีย ดังนี้
ดานการใชพลังงานและทรัพยากร
ดานการใชน้ํา จากขอมูลปริมาณการใชน้ําที่ไดบันทึก พบวาปงบประมาณ 2561 มีการใชลดลง
จากปงบประมาณ 2560 รอยละ 10.21 ซึ่งอาจเปนผลมาจากปริมาณผูใชบริการและจํานวนเวลาทําการที่ลดลง และ
ในปงบประมาณ 2562 มีการใชน้ําเพิ่มจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 5.01 โดยจํานวนผูใชบริการที่ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 เปนผลมาจากมีการเปลี่ยนระบบหัวอานที่ประตูทางเขา ในชวงเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน
2562 ทําใหมีแคจํานวนจากการขายบัตรเขาออกสาหรับบุคคลภายนอก จึงไมใชตัวเลข ผูใชบริการจริง นอกจากนี้
การเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ในชวงสอบ 4 ครั้ง/ป สงผลใหเวลาทําการเพิ่มมากขึ้น จึงอาจสงผลใหปริมาณการใชน้ํา
เพิ่มมากขึ้นตามมาดวย สําหรับในปงบประมาณ 2563 จากขอมูลปริมาณการใชน้ําระหวางเดือนตุลาคม 2562 -
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เมษายน 2563 พบวา มีการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นกวาชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2562 รอยละ 10.21 คาดวา
เปนผลจากจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 50.87 จากชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2562
ดานการใชไฟฟา จากขอมูลปริมาณการใชไฟฟา พบวาปงบประมาณ 2561 มีการใชลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 รอยละ 6.61 ซึ่งอาจเปนผลมาจากปริมาณผูใชบริการและจํานวนเวลาทําการที่ลดลง และใน
ปงบประมาณ 2562 มีการใชไฟฟาลดลงจากปงบประมาณ 2561 รอยละ 39.86 ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนมิเตอร
ของอาคารสํานั กงานฯ ไปรวมกั บมิเ ตอรข องมหาวิ ท ยาลัยตั้ง แตเดือ นเมษายน 2562 ในป ง บประมาณ 2563
จากขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่มีอยู (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) พบวา มีการใชไฟฟาลดลงกวาชวงเวลา
เดียวกันของปงบประมาณ 2562 รอยละ 81.68 เนื่องจากมีการดําเนินการเพื่อลดคาการใชไฟฟา ดังนี้ 1) การ
เปลี่ยนมิเตอรฯ 2) การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตเปนหลอด LED 3) การปรับคาอุณหภูมิใหอยูที่ 24
องศาเซลเซียส และ 4) การนําระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS: Building Automation System) มา
ใชงาน ทําใหหนวยการใชไฟฟาลดลงอยางมาก ถึงแมจํานวนผูใชบริการจะเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 43.43 จากชวงเวลา
เดียวกันของปงบประมาณ 2562 นอกจากนี้สํานักงานฯ ปดบริการตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีเพียงเจาหนาที่บางสวนเขามาปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา สงผล
ใหปริมาณการใชไฟฟาในชวงเวลาเดียวกันกับปงบประมาณกอนหนาลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ด า นการใช น้ํ า เชื้ อ เพลิ ง การบั น ทึ ก การใช ป ริ ม าณน้ํ า มั น เพลิ ง ของรถตู จํ า นวน 2 คั น และ
รถจักรยานยนต 1 คัน โดยบันทึกระยะการเดินทางและปริมาณการเติมน้ํามันแทนการใชนํ้ามันที่แทจริง โดย
มาตรการสําคัญเพื่อการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ไดแก การดับเครื่องยนตขณะจอดรถ การวางแผนกอนออก
เดินทางและศึกษาเสนทางลวงหนาถาไปทางเดียวกันควรไปดวยกัน การตรวจเช็คลมยางใหอยูในระดับมาตรฐาน
การสลับยางและตั้งศูนยถวงลอตามกําหนด การตรวจเช็ครถยนตตามรอบระยะเวลาอยางสม่ําเสมอ และบุคลากรที่
ตองเดินทางไปเขารวมประชุมหรือติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหใชการเดิน หรือจักรยาน หรือระบบขนสง
สาธารณะของมหาวิทยาลัยแทนการใชรถที่ตองใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ดานการใชกระดาษ ไดบันทึกจํานวนปริมาณการเบิกกระดาษคงคลังรายไตรมาส แตไมมีการ
บันทึกปริมาณการใชของแตละฝาย/ศูนย พบวา ในป 2561 มีการเบิกสูงกวาป 2560 รอยละ 73.56 เนื่องจากมีการ
เบิกเพื่อสํารองตามนโยบายการถายเอกสารและพิมพโดยใชเครื่องบริการตัวเอง (Ricoh) แทนการใชบริการราน
ถายเอกสาร และเบิกกระดาษสําหรับบริการผูใชบริการถายเอกสาร/พิมพเอกสารดวยตนเอง (Ricoh) ในขณะที่ป
2562 มีปริมาณการเบิกลดลง รอยละ 54.28 ผลจากการสํารองกระดาษตั้งแตป 2561 และในป 2563 จะเห็นไดวา
ปริมาณการเบิกกระดาษเพิ่มขึ้น รอยละ 46.62 เนื่องจากการยกเลิกบริการรานถายเอกสาร และปริมาณการใช
บริการถายเอกสารดวยตนเองของผูรับบริการเพิ่มขึ้น โดยในปงบประมาณ 2563 (ต.ค 62 - ส.ค. 63) มีการใชบริการ
ดวยตนเองถึง 233,125 แผน หรือ 466.25 รีม แมวาจะมีแนวโนมการเบิกกระดาษสูงขึ้นก็ตาม แตไดมีการกําหนด
มาตรการการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการลดกระดาษ ไดแก การใชระบบ Lesspaper หรือระบบอีเมลในการ
รับสงเอกสาร การตรวจทานเอกสารที่พิมพกอนการสั่งพิมพ การควบคุมปริมาณกระดาษ ใชเทาที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับงานในราชการเทานั้น การใชกระดาษพิมพทั้งสองดาน (หนา-หลัง) การนํากระดาษใชหนาเดียวกลับมา
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ใชใหม การ Share file ในระหวางแผนก/กลุม และลดการแจกเอกสารประกอบการประชุมดวยการสแกนเปนไฟล
แลวแจกแทน
ด า นการใช ท รั พ ยากรอื่ น ๆ ได แ ก หมึ ก พิ ม พ ที่ ผ า นมาสํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากรมี จํ า นวน
เครื่องพิมพรวมของแตละฝาย/ศูนย และรายบุคคล ทําใหมีการใชหมึกพิมพตามมาดวย ภายหลังไดมีนโยบายใหใช
เครื่องพิมพสวนกลางของ (Ricoh) และไมซื้อเครื่องพิมพรายบุคคลอีกตอไป ทั้งนี้ใหใชจนกวาเครื่องพิมพจะเสีย
โดยกําหนดมาตรการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก ตรวจทานเอกสารที่พิมพกอนการสั่งพิมพ กําหนดรายละเอียดการ
พิ ม พ ด ว ยรายละเอี ยดทั่ว ไป 300 dpi และการสั่ง พิม พเ ปน ขาว-ดํ า แทนที่ จ ะสั่ง พิ มพ เปน สี และสั่ง พิ มพเปนสี
เฉพาะงานที่มีความจําเปน สวนดานการใชอุปกรณสํานักงาน ไดกําหนดมาตรการ ไดแก การใชวัสดุ อุปกรณ
สํานักงาน ใหเบิกใชเฉพาะที่จําเปน เหมาะสม และประหยัดเทานั้น การกําหนดพื้นที่วางอุปกรณสํานักงานที่ ใช
สวนรวม บางอุปกรณสามารถใชรวมกันได และจัดใหมีจุดแลกเปลี่ยนเวียนใชวัสดุสํานักงานที่เกินความจําเปน
การจัดการของเสีย
ดานการจัดการขยะ จากขอมูลปริมาณขยะ พบวา ในปงบประมาณ 2562 มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2561 ถึงรอยละ 30.84 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการเปดบริการ 24 ชม. เพิ่มขึ้นในทุกชวงที่มีการสอบ
อีกทั้งในปงบประมาณ 2562 การเติบโตของธุรกิจสงอาหาร ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นสงผลใหนิสิตใชบริการเปน
จํานวนมากในชวงสอบ และในปงบประมาณ 2563 จะเห็นไดวามีแนวโนมปริมาณขยะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการ
บริหารจัดการขยะ โดยไดรับความรวมมือจากสานักบริหารกายภาพมหาวิทยาลัยรวมกับโครงการ Chula Zero
Waste มาให ค วามรู เ รื่ อ งการคั ด แยกขยะให กั บ แม บ า น ประกอบกั บ สิ ต ชมรม Chula Zero Waste club ได
นําเสนอรูปแบบการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และทํางานรวมกับแมบานในการคัดแยกขยะทําใหแมบานมีความ
เขาใจมากยิ่งขึ้น สงผลใหปริมาณขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะทั่วไปมีแนวโนมลดลง ตลอดจนการปดทําการ
ในชวงสถานการณ Covid-19 ถึง 3 เดือน ปริมาณขยะจึงลดลงอยางเห็นไดชัด ในสวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เป า หมายไดมี กํา หนดมาตรการไดแก การจั ด ใหมี การแยกขยะอยา งเหมาะสมเพื่ อนํ า ไปกํ าจั ดอยา งถูก วิธีตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการแยกทิ้งกระดาษที่ไมใชแลวออกจากขยะทั่วไป มีจุดรับกระดาษที่ใชแลวของ
ผูรับบริการ เพื่อนําไปใชตอ หรือนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม กําหนดใหรับประทานอาหารในหองอาหารชั้น
ลาง หรือชั้นที่จัดเตรียมไวใหเทานั้น และงดใชถุงพลาสติกชนิดใชครั้งเดียวโดยการเปลี่ยนมาใชถุงผาแทน
ด า นการจัด การน้ํ าเสีย การจั ด การน้ํ า เสียและการจัด การคุณภาพน้ํ าทิ้ ง ของสํ านั กงานวิทย
ทรัพยากรใหอยูในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยไดวาจางบริษัท พรอม เทคโน เซอรวิส จํากัด เปนผูดูแล
บํารุงรักษางานอาคาร และผูรับผิดชอบการการจัดการน้ําเสีย ทั้งการบําบัดและการตรวจสอบคุณภาพ การรั่วไหล
ของน้ํา
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สํ า นั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เ ข า ร ว มโครงการสํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และรับการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยผานการ
ตรวจประเมินและการรับรองเปนสํานักงานสีเขียว ในระดับดีเยี่ยม (Gold) โดยความสําเร็จและผลการดําเนินงานที่
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บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนารูปแบบการบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการและพฤติกรรมการใชหองสมุดในปจจุบันในรูปแบบ Co-Working Space โดยปรับปรุงพื้นที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก ผู ใ ช บ ริ ก ารให ส ามารถแลกเปลี่ย นเรีย นรู กั น ได เ พิ่ มมากขึ้ น พื้ น ที่ บ ริ ก าร Co-Working Space
ดังกลาวแลวเสร็จในชวงสถานการณ COVID-19 ในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2563 ซึ่งเปนชวงที่สํานักหอสมุดปด
บริการและปรับเปลี่ยนบริการบางสวนใหเหมาะสมกับสถานการณในชวงนั้น จึงทําใหเกิดการนําเอาพื้นที่สวนหนึ่ง
ของ Co-Working Space มาพั ฒ นาเป น บริ ก ารห อ ง KULC Studio เพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการสอนที่ เ ป น
New Normal เนนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนของนิสิตและอาจารยโดยเปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม
2563 และมีสถิติการใชงาน KULC StudioI - IV จํานวน 1,353 ครั้ง มีจํานวนผูใชบริการหอง KULC Studio I – IV
จํานวน 2,946คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ KULC Studio พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.50(รอยละ 90.0) และมีคา NPS1 ตอการแนะนําพื้นที่บริการหอง KULC Studio และ
Co-Working Space ใหบุคคลอื่นหรือไมอยูที่รอ ยละ 63.63

คําสําคัญ: KULC Studio, การเรียนการสอนออนไลน, New Normal, การพัฒนาบริการหองสมุด,
Co-Working Space

1

NPS ยอมาจากคําวา Net Promoter Score เปนเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจและความซื่อสัตยตอ การใชบริการที่ใหระบุความพึง
พอใจเปนคะแนน ซึ่งมีระดับใหเลือกตั้งแต 0 ถึง 10
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ABSTRACT
Kasetsart University offered a new service of Co-Working Space to keep
pace with the rapid change of the needs and behavior. The particular space was
renovated to create a community space where library users may exchange ideas and
learn together. During March – June 2020, the renovation of Co- Working Space was
completed in the mid of the unprecedented COVID- 19 pandemic. The library was
closed and it needed to adjust the service to be suitable to the circumstance. A part
of the Co- Working Space was changed to be the KULC Studio to support the New
Normal of studying and teaching, which was focusing on the online approach. The
KULC Studio I-IV opened for service in July 2020. The total usage statistic is 1,353 times
with 2,946 users. KULC Studio’s user satisfaction score is 4.50 (90 percent). The NPS
( Net Promoter Score) asking the question of how likely it is that the users will
recommend KULC Studio and Co-Working Space to their friends is 63.63.
Keyword: KULC Studio, Online Teaching, New Normal, Library Service Development,
Co-Working Space
บทนํา
จากสถานการณ COVID-19 ที่ ทํ า ให ม หาวิ ทยาลั ยและห องสมุ ดทั่ ว ประเทศไทยตอ งปดการ
ใหบริการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงแกผูใชบริการและเจาหนาที่ ทําใหสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดรับการพฤติกรรมในชวงสถานการณดังกลาว โดยมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การปรั บ เปลี่ ย นโดยเฉพาะด า นการเรี ย นการสอนที่ เ ปลี่ ย นมาเป น รู ป แบบออนไลน สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการแกอาจารยและนิสิตจึง
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการแบบ New Normal โดยเล็งเห็นวา สํานักหอสมุดมีพื้นที่ใหบริการที่ได
ทําการปรับปรุงเรียบรอยแลวกอนการเกิดสถานการณ COVID-19 ใหเปน Co-Working Spaceโดยปรับปรุงใหมี
พื้นที่นั่งอานที่หลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนพื้นที่แบบกลุม แบบเดี่ยว หรือหองนั่งอานแบบกลุม ซึ่งเปนสถานที่ที่
อํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูและชวยสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู แตเมื่อเกิดสถานการณการแพร
ระบาดของโรค ทําใหสํานักหอสมุดเล็งเห็นวา ควรพัฒนาพื้นที่ Co-Working Spaceบางสวนใหเปนหอง KULC
Studio จํ า นวน 4 ห อ ง เพื่ อ รองรั บกิ จกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน ข องอาจารย และมีหอ งปฏิบัติการ
ถายทอดผลงานสรางสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของนิสิต แบบ Social Distancing ดวยอุปกรณที่
ครบครันและทันสมัย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบริการ KULC Studio ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. เพื่ อ ให อ าจารย นิ สิ ต และบุ คลากร ได มี พื้ น ที่สํา หรับ การเรีย นการสอนออนไลนตามการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนในยุค New Normal
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. วางแผนการดําเนินงาน (PLAN)
จากการที่สํานักหอสมุดไดปดใหบริการชวงสถานการณ COVID-19 โดยปรับเปลี่ยนบริการ
บางสวนใหอยูในรูปแบบออนไลน และเมื่อสํานักหอสมุดไดกลับมาเปดใหบริการอีกครั้ง จึงมีการวางแผนการ
ให บ ริ ก ารแบบ New Normal เพื่ อ ลดความเสี่ ย งทั้ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู ใ ช บ ริ ก าร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ใ นการให บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศทั้ ง รู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส และสื่ออื่นๆ ที่จัดหา จัดเก็บ และบริการตามมาตรฐานสากลรวมถึงการบริหารจัดการพื้น ที่และ
ทรัพยากรสํานักหอสมุดที่สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกลยุทธ
ในดานการพัฒนากายภาพและสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพดวยการพัฒนาพื้นที่สํานักหอสมุดใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมของผูเรียน พัฒนาพื้นที่หองสมุดใหมีสถานที่ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิด Co-Working Space
และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด พื้ น ที่ อ ย า งมี ชี วิ ต ตามช ว งเวลาและสถานการณ ต า ง ๆโดยฝ า ยบริ ก ารของ
สํานักหอสมุดมีการดําเนินการวางแผนดวยการจัดการประชุมออนไลนดวยโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อ
ระดมความคิดจากบุคลากรในฝายบริการและฝายเทคโนโลยีการศึกษารวมถึงนําขอมูลจากการใหบริการที่ผานมา
ของพื้นที่ตางๆ ของสํานักหอสมุดมาเปนขอมูลประกอบ
2. การปฏิบัติตามแผน (DO)
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเริ่มดําเนินการตามแผน ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ที่ ใ ช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นการสอนออนไลน จ าก
ผูเชี่ยวชาญและแหลงขอมูลออนไลน
2.2 พิ จ ารณาจัดทํ าระเบียบการใหบ ริการที่คํ านึ ง ถึง เรื่อ งการลดความเสี่ยงดวยแนวคิด
Social Distancingที่คํานึงถึงปริมาณผูเขาใชบริการ รวมถึงขั้นตอนการขอรับบริการ ระยะเวลา เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชบริการสูงสุดโดยแบงเปน
2.2.1 KULC Studio สําหรับอาจารย ใชเปนหองสําหรับการ Live และบันทึกการสอน
ออนไลน ซึ่ ง อาจารย ส ามารถสํ า รองการใช ห อ งได ล ว งหน า อย า งน อ ย 3 วั น โดยการติ ด ต อ ขอรั บ บริ ก ารที่
LINE@Kulibrary
2.2.2 KULC Studio I-IV สําหรับนิสิต ใชเปนหองสําหรับการเรียนออนไลน หรือแบงปน
ผลงานสรางสรรค จํากัดการใชหองไมเกินหองละ 3 คน โดยติดตอขอรับบริการไดที่เคานเตอรบริการชั้น 2 อาคาร
เทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.3 ฝายเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของในการใหบริการ
2.4 จัดทําขาวประชาสัมพันธเพื่อแจงขอมูลบริการใหม KULC Studio ใหแกผูใชบริการ
โดยเฉพาะอาจารยและนิสิต
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ภาพที่ 1 ภาพขาวประชาสัมพันธหอง KULC Studio
3. การตรวจสอบ (CHECK)
หลั ง จากที่ สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ป ระชาสั ม พั น ธ KULC Studio ตาม
ชองทางสื่อประชาสัมพันธ สํานักหอสมุดไดติดตามผลการดําเนินงานหลังจากเปดใหบริการตั้งแตเดือนมิถุนายน
2563 โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและมีบันทึกสถิติการเขาใชบริการเพื่อนําผลการประเมิน
ขอเสนอแนะ และขอมูลการใชบริการ ในสวนของพื้นที่ KULC Studioมาวิเคราะหและปรับปรุงการใหบริการตอไป
4. การปรับปรุง (ACT)
สํานักหอสมุดดําเนินการปรับปรุงหอง KULC Studio ตามขอเสนอแนะจากผูใชบริการ ที่ไดให
ขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
การปรับปรุง
ตองการใหสํานักหอสมุดจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร สํ า นั ก หอสมุ ด ได จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร
และโปรแกรมสําหรับการเรียนการสอน และการประชุม จํานวน 1 เครื่องตอ 1 หอง โดยลงโปรแกรม Cisco
ออนไลน
Webex สํ า หรั บ การเรี ย นการสอนออนไลน ไ ว ทุ ก
หอง
ตองการใหสํานักหอสมุดมีเจาหนาที่ดูแล ควบคุม หรือ สํานักหอสมุดไดจัดหาเจาหนาที่ ที่มีความรูและมีจิต
แนะนําการใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน
บริการ ดูแลใหบริการ โดยควบคุมหรือแนะนําการ
ใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน
ตองการใหบริการสํานักหอสมุดจัดเตรียมอุปกรณสําหรับ สํ า นั ก หอสมุ ด จั ด อุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวกที่
การประชุมออนไลน เชน Ipad/Tablet/ Visualizer
เหมาะกับการเรียนการสอนออนไลน เพิ่มเติม เชน
(เครื่องฉายภาพสามมิติ)/ Writing Pad (เมาสปากกา) กระดานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กล อ งระดั บ ความชั ด ที่
/SMART Board Touchscreens (กระดาษอัจริยะ)
Full-HD, ไฟสตูดิโอ, Backdrop, กลอง Webcam,
และอื่นๆ
Switcher
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ขอเสนอแนะ
การปรับปรุง
มีจํานวนหอง Studio ใหบริการเฉพาะอาจารยมากขึ้น สํานักหอสมุดปรับใชพื้นที่หองศึกษากลุมมาบริเวณ
เนื่องจากมีการใชงานซอนกัน
Co- Working Space ม า เ พิ่ ม พื้ น ที่ ห อ ง KULC
Studio สําหรับอาจารยและนิสิตอีกจํานวน 4 หอง
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนและศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจึงทําใหสํานักหอสมุดเปดใหบริการ
พื้ น ที่ Co-Working Space และ KULC Studio ในรู ป แบบ New Normal ได ตั้ ง แต เ ดื อ นกรกฎาคม 2563
เปนตนมา โดยหอง Studio I ซึ่งเปนหองที่ใหบริการสําหรับอาจารยเทานั้น โดยเปดใหอาจารยไดจองเพื่อใชในการ
สอนออนไลนหรือบันทึกวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน มีสถิติการใชงานจํานวน 25 ครั้ง (โดยไมจํากัดชั่วโมงการใชงาน)
และหอง KULC Studio I - IV ซึ่งเปนหองที่ใหบริการสําหรับบุคลากร อาจารย และนิสิต ใหใชในการเรียนออนไลน
หรื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งกั น แบบ Social Distancing มี จํ า นวนสถิ ติ ก ารใช บ ริ ก าร 826 ครั้ ง มี จํ า นวน
ผูใชบริการหอง KULC Studio I – IV จํานวน 1,227คน โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ KULC
Studio I - IV พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.50 (รอยละ 90.0) และมีคา NPS ตอการแนะนํา
พื้นที่บริการหอง KULC Studio และ Co-Working Space ใหบุคคลอื่นหรือไม อยูที่รอยละ 63.63 ซึ่งสํานักหอสมุด
ไดดําเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจตอการใชบริการรวมถึงขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
และพัฒนาบริการใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ

ภาพที่ 2 แบบฟอรมการเขาใชบริการ/จองหอง KULC Studio
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
สํานักหอสมุดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการใชบริการหองดวยแบบประเมินความพึงพอใจ
การเขาใชบริการ KULC Studio และ Co-Working Space ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 และ
นอกจากนี้ สํ า นั ก หอสมุ ด ยั ง ได เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการใช บ ริ ก ารทุ ก ช ว งเวลา โดยใช วิ ธี ก าร
สังเกตการณ ผลจากการตอบแบบประเมินมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 635 ฉบับ จากผูเขาใชบริการในชวง 4
เดือนสามารถสรุปผลได ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการเขาใชบริการหอง KULC Studio
รายการ
จํานวนการขอใชบริการหอง
KULC Studio I-IV
จํานวนคนที่เขาใชหอง KULC
Studio I-IV

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย. 63

ต.ค.63

รวม

138

376

312

527

1,353

197

510

520

1719

2,946

หมายเหตุ
(ครั้ง)
(คน)

สถิติการใชงานหอง KULC Studio ทั้ง 4 หอง มีจํานวนครั้งในการขอใชบริก าร 1,353 ครั้ง
โดยมีจํานวนผูใชบริการหอง KULC Studio จํานวน 2,946 คน ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563
ในส ว นของการวั ด ความพึ ง พอใจและประโยชน จ ากการนํ า องค ค วามรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช
สํานักหอสมุดไดใหผูใชบริการประเมินความพึงพอใจทั้งในสวนที่เขามาใชบริการ Co-Working Space และสวนของ
KULC Studio โดยมีผูใชบริการทําแบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 635 คน และไดทําการประเมินในรายดาน
ตางๆ จํานวน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ (Process of Service) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
(Service Staff) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) และดานคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจและประโยชน จ ากการนํ า องค ค วามรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ข อง
Co-Working Space และ KULC Studio
ความพึงพอใจ (n=5)
ประเภทบริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย

(%)

(%)

(%)

(%)

ที่สุด

การแปล

X

S.D.

4.46

0.45

89.2

ดี

4.36

0.74

87.2

ดี

4.53

0.61

90.6

ดีมาก

4.49

0.64

89.8

ดี

4.52

0.22

90.4

ดีมาก

4.51

0.66

90.2

ดีมาก

4.53

0.67

90.6

ดีมาก

X

%

ความหมาย

(%)
ก. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
(Process of Service)
1. การรับรูและการ

316

240

69

10

0

ประชาสัมพันธทั่วถึง

(49.8)

(37.80)

(10.9)

(1.6)

(0.0)

(Perception and Public
Relations)
2. พื้นที่บริการสงเสริมให

370

232

31

2

0

ผูใชบริการไดใชประโยชน

(58.3)

(36.5)

(4.9)

(0.3)

(0.0)

3. ความเหมาะสมของ

358

236

37

4

0

ระยะเวลาการเปดใชพื้นที่

(56.4)

(37.2)

(5.8)

(0.6)

(0.0)

ตามที่ตัวเองตองการ (This
area is support your
work.)

บริการ (The
appropriateness of
opening hours in this
area.)
ข. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (Service Staff)
4. การไดรับการอธิบายชี้แจง

375

220

31

9

0

แนะนําที่ดีจากบุคลากรที่

(59.1)

(34.6)

(4.9)

(1.4)

(0.0)

5. กริยามารยาทและการมี
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200

35

9

0

มนุษยสัมพันธที่ดี (Staff

(61.6)

(31.5)

(5.5)

(1.4)

(0.0)

ใหบริการ (Service Staff is
to explain well)

Manner and Interpersonal
Relation)
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ความพึงพอใจ (n=5)
ประเภทบริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย

(%)

(%)

(%)

(%)

ที่สุด

การแปล

X

S.D.

4.48

0.22

89.6

ดี

4.54

0.61

90.8

ดีมาก

4.41

0.74

88.2

ดี

4.50

0.65

90.0

ดี

4.55

0.00

91.0

ดีมาก

4.54

0.60

90.8

ดีมาก

4.56

0.58

91.2

ดีมาก

4.50

0.65

90.0

ดี

X

%

ความหมาย

(%)
ค. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities)
6. ความเหมาะสมและความ

386

209

40

0

0

พรอมของพื้นที่บริการ

(60.8)

(32.9)

(6.3)

(0.0)

(0.0)

7. ความเพียงพอของจํานวน

350

206

70

9

0

โตะ-เกาอี้ (Sufficiency of

(55.1)

(32.4)

(11.0)

(1.4)

(0.0)

8. อุปกรณที่เอื้อตอการทํางาน

367

219

47

2

0

มีความพรอมเหมาะสมและ

(57.8)

(34.5)

(7.4)

(0.3)

(0.0)

(Suitability and availability
of service area.)

seats.)

เพียงพอตอการใชงาน
(Sufficiency of equipment
and ready to use.)
ง. ดานคุณภาพการใหบริการ (Service Quality)
9. ความพึงพอใจกอนการเขา

382

216

37

0

0

ใชบริการพื้นที่ (Satisfaction

(60.2)

(34.0)

(5.8)

(0.0)

(0.0)

10. ความพึงพอใจที่มีหลังการ

383

225

26

1

0

เขาใชบริการพื้นที่

(60.3)

(35.4)

(4.1)

(0.2)

(0.0)

before using the service
area.)

(Satisfaction after using
the service area.)
รวมทั้งสิ้น

จากตารางพบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต อ การใช บ ริ ก ารห อ ง KULC Studio และ
Co-Working Space ในภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.50 (รอยละ 90.0) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีความพึงพอใจในระดับดีมากตอดานคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) มีคาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 91.0)
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (Service Staff) มีคาเฉลี่ย 4.52 (รอยละ 90.4) และมีความพึงพอใจในระดับดีตอดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก (Facilities) มีคาเฉลี่ย 4.48 (รอยละ 89.6) และ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
(Process of Service) มีคาเฉลี่ย 4.46 (รอยละ 89.2)
นอกจากนี้ สํ า นั ก หอสมุ ด ยั ง ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ ม าใช บ ริ ก ารในส ว นของ
Co-Working Space และ KULC Studio โดยวิธีการสังเกตเปนรายชั่วโมงในชวงเดือนกันยายน 2563 จากผูเขาใช
บริการทุกชวงเวลาเพื่อใหทราบวัตถุประสงคของการใชบริการพื้นที่ สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการโซน Co-working space
พฤติกรรมผูใชบริการโชน Co-working space

ก.ย. 63

1. อานหนังสือ

903

2. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ เรียนออนไลน*

1,122

3. เขียนรายงานและทําวิจัย

154

4. พักผอนสายตา

45

5. ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ/ Notebook
รวม

1,205
3,429

สํานักหอสมุดไดสํารวจพฤติกรรมการใชงานโซน Co-working space ในชวงเดือนกันยายน
2563 วามีพฤติกรรมการใชงานสวนใหญพบวา นิสิตและผูใชบริการสวนใหญใชพื้นที่เพื่อใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เชน โทรศัพทมือถือ/ Notebookจํานวน 1,205 คน รองลงมาอันดับที่ 2 คือสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ เรียน
ออนไลน*มากที่สุดจํานวน 1,122 คน อันดับที่ 3 คืออานหนังสือ จํานวน 903 คน อันดับที่ 4 เขียนรายงานและทํา
วิจัย จํานวน 154 คน และอันดับที่ 5 เพื่อพักผอนสายตา จํานวน 45 คน
มีคา NPS หรือ Net Promoter Score ที่แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความพึงพอใจและมีความ
ซื่อสัตยตอการใชบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูที่ระดับ 63.63% โดยไดใชขอคําถามเพื่อวัดคา
NPS คือ “ทานจะแนะนําพื้นที่บริการหอง KULC Studio และ Co-Working Space ชั้น 2 ใหเพื่อนหรือไม”
สูตรการคิดคา NPS
%Promoters ระดับคะแนน 9-10 = (จํานวนลูกคาที่ตอบในชวง 9-10 รวมกัน/จํานวน N)*100
%Passives ระดับคะแนน 7-8 = (จํานวนลูกคาที่ตอบในชวง 7-8 รวมกัน/จํานวน N)*100
%Detractors ระดับคะแนน 0-6 = (จํานวนลูกคาที่ตอบในชวง 0-6 รวมกัน/จํานวน N)*100
NPS = Promoters%-Detractors%
ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
โดยในสวนของความคิดเห็นของผูใชที่มีตอบริการหอง KULC Studio และ Co-Working Space
ผูใชบริการสวนใหญชื่นชอบบริการ KULC Studio เปนอยางมาก และเห็นวา KULC Studio เปนหองที่มีอุปกรณ
ครบครัน เพรียบพรอม และชวยเพิ่มพื้นที่ในการเรียนออนไลนใหนิสิตไดใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ไมตอง
ออกไปภายนอก และในสวนของขอเสนอแนะ ผูใชบริการบางสวนเสนอวา จํานวนหองนอยไปเมื่อเทียบกับสัดสวน
ของผูที่เขามาใชบริการ รวมถึง ตองการใหพัฒนาใหหองสามารถเก็บเสียงไดมากกวานี้เพื่อไมใหรบกวนผูใชบริการ
หองอื่นๆ นอกจากนี้ยังเสนอใหสํานักหอสมุดจัดทําขอมูลสําหรับการใชอุปกรณตางๆภายในหอง ซึ่งขอเสนอแนะ
ทั้งหมดเปนประโยชนแกสํานักหอสมุดเปนอยางมากโดยจะนําไปพัฒนาบริการใหสามารถสอดรับกับความตองการ
ของผูใชบริการและเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
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บทคัดยอ
ระบบจองบู ธจํ าหน ายหนัง สือ งาน CMU Book Fair เป น ระบบบริหารจัดการพื้ นที่ จําหนาย
หนังสือเพื่อใหรานคาสามารถจองบูธจําหนายหนังสือโดยเลือกตําแหนงบูธที่ตองการไดดวยตนเอง ชําระเงินผาน
ระบบ e-Payments ด ว ย QR Code แบบอั ต โนมั ติ พร อ มแนบหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการกาวเขาสู Cashless Society โดยหนวยการเงินการคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบ
การชําระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินไดแบบ Real-time นอกจากนี้ระบบจองบูธจําหนายหนังสือยังสามารถออก
รายงานผลการสมัครเขารวมจองบูธ รายงานผลการจองบูธ จองสินคาที่ระลึก รายงานการชําระเงิน และรายงานสรุป
รายชื่อรานคาที่เขารวมงาน ซึ่งระบบนี้ชวยลดละยะเวลา ลดขั้นตอนการทํางาน และลดจํานวนทรัพยากรบุคคลใน
ขั้นตอนการนําสงเงินสดไปยังหนวยการเงินการคลังและขั้นตอนการรับจองบูธจําหนายหนังสือ นอกจากนี้สามารถ
ออกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําแนวคิดดานการพัฒนากระบวนการ
ทํ า งาน (Work Process Improvement) และวงจรการพั ฒ นาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) มาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

คําสําคัญ: การบริหารจัดการพื้นที่, ระบบจองบูธจําหนายหนังสือหนังสือ, งานสัปดาหหนังสือ,
การพัฒนากระบวนการทํางาน
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ABSTRACT
Booth Reservation System of CMU Book Fair was the system for managing selling
space enabling stores to choose and reserve booths by themselves with automatic payment via
QR Code of e-Payments system. In addition, they could attach evidence of payment as defined by
the policy of Chiang Mai University on becoming Cashless Society. Finance and Procurement Unit
would be able to check payment and issue real- time receipts. Moreover, this Booth Reservation
System was also able to issue reports on application result for booth reservation, reservation result,
souvenir reservation, payment transaction, and list of participated stores. This system helped to
reduce work duration and procedures as well as reduce number of human resources for sending
cash to Finance and Procurement Unit and reservation procedures. Moreover, it could issue reports
for inspecting correctness efficiently by applying the concepts on Work Process Improvement and
System Development Life Cycle (SDLC) to improve efficiency of management.

Keyword: Space Management, Booth Reservation System, Book Fair, Work Process Development
บทนํา
งานสัปดาหหนังสือแหงป (CMU Book Fair) เปนกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชนทองถิ่น
ในภาคเหนือ ที่ตอบสนองวิสัยทัศนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการเปนประตูการเรียนรูชั้นนําเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสังคม เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา อาจารย นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไปมีโอกาสมาเลือกซื้ออานหนังสือและสิ่งพิมพใหม ๆ ที่มี
ประโยชนในราคาพิเศษ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผใู ชบริการหองสมุด และบุคคลทั่วไปมีนิสัยรัก
การอาน เห็นความสําคัญของการอาน ตลอดจนไดพัฒนาทักษะและงานเขียนของตนใหดียิ่งขึ้น โดยสัมผัสกับ
นักเขียน เปดโอกาสใหไดพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยตรงที่ประสบความสําเร็จ
คณะกรรมการฝายออกรานจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair มีหนาที่รับผิดชอบในการเชิญ
ชวนรานหนังสือ สํานักพิมพ สื่อการศึกษา และอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อมารวมจําหนายหนังสือภายใน
งาน พิจารณาคัดเลือกหนังสือ สื่อการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่คัดเลือกกับฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบความซ้ําซอนกอนดําเนินการจัดซื้อ ประสานงานกับ
ฝายสถานที่ในการจัดบูธจําหนายหนังสือ และอีกหนึ่งหนาที่สําคัญของคณะกรรมการฝายออกรานจําหนายหนังสือ
คือ จัดสรรพื้นที่จําหนายหนังสือ
การจัดสรรพื้นที่จําหนายหนังสือในงาน CMU Book Fair จากเดิมเปนการรับสมัครโดยใหรา นคา
สงแบบฟอรมแสดงความจํานงเขารวมงานผานระบบโทรสาร (Fax) หรืออีเมล (e-mail address) และ คณะ
กรรมการฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใหแกรานคา ซึ่งเกณฑที่ใชในการจัดสรรพื้นที่อางอิงจากตําแหนงเดิมที่เคย
จัดสรรใหในปที่ผานมา ขอจํากัดของการจัดสรรพื้นที่โดยคณะกรรมการฯ คือ บางรานคาอาจจะไมพึงพอใจกับพื้นที่
ที่ไดรับการจัดสรร หรือบางรานสงขอมูลมาไมครบตามขอกําหนด ทําใหตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตอง
ตอมาในป พ.ศ. 2561 การจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรพื้นที่จําหนาย
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หนังสือเปนครั้งแรก โดยใหรานคาแจงขอมูลรานคา ประเภทของหนังสือที่จําหนาย และจํานวนบูธที่ตองการ ผาน
แบบฟอรมระบบออนไลนเพื่อแสดงความจํานงเขารวมงาน จากนั้นคณะกรรมการฯ ดําเนินการคัดเลือกโดยใชวิธีการ
จับฉลาก และถายทอดสดผานเฟสบุค (Facebook Live) ขอจํากัดของการจับฉลาก คือ ใชเวลาในการดําเนินการ
และบางรานคาไมพึงพอใจกับพื้นที่ที่ไดรับจากจับฉลาก ดังนั้นในการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 คณะ
กรรมการฯ ไดนําขอจํากัดตาง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนารูปแบบการจองบูธจําหนายหนังสือใหดียิ่งขึ้น
ระบบจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair เปนการบูรณาการความรวมมือระหวาง
คณะกรรมการฝายออกรานจําหนายหนังสือ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด และหนวยการเงินการคลังและพัสดุ
สํานักหอสมุด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่จําหนายหนังสือ ทีมพัฒนาแบงการทํางานของระบบ
เปน 2 สวน คือ 1) สําหรับรานคา (User) ประกอบดวย การสมัครเขารวมจองบูธจําหนายหนังสือ การจองบูธ
จํ า หน า ยหนั ง สื อ การจองเสื้ อ การสรุ ป ผลการจอง การชํ า ระเงิ น ผ า นระบบ e-Payments ด ว ย QR Code
การตรวจสอบสถานะการจอง และการตรวจสอบรายชื่ อ รานค าที่ เข า รว มงาน 2) สํ า หรั บ ผูป ฏิบัติ ง าน (Staff)
ประกอบดวย รายงานการสมัครเขารวมจองบูธ รายงานผลการจองบูธจําหนายหนังสือ รายงานผลการจองเสื้อที่
ระลึก CMU Book Fair รายงานสรุปรายชื่อรานคาที่เขารวมงาน และรายงานสรุปการชําระเงิน โดยหนวยการเงิน
การคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบการชําระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินไดแบบ Real-time ซึ่งระบบนี้สามารถลด
ขั้นตอนการทํางานและผูเกี่ยวของในการนําสงเงินสดไปยังหนวยการเงินการคลังและพัสดุ นอกจากนี้สามารถออก
รายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองได
ในสวนของรานคา ระบบจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair ชวยเพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วใหแกรานคาในทุกขั้นตอนของการจองบูธจําหนายหนังสือผานระบบออนไลน ตั้งแตการสมัครเขารวม
จองบูธ การจองบูธ การจองเสื้อที่ระลึก การชําระเงิน ไปจนถึงการตรวจสอบสถานะการชําระเงิน ซึ่งระบบจะสง
e-mail ตอบกลับไปยังรานคาในทุกขั้นตอนเพื่อเปนการยืนยันวารานคาดําเนินการสําเร็จในขั้นตอนนั้น ๆ นอกจากนี้
ระบบจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair เปนระบบที่เนนความโปรงใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการฯ ใหทุกรานคามีสิทธิ์ในการไดรับจัดสรรพื้นที่อยางเทาเทียม โดยเปดระบบใหรานคาเขาจองบูธในวัน
และเวลาเดียวกัน รานคาสามารถเลือกตําแหนงบูธที่ตองการไดดวยตนเอง โดยคณะกรรมการฯ ไดจัดทําคูมือการ
จองบูธจําหนายหนังสือ ใหรานคาศึกษารายละเอียดรวมถึงวิธีการเพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดใหจองบูธผาน
ระบบจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจําหนายบูธหนังสืองาน CMU Book Fair
2. เพื่อพัฒนาระบบจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่จําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ จํ า หน า ยหนั ง สื อ งาน CMU Book Fair แบ ง วิ ธี ก าร
ดําเนินการเปน 2 ระยะ ดังนี้ 1) การปรับปรุงกระบวนการจองบูธจําหนายหนังสือ 2) การพัฒนาระบบจองบูธ
จําหนายหนังสือ
1. การปรับปรุงกระบวนการจําหนายบูธหนังสือ
คณะกรรมการฯ ไดนําแนวคิดการพัฒนากระบวนการทํางาน (Work Process Improvement)
มาใชในการปรับปรุงกระบวนการจองบูธจําหนายหนังสือ โดยพิจารณาและทบทวนกระบวนเดิมตั้งแตตนจนจบ
เพื่อใหเห็นจุดบกพรองของแตละกระบวนการ จากนั้นกําหนดเปาหมายใหชัดเจน นําปญหาและขอจํากัดมาปรับปรุง
กระบวนการจองบู ธ จํ า หน า ยหนั ง สื อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและความคาดหวั ง ของร า นค า เป น หลั ก
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการทํางานซ้ําซอน ลดคาใชจาย และลดความผิดพลาด จึงนํามาซึ่งกระบวนการจองบูธ
จํ า หน า ยหนั ง สื อ ใหม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถลดขั้ น ตอนในการทํ า งานลง 2 ขั้ น ตอน ลดระยะเวลา 15 วั น
ลดผูปฏิบัติงาน จํานวน 4 คน แสดงดังภาพที่ 1
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กระบวนการเดิม

กระบวนการใหม

เริ่มตน

เริ่มตน

1 วัน

สงจดหมายเชิญรานคา
ผาน Fax / e-mail /
ดาวนโหลดผาน Website

รานคาสมัครเขารวมจอง
บูธผานระบบ Online

13 วัน

รานคาแจงความประสงค
เขารวมงาน
ทาง Fax / e-mail

คณะกรรมการฯ
พิจารณาสิทธิ์การ
จองบูธ

7 วัน

คณะกรรมการฯ
จัดสรรพื้น
ที่ใหแกรานคา

ไมอนุมัติ

แจงรานคา
ทาง e-mail

1 วัน

รานคาจองบูธจําหนาย
หนังสือผานระบบ Online

3 วัน

ชําระเงินผาน OR-Code

ประกาศผลการจัดสรร
พื้นที่ผาน Website

7 วัน
แจงชําระเงินผาน
ระบบ Online

รานคาชําระเงินผาน
ธนาคาร / ตู ATM

ไมอนุมัติ

3 วัน

ตรวจสอบหลักฐานการ
ชําระเงินกับรายการเดิน
บัญชี Online

สงหลักฐานการชําระเงิน
ทาง Fax / e-mail

อนุมัติ

การเงินปรับสมุดรายการ
เดินบัญชีที่ธนาคาร

5 วัน

แจงรานคา
ทาง e-mail

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ
1 วัน

3 วัน

ตรวจสอบหลักฐาน
การชําระเงินกับ
รายการเดินบัญชี

แจง
รานคา
ทาง
e-mail

ออกใบเสร็จรานคาชําระเงิน
ผานธนาคาร / ตู ATM

ไมอนุมัติ

แจงรานคา
ทาง e-mail

อนุมัติ
ออกใบเสร็จรับเงิน

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการจองบูธจําหนายหนังสือ

สิ้นสุด

ลดขั้นตอนการทํางาน 2 ขั้นตอน
ลดระยะเวลา 15 วัน
ลดผูป ฏิบัติงาน จํานวน 4 คน

1 วัน
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2. การพัฒนาระบบจองบูธจําหนายหนังสือ
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบจองบู ธ จํ า หน า ยหนั ง สื อ งาน CMU Book Fair ที ม พั ฒ นาใช
กระบวนการพัฒนาระบบงานตามวงจร Software Development Life Cycle (SDLC) โดยเลือกใช Agile Model
ซึ่งเปนโมเดลที่มุงเนนการปรับปรุงพัฒนาระบบและตอบสนองผูใชงาน ชวยในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
โดยมีการแบงระบบออกเปนสวน ๆ จากนั้นดําเนินการพัฒนาในแตละสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถแบง
ออกเปนกระบวนการยอย ดังนี้
2.1 การวางแผนและวิเคราะห (Planning and requirement analysis)
ในกระบวนการวางแผนและวิเคราะห ไดดําเนินการวางแผนโดยกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ
(Stakeholders) จัดตั้งคณะทํางานการออกแบบระบบการจองบูธฯ ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการ
ฝายออกรานจําหนายหนังสือ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด และหนวยการเงินการคลังและพัสดุ จัดทําตาราง
กําหนดเวลาของการพัฒนาระบบการจองบูธฯ (Timeline) เริ่มตั้งแตกระบวนการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา
การทดสอบระบบ จนถึงกระบวนการสงมอบระบบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและสัมฤทธิ์
ผลตามเปาหมายที่วางไว ดําเนินการศึกษาปญหาและขอจํากัดของการจองบูธจําหนายหนังสือของปที่ผ า นมา
นําปญหาและขอจํากัดตาง ๆ มาวิเคราะหถึงสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา และการรวบรวมความตองการในดาน
ตาง ๆ เพื่อสรุปเปนขอกําหนด ดังนี้
2.1.1 การจัดโซนรานจําหนายหนังสือ คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดโซนรานจําหนาย
หนังสือตามประเภทของหนังสือที่นํามาจัดจําหนาย เพื่อแกปญหาตามขอเสนอแนะการจัดงานในปที่ผานมา แบงโซน
จําหนายตามประเภทของหนังสือจํานวน 5 โซน ดังนี้ โซน A หนังสือเยาวชน/วรรณกรรม/นิยาย/การตนู จํานวน 80
บูธ โชน B หนังสือทั่วไป/ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ จํานวน 32 บูธ โซน C หนังสือตํารา/วิชาการภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ จํานวน 32 บูธ และโซน D-E แนะนําภาษา/สื่อเสริมทักษะ/อุปกรณเครื่องเขียน/อื่น ๆ จํานวน
16 บูธ
2.1.2 การตรวจสอบสิ ท ธิ์ ก ารจองบู ธ ของร า นค า ให ร า นค า สมั ค รเข า ร ว มจองบู ธ
โดยกรอกรายละเอียดขอมูลรานคา ประเภทของหนังสือที่นํามาจําหนาย จํานวนบูธที่ตองการ เพื่อจัดสรรจํานวนบูธ
ใหเพียงพอกับทุกรานคา โดยคณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณาวารานคาเลือกประเภทหนังสือที่ตองการจําหนายตรง
กั บ สิ น ค า ที่ นํ า มาจํ า หน า ยจริ ง หรื อ ไม โดยเที ย บรายชื่ อ จาก List รายชื่ อ ร า นค า ของป ที่ ผ า นมา เพื่ อ แก ป ญ หา
การจําหนายสินคาผิดประเภท
2.1.3 การจองบูธตามโซนที่จัดสรรไว เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาประเภทหนังสือที่
รานคานํามาจําหนาย จัดสรรจํานวนบูธใหเพียงพอกับทุกรานคา และอนุมัติสิทธิ์การจองบูธของรานคาแลว ระบบฯ
จะกํ า หนดให ร า นค า สามารถจองได เ ฉพาะโซน และจํ า นวนบู ธ ที่ ค ณะกรรมการฯ ได จั ด สรรไว ใ ห แ ล ว เท า นั้ น
ไมสามารถเขาไปจองในโซนอื่น หรือเลือกจํานวนบูธไดมากกวาหรือนอยกวาที่ไดจัดสรรไวให โดยระบบฯ จะแสดง
แผนผัง หมายเลขบูธ และแบงสีตามโซนประเภทของหนังสือ เพื่ออํานวยความสะดวกใหรานคาในการตัดสินใจเลือก
พื้นที่จําหนายหนังสือ และไดทําเลตามที่ตองการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วในดานเทคโนโลยีของแตละรานคาดวย
เนื่องจากทีมพัฒนาระบบฯ ไดเปดใหรานคาเขาจองบูธในวันและเวลาเดียวกัน
2.1.4 การจองเสื้อ ในการจัดงาน CMU Book Fair สํานักหอสมุดไดจดั ทําเสื้อจําหนาย
เปนประจําทุกปเพื่อเปนของที่ระลึกใหแกรานคา บุคลากร และผูที่สนใจ รายไดหลังหักคาใชจายนําเขากองทุน
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สํานักหอสมุด ทีมพัฒนาระบบฯ กําหนดใหมีการจองบูธฯ พรอมจองเสื้อ โดยระบบฯจะแสดงแบบเสื้อ และ size
เพื่อใหรานคาตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
2.1.5 การนําระบบ e-Payments มาใช เพื่อใหรานคาสามารถชําระเงินคาบูธฯ ผาน
ระบบ e-Payments ดวย QR Code แบบอัตโนมัติ โดยหนวยการเงินการคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบการชําระ
เงินและออกใบเสร็จรับเงินไดแบบ Real-time ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการกาวเขาสู Cashless
Society ชําระเงินดวย QR Code โดยไมตองใชเงินสด ซึ่งระบบนี้สามารถลดขั้นตอนการทํางานและผูเกี่ยวข อง
ในชวงการนําสงเงินสดไปยังงานการเงิน การคลังและพัสดุของสํานักหอสมุด ในขั้นตอนของการแจงการชําระเงิน
ไดใหรานคากรอกขอมูลและที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน นอกจากสามารถออกใบเสร็จรับเงินรวมหรือแยกคาบูธ
กับคาเสื้อได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกและเงื่อนไขของแตละรานคา
2.1.6 การรายงานผลสําหรับผูปฏิบัติงาน ระบบฯ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผล โดยระบบฯ สามารถรายงานผลใหผูปฏิบัติงานทราบถึงการดําเนินการ
ในทุกขั้นตอน รายงานผลการสมัครเขารวมจองบูธ รายงานผลการจองบูธ รายงานผลการจองเสื้อ รายงานการชําระ
เงิน และรายงานสรุปรายชื่อรานคาที่เขารวมงาน และเนื่องดวยทีมพัฒนาระบบฯ ไดเปดใหรานคาเขาจองบูธในวัน
และเวลาเดียวกัน จึงไดพัฒนาระบบฯ ใหสามารถทํารายงานผลการจองบูธโดยแสดงเวลาเปนหนวยมิลลิวินาที
เพื่อเปนหลักฐานการประกอบรายงานผลการจองบูธ โดยเนนความโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได
2.1.7 การรายงานผลสําหรับรานคาจําหนายหนังสือ ระบบฯ สงอีเมลตอบกลับไปยัง
รานคาเพื่อเปนการยืนยัน และสงรายงานสรุปขอมูลที่รานคาไดดําเนินการไปในแตละขั้นตอน
2.2 การออกแบบ (Design)
จากกระบวนการวางแผนและวิเคราะห ทีมพัฒนาระบบฯ ไดวิเคราะหถึงปญหาและขอจํากัด
ของการจองบูธจําหนายหนังสือในปท่ีผานมา นํามาซึ่งขอกําหนดความตองการในระบบใหม และนําขอกําหนด
เหลานั้นมาออกแบบเพื่อพัฒนาระบบตอไป
2.3 การพัฒนาระบบ (Development)
การพัฒนาระบบแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูรับริการ (User) หรือรานจําหนาย
หนังสือ และสวนของผูใหบริการ หรือผูปฏิบัติงาน (Staff) สามารถแสดงสวนการทํางานหลักดังรูปภาพ
สมัครเขารวมจองบูธ

จองบูธ,จองเสื้อ
User

เขาสูระบบ

อนุมัติ / รายงานผลการสมัครเขารวมจองบูธ

ชําระเงินผาน QR-Code
รายงานผลการจองบูธ, จองเสื้อ

แนบหลักฐานการชําระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจอง/
การชําระเงิน

Staff

เขาสูระบบ
รายงานผลการชําระเงิน
รายงานสรุปรายชื่อ รานคาที่เขารวม
งาน CMU Book Fair

ภาพที่ 2 แสดงสวนประกอบของระบบในสวนผูร ับบริการ ภาพที่ 3 แสดงสวนประกอบของระบบในสวนผูใหบริการ
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ระบบจองบูธจําหนายหนังสือ พัฒนาระบบในรูปแบบ Model View Controller (MVC)
สรางระบบทํางานโดยแยกแตละสวนเปนโมดูล เพื่อสะดวกในการพัฒนาระบบฯ และรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานในแตละโมดูล โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแตละโมดูล จะไมสงผลกระทบตอการทํางานในโมดูลสวนอื่น ๆ
ของระบบ และเชื่อมตอกับฐานขอมูลโดยใช RESTful Web Service (RWS) แลวดําเนินการพัฒนาระบบฯ ตาม
ขอกําหนด จึงทําใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในการพัฒนาระบบฯไดอยางรวดเร็ว
2.4 การทดสอบ (Testing)
คณะทํางานฯ รวมทดสอบระบบการจองบูธจําหนายหนังสือ โดยทดลองใชงานจริง จําลอง
สถานการณปอนขอมูลรานคา สมัครเขารวมจองบูธ จองบูธ จองเสื้อ ชําระเงินผาน QR-Code และแจงผลการชําระ
เงิน กรอกขอมูลรานคาสําหรับออกใบเสร็จชําระเงิน ตรวจสอบหาขอบกพรองของระบบฯ และจัดทํารายงานผล
การทดสอบกลับไปยังผูพัฒนาระบบฯ ใหแกไขขอบกพรอง และดําเนินการทดสอบซ้ําจนกวาขอบกพรองนั้นจะไดรับ
การแกไข
2.5 การสงมอบ (Deployment)
ระบบการจองบูธจําหนายหนังสือไดรบั การแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว นําไปใชงานจริง
โดยคณะทํางานฯ ดําเนินการจัดทําคูมือการสมัครสมาชิก และคูมือการจองบูธฯ ใหสําหรับรานคาจําหนายหนังสือ
เพื่อศึกษาอยางละเอียดกอนเปดระบบการจองบูธ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
ระบบการจองบู ธ จํ า หน า ยหนั ง สื อ งาน CMU Book Fair ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อพัฒนาระบบการจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการจําหนายบูธได
อยางเปนระบบและมีความยุติธรรม และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจองบูธใหแกรานคาที่เขารวมงาน CMU Book
Fair โดยสามารถเขาใชงานผาน URL https://cmubookfair.lib.cmu.ac.th/storeregister/login แบงเปน 2 สวน
ดังนี้ 1) สําหรับรานจําหนายหนังสือ 2) สําหรับผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนของการใชระบบ ดังนี้
1. สําหรับรานจําหนายหนังสือ
1.1 การจองบูธ ระบบฯ แสดงแผนผัง หมายเลขบูธ และแบงสีตามโซนประเภทของหนังสือ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหรานคาในการตัดสินใจเลือกพื้นที่จําหนายหนังสือ สรุปขอมูลการจองและคํานวณราคา
คาบูธที่ตองชําระ
1.2 การจองเสื้อ ระบบฯ แสดงแบบเสื้อ ขนาด ราคา เพื่อใหรานคาตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
และสรุปขอมูลการจองเสื้อและคํานวณราคาคาเสื้อที่ตองชําระ
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ภาพที่ 4 การจองบูธ

ภาพที่ 5 การจองเสื้อ

1.3 การชําระเงินดวย QR Code ระบบฯ ทําการสรุปขอมูลการจองบูธจําหนายหนังสือ
และการจองเสื้อ พรอมทั้งแสดงจํานวนเงินที่ตองชําระ เพื่อใหรานจําหนายหนังสือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
ก อ นการชํ า ระเงิ น โดยร า นจํ า หน า ยหนั ง สื อ ชํ า ระเงิ น ค า บู ธ ออนไลน ผ า นระบบ e-Payments ด ว ย QR Code
สามารถลดขั้นตอนในการนําสงเงินสดไปยังหนวยการเงินการคลังและพัสดุ
1.4 การแจงชําระเงินพรอมแนบหลักฐาน ในขั้นตอนนี้รานจําหนายหนังสือกรอกขอมูล
และที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน พรอมแนบหลักฐานการชําระเงิน โดยการ Upload Payment Slip เพื่อเปน
ขอมูลใหหนวยการเงินการคลังและพัสดุตรวจสอบการชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ระบบฯ ยังถูก
ออกแบบใหรองรับความตองการอื่น ๆ เชน การออกใบเสร็จรับเงินรวมหรือแยกคาบูธกับคาเสื้อ ขึ้นอยูกับความ
สะดวกและเงื่อนไขของแตละรานในการขออนุมัติงบประมาณกับบริษัทตนสังกัด

ภาพที่ 6 การชําระเงินดวย QR Code

ภาพที่ 7 การแจงชําระเงินพรอมแนบ
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2. สําหรับผูปฏิบัติงาน
2.1 รายงานผลการสมัครเขารวมการจองบูธ ระบบฯ รายงานผลการสมัครเขารวมจองบูธ
แสดงวัน/เวลาที่สมัครพรอมขอมูลเบื้องตน ดังนี้ ชื่อบริษัท/สํานักพิมพ/รานคา ชื่อผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท อีเมล
Line ID รวมถึงประเภทหนังสือที่ตองการจัดจําหนายเพื่อเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาวารานจําหนายหนังสือ
เลือกประเภทหนังสือตรงกับสินคาที่นํามาจําหนายจริงหรือไม โดยเทียบรายชื่อจาก List รายชื่อรานคาของปที่ผาน
มา เพื่อแกปญหาการจําหนายสินคาผิดประเภท เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาประเภทหนังสือที่รานคานํามา
จําหนาย จัดสรรจํานวนบูธใหเพียงพอกับทุกรานคา และอนุมัติสิทธิ์การจองบูธของรานคา
2.2 รายงานผลการจองบูธและเสื้อ ระบบฯ รายงานผลการจองบูธและเสื้อ แสดงขอมูลราน
ไดแก ชื่อราน ชื่อผูติดตอ เบอรโทรศัพท อีเมล Line ID ขอมูลการจอง ไดแก โซนจําหนายหนังสือ จํานวนบูธ
หมายเลขบูธ ราคา Size เสื้อ และจํานวนที่สั่งจอง

ภาพที่ 8 รายงานผลการสมัครเขารวมการจองบูธ

ภาพที่ 9 รายงานผลการจองบูธและเสื้อ

2.3 รายงานผลการชําระเงิน หนวยการเงินการคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบไดจาก
ขอมูลของราน ไดแก ชื่อราน ชื่อผูติดตอ จํานวนบูธ หมายเลขบูธ จํานวนเสื้อที่สั่งจอง ราคาที่ตองชําระทั้งหมด
เทียบกับ Payment Slip ที่รานไดแนบมาในขั้นตอนแจงผลการชําระเงิน ทําใหหนวยการเงินการคลังและพัสดุออก
ใบเสร็จรับเงินไดอยางถูกตองไดแบบ Real-time
2.4 รายงานสรุปรายชื่อรานคาที่เขารวมงาน CMU Book Fair ระบบฯ แสดงรายชื่อ
รานคาโดยแบงตามโซนหนังสือที่จําหนาย จํานวนบูธ หมายเลขบูธ และรายงานสถานะการชําระเงิน
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ภาพที่ 10 รายงานผลการชําระเงิน

ภาพที่ 11 รายงานสรุปรายชื่อรานคาที่เขารวมงาน

อภิปรายผล
ระบบจองบูธจําหนายหนังสือ นี้ไดนํามาใช ในการจัดงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 3-12 กุมภาพันธ 2563 มีรานคาเขารวมงานจํานวน 103 รานคา 177 บูธ จากรายงานสํารวจความ
พึงพอใจของผูเขารวมงาน พบวา รานคามีความพึงพอใจตอระบบการจองบูธจําหนายหนังสือ อยูในระดับพอใจ
( X = 3.50) รานคาสวนมากมีความพึงพอใจที่ไดรับสิทธิ์ในการจัดสรรพื้นที่อยางเทาเทียม และสามารถเลือก
ตําแหนงบูธที่ตองการไดดวยตนเอง มีระบบฯจองบูธที่ชวยใหสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกตางจากในปที่
ผาน ๆ มา ที่จะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมกระดาษ แลวสงมาทางแฟกซหรือทางอีเมล รวมถึงวิธีการชําระเงิน
ผาน QR-Code ชวยใหรานคาสามารถจายเงินผาน Application ของธนาคารไดดวยตนเอง ไมตองเดินทางไปชําระ
เงินที่ธนาคารหรือที่ตูเอทีเอ็ม และพบวารานคาบางสวนมีขอจํากัดในเรื่องของการใชเทคโนโลยี และปญหาการชําระ
เงิน บางธนาคารไมสามารถชําระเงินผาน QR-Code ที่ถูกสรางขึ้นมาโดยระบบฯ เนื่องจากมีการสรางรหัสรักษา
ความปลอดภัยในรูปแบบที่ตางกัน
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ระบบการจองบูธจําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair เปนระบบบริหารจัดการพื้นที่จําหนาย
หนังสือ เกิดจากการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะกรรมการฝายออกรานจําหนายหนังสือ ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศหองสมุด และโดยหนวยการเงินการคลังและพัสดุ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการพื้นที่จําหนายหนังสือ การตรวจสอบ และการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่ออํานวยความ
สะดวก และรวดเร็วใหแกรานคาในการจองบูธจําหนายหนังสือ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการจําหนายบูธหนังสือ
งาน CMU Book Fair สงผลใหสามารถลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบเปน 2 สวน
คือ สําหรับรานคาจําหนายหนังสือ และสําหรับผูปฏิบัติงาน ใหทุกรานคามีสิทธิ์ในการไดรับจัดสรรพื้นที่อย า ง
เทาเทียม ชวยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใหแกรานคา ตั้งแตกระบวนการจองบูธ การจองเสื้อ การชําระเงินผาน
ระบบ e-Payments ดวย QR Code โดยหนวยการเงินการคลังและพัสดุ สามารถตรวจสอบการชําระเงิน และออก
ใบเสร็จรับเงินไดแบบ Real-time ซึ่งระบบนี้ชวยลดขั้นตอนการทํางานและลดจํานวนทรัพยากรบุคคลในขั้นตอน
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การนําสงเงินสดไปยังหนวยการเงินการคลังและขั้นตอนการรับจองบูธจําหนายหนังสือ นอกจากนี้สามารถออก
รายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองได
ขอเสนอแนะ
จากการนําระบบจองบูธจําหนายหนังสือไปใชงานจริง ขอจํากัดดานการใชเทคโนโลยีของรานคา
ทีมพัฒนาระบบฯ จึงมีขอเสนอแนะใหมีพัฒนาตอยอดระบบฯ เพื่อรองรับการใชงานสําหรับทุกระดับและทุกวัย
รวมทั้งผูที่มีขอจํากัดในเรื่องการใชเทคโนโลยี โดยทําการวิเคราะหขอมูลการใชงานหนาจอของ User Interface and
User Experian UI-UX พรอมทั้งจัดทําคูมือการจองบูธ โดยนําเทคนิคอินโฟกราฟกส (Infographic) เขามาชวย
เพื่อใหรานคาเขาใจขอมูลไดงายขึ้น และเผยแพรประชาสัมพันธใหรานคาศึกษาคูมืออยางละเอียด สวนปญหาการ
ชําระเงินผาน QR-Code เสนอแนะใหมีการตรวจสอบการเขารหัสกอนการสราง QR-Code ใหตรงกับการเขารหัส
ของแตละธนาคารเพื่อใหสามารถชําระเงินได และควรมีการพัฒนาเวอรชั่นของระบบฯ ใหเปนปจจุบันและทันสมัย
การนําไปใชประโยชน
1. ประโยชนตอสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีระบบบริหารจัดการพื้นที่จําหนายหนังสืองาน CMU Book Fair เปนเครื่องมือที่ชวยในการ
อํานวยความสะดวกในการจองบูธจําหนายหนังสือ ที่สามารถจองบูธ จองเสื้อ และชําระเงินผานระบบออนไลน ดวย
QR Code ใหเบ็ดเสร็จในที่เดียว รวมทั้งลดขั้นตอนและจํานวนทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน
2. ประโยชนตอหนวยงานอื่น
สามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานที่มีการจัดงานในลักษณะจัดการพื้นที่ใหเปนระบบ เชน
งานแฟร หรือกิจกรรมที่ตองการแบงพื้นที่สําหรับการใหบริการตาง ๆ รวมถึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
จองบูธ Book Fair ของหนวยงานอื่นได
รายการอางอิง
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การพัฒนาสมรรถนะการสืบคนสารสนเทศแกบุคลากรวิชาชีพใหมของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผาน “ระบบ KULC Ambassador”
Information Retrieval Performance Development for the New Staff of
Kasetsart University Library through “The KULC Ambasserdor Program”
สุกัญญา ออนจันทร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
sukanya.o@ku.th

บทคัดยอ
การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรให มี ค วามรู ความสามารถ และศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น เป น
สิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
การสืบคนสารสนเทศเปนสมรรถนะหลักที่สําคัญของบุคลากรหองสมุด เพราะบุคลากรคือผูแทนขององคกรในการ
แนะนําทรัพยากรสารสนเทศและบริการตาง ๆ ใหกับผูใชบริการ แตเนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ
ฐานข อ มู ล อ า งอิ ง ต า งประเทศที่ สํ า นั ก หอสมุ ด บอกรั บ มาบริ ก ารมี แ พลตฟอร ม ที่ แ ตกต า งกั น จึ ง ทํ า การศึ ก ษา
แนวทางการลดเวลาการเรียนรูเพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรใหม โดยผสานวิธีการอบรมผานกระบวนการ SECI
Model ถอดความรูจากรุนพี่สูรุนนองและการทดลองใหบริการซึ่งเรียกระบบ KULC Ambassador ผลการศึกษา
พบวาหลังการอบรมบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ที่เขารวมโครงการมีสมรรถนะการสืบคนดีขึ้น และเมื่อทําการ
ทดสอบลงพื้นที่ใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ประโยชนจากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหมผานระบบ KULC Ambassador พบวา การจัดการความรูในการพัฒนาสมรรถนะการสืบคนสารสนเทศ
แกบุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการแกผูรับบริการ โดยมีกระบวนการในการพัฒนาอยางชัดเจน

คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร, สมรรถนะการรูส ารสนเทศ, บรรณารักษสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ABSTRACT
The staff competency development to augment knowledge, capabilities, and
potential is essential as it will result in continuous learning and development for the staff and
contribute to organizational success. Information retrieval is the important core competency of the
library’ s staff, as the staff are the representatives of the organization to introduce information
resources and services to users. However, as the information resources, especially international
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reference databases, subscribed by Kasetsart University Library for service have different platforms,
the study of how to reduce new staff’ s learning time for working was conducted through “ the
KULC Ambassador Program” , the process which integrating several training methods including the
SECI Model process, knowledge capturing from seniors for juniors, and training by doing – providing
real services. The study shows that after the training, the information retrieval competency of the
librarians and information specialists who participated in the project have been enhanced and
when training by doing – providing real services, the users’ satisfaction level was at the very good
level. The benefits from the study of the new staff’s competency development through “the KULC
Ambassador Program” show that the knowledge management in information retrieval competency
development for Kasetsart University Library new staff is to develop the staff to have knowledge
and capabilities to provide services to users by having effective process for the development.

Keyword: Performances development, Information retrieval,
Office of the university library, Kasetsart University
บทนํา
สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตนยังสงผลตอการพัฒนาองคกรในปจจุบัน องคกรจึงตองมีการเตรียมความพรอม
ในดานทรัพยากรบุคลากรเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไดทันเหตุการณ เนื่องจากบุคลากรหรือทรัพยากร
บุ ค คล ถื อ เป น ต น ทุ น มนุ ษ ย (Human Capital) ที่ สํ า คั ญ ต อ การขั บ เคลื่ อ นองค ก รให บ รรลุ ผ ลตามเป า หมาย
ยุทธศาสตรขององคกร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติใหเปนไปตาม
สมรรถนะที่ตองการ เปนสิ่งที่องคกรตองการและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะองคกรที่มีหนาที่หลักดาน
การบริการ ควรใหความสําคัญกับการสงมอบการบริการใหกับผูใชบริการ ซึ่งตองเปนบริการที่มีคุณภาพ
สํ า นั ก หอสมุด มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ นการเรี ยนการสอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ในการจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกอาจารย นักวิจัย และนิสิต
เพื่อใชในการศึกษาคนควาขอมูลประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งในปจจุบันสํานักหอสมุดไดมีการบอกรับ
ฐานขอมูลจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพื่อใชสําหรับการใหบริการใหสอดรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังมี
บทบาทสํ า คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ รู ป แบบการให บ ริ ก ารเปลี่ ย นแปลงไปกอปรสํา นั ก หอสมุ ดมี บุ ค ลากรใหม เข ามา
ปฏิบัติงาน และพบวาบุคลากรใหมยังขาดสมรรถนะดานการสืบคนสารสนเทศ รวมถึงยังขาดประสบการณในการ
ใหบริการฐานขอมูลตาง ๆ
สํานักหอสมุดเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการสืบคนสารสนเทศซึ่งเปนสมรรถนะหลักของสํานักหอสมุด หากจะทําใหบุคลากรมีความชํานาญในการใช
ฐานขอมูลอางอิงตางประเทศที่มีแพลตฟอรมแตกตางกันเมื่อบอกรับมาบริการบุคลากรจําเปนตองมีทักษะการเขาถึง
และการใชงานฐานขอมูลอางอิงตางประเทศเพื่อนํามาบริการผูใชบริการซึ่งตองใชระยะเวลานานในการพัฒนา
สมรรถนะและมีงบประมาณคอนขางสูงในการจัดสงบุคลากรไปอบรมเนื่องจากเปนสมรรถนะเฉพาะดาน และตองใช
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เวลาในการประยุกตใชกับบริบทงานบริการของสํานักหอสมุด จึงจัดการพัฒนาสมรรถนะการสืบคนสารสนเทศของ
บุคลากรวิชาชีพใหมผานระบบ KULC Ambassador เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรสํานักหอสมุดให
ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่สําคัญอันเปนประโยชนตอการปฏิบัตงิ าน และเพื่อใหบุคลากรสํานักหอสมุดสามารถ
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการสืบคนสารสนเทศใหแกบุคลากรวิชาชีพใหม
2. เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมโครงการสามารถเปนผูแทนขององคกรในการแนะนําทรัพยากร
สารสนเทศและบริการตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
3. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับเทคโนโลยีในปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรผานระบบ KULC Ambassador โดยผานกระบวนการการ
จัดการความรู ในรูปแบบโมเดล SECI Model ซึ่งเปนการสรางองคความรูดวยการขยายผลจากชนิดความรู คือ
ความรูที่อยูในของคน (Tacit Knowledge) กับความรูที่ไดจากสื่อภายนอก (Explicit Knowledge) วงจรความรู
แบบ SECI เป น วงจรความรู ที่ นํ า เสนอการเปลี่ ย นแปลงความรู (Knowledge conversion) ระหว า ง Tacit
knowledge และ Explicit knowledge ทําใหเกิดความรูใหมขึ้น เปนกระบวนการที่หมุนเปนเกลียวไปเรื่อย ๆ
อยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
- Socialization การแบงปนและการสราง Tacit knowledge จากการติดตอสื่อสารระหวางกัน
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณตรง เชน การพูดคุย
- Externalization คื อ การสร า งและแบ ง ป น ความรู จ ากสิ่ ง ที่ มี (Tacit knowledge) และ
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit knowledge)
- Combination เปนการรวบรวมความรูประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรูมาสรางเปน
ความรูประเภท Explicit ใหมๆ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ และความรูของตนเอง
- Internalization เปนการแปลง Explicit knowledge มาเปน Tacit knowledge เปนการนํา
ความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติ แลวนําไปปรับใชในการทํางานของตนเอง จนทําใหเกิดทักษะและความชํานาญจน
กลายเปน Tacit knowledge ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรูแลวก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ ตอไปก็
จะเกิดกระบวนการที่เรียกวา Socialization
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ภาพที่ 1 แสดงโมเดลการจัดการความรู SECI Model
2. คัดเลือกบุคลากรใหมที่เขามาปฏิบัติงานในสํานักหอสมุดซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติง าน
1 - 3 ป ในตําแหนงบรรณารักษ/นักเอกสารสนเทศ หรือผูที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงสนใจในการ
ชวยเหลือผูรับบริการใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด เพื่อเขารวมการพัฒนาบุคลากรผานระบบ KULC
Ambassador โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 11 คน ซึ่งเปนบุคลากรใหม จํานวน 8 คน และบุคลากรที่สนใจใน
การพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน
3. จั ด การฝ ก อบรมและถ ายทอดความรูใ ห กั บ KULC Ambassador โดยมี บ รรณารักษและ
นักเอกสารสนเทศ ในระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณในการสอนการใชงานฐานขอมูลอางอิงตางประเทศ และทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การปฏิบัติงาน และผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกเปนผูทําการสอนและถายทอดองคความรู ผานระบบพี่สอน
นองในรูปแบบโมเดล SECI Model เพื่อมุงเนนใหผูรับการพัฒนาเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งความรูที่จําเปน
ในการถายทอดจะเปนความรูในดานทักษะในการเขาถึงและใชงานฐานขอมูลอางอิงตางประเทศ การรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาวิเคราะหใชในการพัฒนารูปแบบการใหบริการ และการนําเสนอขอมูลผานสื่อตาง ๆ เพื่อแนะนําขั้นตอน
การใชบริการใหกับผูรับบริการ โดยไมตองใชงบประมาณในการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมจากหนวยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ ไดกําหนดใหบุคลากรใหมเขารับ การฝกอบรมและถายทอดความรูสัปดาหละ 1 ชั่วโมง ในเวลา
11.00 - 12.00 น. หรือ 12.00 - 13.00 น. พรอมทั้งสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารวางและอาหารกลางวันใหแก
ผูเขารวมโครงการ
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ภาพที่ 2 แสดงการฝกอบรมและถายทอดความรูใหกับ KULC Ambassador
4. จัดกิจกรรมให KULC Ambassador เขารวมโครงการตาง ๆ เพื่อเปนผูนําเสนอและแนะนํา
การใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ซึ่งเปนการเขาถึงกลุมผูรับบริการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และ
เปนผูชวยสอนการใชฐานขอมูลตาง ๆ ของสํานักหอสมุดใหแกบุคลากร โดยสํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ
การบริการสนับสนุนการวิจัย เพื่อนําเสนอขอมูลการใหบริการของสํานักหอสมุดในโครงการการเพิ่ม
รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยแบบกาวกระโดดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางวันที่ 11 - 12 กันยายน
2563 ใหกับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยในสังกัดคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาพที่ 3 แสดงการเขารวมโครงการตาง ๆ ของ KULC Ambassador
5. ประเมินผลการเรียนรูของ KULC Ambassador เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตอไป
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา การพั ฒ นาสมรรถนะการสื บ ค น สารสนเทศแก บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ใหม ข อง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผาน “ระบบ KULC Ambassador” สามารถสรุปผลการดําเนินงานได
ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
สังกัด
ฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝายสารสนเทศ
ฝายเทคโนโลยีการศึกษา
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายบริการ
รวมทั้งสิ้น

ตําแหนง
บรรณารักษ
นักเอกสารสนเทศ
บรรณารักษ, เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักเอกสารสนเทศ
บรรณารักษ, นักเอกสารสนเทศ

จํานวนบุคลากร
4 คน
1 คน
2 คน
1 คน
3 คน
11 คน

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ มาจากฝาย
ตาง ๆ จํานวน 11 คน ซึ่งเปนบุคลากรใหม จํานวน 8 คน และบุคลากรที่สนใจในการพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน
โดยฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศเปนฝายที่มีบุคลากรเขารวมโครงการมากที่สุด จํานวน 4 คน รองลงมา คือ
ฝายบริการ จํานวน 3 คน ฝายเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน ฝายสารสนเทศ จํานวน 1 คน และฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 คน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ที่มีความชํานาญในการถายทอดความรู
ฝาย
ฝายบริการ
สํานักงานเลขานุการ
ฝายเทคโนโลยีการศึกษา

ระดับตําแหนง
บรรณารักษชํานาญการ
นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ
นักเอกสารสนเทศชํานาญการ

จํานวน
3 คน
1 คน
1 คน

เนื้อหาการถายทอดความรู
ดานการสืบคนสารสนเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ที่มีความชํานาญในการถายทอด
ความรูไดเขารวมเปนทีมพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดความรูใหกับบุคลากร ซึ่งฝายบริการเปนฝายที่มีทีมพี่เลี้ยงมากที่สุด
จํานวน 3 คน โดยมีเนื้อหาการถายทอดความรูด านการสืบคนสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ จํานวน 1 คน และ
ฝายเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน โดยมีเนื้อหาการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 3 แสดงเนือ้ หาองคความรูที่ถายทอดจากรุนพี่สูรุนนอง
เนื้อหาการถายทอดความรู
ดานการสืบคนสารสนเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
การสืบคนสารสนเทศผานฐานขอมูลตาง ๆ จํานวน 19 ฐานขอมูล
และการดูคา Impact Factor คา Quartile
การใชงานเครื่องมือ Pivot table ในโปรแกรม Microsoft Excel และ
การใชโปรแกรม Illustrator สําหรับสรางรูป Infographic
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาเนื้อหาการถายทอดความรูใหกับบุคลากรเปนการถายทอดความรู
จํานวน 2 ดาน คือ ดานการสืบคนสารสนเทศ โดยทีมพี่เลี้ยงจากฝายบริการซึ่งเปนการถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การสืบคนสารสนเทศผานฐานขอมูลตาง ๆ จํานวน 19 ฐานขอมูล และการดูคา Impact Factor คา Quartile และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมพี่เลี้ยงจากสํานักงานเลขานุการและฝายเทคโนโลยีการศึกษาเปนการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือ Pivot table ในโปรแกรม Microsoft Excel และการใชโปรแกรม Illustrator
สําหรับสรางรูป Infographic
ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อฐานขอมูลที่ KULC Ambassador มีสมรรถนะดานการสืบคนสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อฐานขอมูล
Science Direct
Web OPAC
Gale Lingo
Scopus
SciFinder
Turnitin
EndNote
NewsCenter
IQNewsClip
Sage
Web of Science
2ebook
Google Scholar
Google Books
Google Patent
Google.com
SciFindern
National Geography
kuforest

จํานวนบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ดานการสืบคนสารสนเทศเพิ่มขึน้
11 คน
7 คน
8 คน
11 คน
4 คน
3 คน
5 คน
4 คน
4 คน
1 คน
1 คน
1 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
2 คน
3 คน
3 คน

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นรายชื่อฐานขอมูลที่ KULC Ambassador มีสมรรถนะดานการสืบคน
สารสนเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 19 ฐานขอมูล โดยฐานขอมูลที่บุคลากรมีความรูเ พิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ฐานขอมูล Science
Direct และฐานข้อมูล Scopus จํานวน 11 คน รองลงมา คือ ฐานขอมูล Gale Lingo จํานวน 8 คน ฐานขอมูล
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Web OPAC จํานวน 7 คน ฐานข้อมูล EndNote จํานวน 5 คน ฐานขอมูล SciFinder จํานวน 4 คน ฐานขอมูล
NewsCenter จํานวน 4 คน ฐานขอมูล IQNewsClip จํานวน 4 คน ฐานข้อมูล Turnitin จํานวน 3 คน ฐานขอมูล
Google Scholar จํานวน 3 คน ฐานขอมูล Google Books จํานวน 3 คน ฐานขอมูล Google Patent จํานวน 3
คน ฐานขอมูล Google.com จํานวน 3 คน ฐานขอมูล National Geography จํานวน 3 คน ฐานขอมูล kuforest
จํานวน 3 คน ฐานขอมูล SciFindern จํานวน 2 คน ฐานขอมูล Sage จํานวน 1 คน ฐานขอมูล Web of Science
จํานวน 1 คน และ ฐานขอมูล 2ebook จํานวน 1 คน
ตารางที่ 5 แสดงจํ า นวนผลงานที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ที่ เ ผยแพร ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน KU Workplace
และสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ
ลักษณะผลงาน
เผยแพร ผ ลงานด า นการสื บ ค น สารสนเทศจาก
ฐานขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบเอกสาร
เผยแพร ผ ลงานด า นการสื บ ค น สารสนเทศจาก
ฐานขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

จํานวนชิ้นงาน
5 ชิ้นงาน
3 ชิ้นงาน

จากตารางที่ 5 แสดงให เ ห็ น ถึ ง จํ า นวนผลงานที่ เกิ ด จากการเรีย นรูที่ เ ผยแพรผ า นสื่ อ สังคม
ออนไลน KU Workplace และสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ โดยมีการเผยแพรผลงานดานการสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานข อ มู ล ต า ง ๆ ในรู ป แบบเอกสาร จํ า นวน 5 ชิ้ น งาน ซึ่ ง เป น การจั ด ทํ า ข อ มู ล ผ า นการเชื่ อ มโยงหลายมิ ติ
(Hyperlink) โดยเปนการเชื่อมโยงระหวางไฟลภาพที่ใชในการนําเสนอและไฟลขอมูลการสืบคนสารสนเทศในหัวขอ
ตาง ๆ และมีการเผยแพรผลงานดานการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ จํานวน 3
ชิ้นงาน เพื่อเผยแพรไปยังผูรับบริการ
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของ KULC Ambassador
การใหบริการของ KULC Ambassador
โครงการการเพิ่มรองศาสตราจารยและศาสตราจารย แ บบ
กาวกระโดดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางวันที่
11 - 12 กันยายน 2563 จํานวน 7 คน

ความพึงพอใจตอการใหบริการ
5.00
(ระดับดีมาก)

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของ KULC Ambassador
ในโครงการการเพิ่มรองศาสตราจารยและศาสตราจารยแบบกาวกระโดดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อนําเสนอ
ขอมูลการใหบริการของสํานักหอสมุด โดยมีผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยในสังกัดคณะตาง ๆ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ที่ เ ข า ร ว มโครงการเป น ผู ต อบแบบสอบถาม พบว า การให บ ริ ก ารของ KULC
Ambassador มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่คะแนน 5.00 อยูในระดับดีมาก ซึ่งการสอบถามขอมูลดังกลาวเปนการ
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สอบถามถึงความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อวัดทักษะในการตอบคําถามและการแนะนําขอมูลตาง ๆ ของ KULC
Ambassador รวมถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการใหบริการและเพิ่มทักษะใหกับ KULC Ambassador
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
บุ ค ลากรที่ ผ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรผ า นระบบ KULC Ambassador จํ า นวน 11 คน
ซึ่งมีทีมพี่เลี้ยงที่มีสมรรถนะดานการสืบคนสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อในการ
ใหบริการ จํานวน 5 คน เปนผูถายทอดความรู ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการมีความรูในการใชฐานขอมูลดี
ขึ้น รวมถึงมีสมรรรถนะดานการสืบคนสารสนเทศเพิ่มขึ้นมากกวา 10 ฐานขอมูล โดยใชเวลาในการถายทอดความรู
เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง ผานการถายทอดความรู จํานวน 2 ดาน คือ ดานการสืบคนสารสนเทศ และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ จากการถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนองทําใหเกิดผลงานจากการเรียนรูที่เผยแพรผาน
สื่ อ สั ง คมออนไลน KU Workplace และสื่ อ สั ง คมออนไลน อื่ น ๆ จํ า นวน 8 ชิ้ น งาน และเมื่ อ ทํ า การทดสอบ
การลงพื้นที่ใหบริการซึ่งบุคลากรจะตองเปนผูแทนขององคกรในการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศและบริการตาง ๆ
เพื่อสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ จากผลการประเมินผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก และจาก
การศึกษาทําใหสํานักหอสมุดพบวารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในลักษณะการถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนองจะ
ทําใหสามารถลดเวลาในการเรียนรู ประหยัดงบประมาณในการฝกอบรมเพราะกระบวนการรุนพี่มาถายทอดความรู
ดวยความเต็มใจ และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง โดยสํานักหอสมุดขอเรียกกลุมบุคลากรใหมวา
KULC Ambassador
ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ คลากรเป น สิ่ง ที่ สํ าคั ญที่ อ งค ก รจะตอ งคํ า นึ ง ถึ ง ซึ่ ง ไม ใ ช เ พี ยงแต
สมรรถนะหลักที่จําเปนเทานั้น สมรรถนะอื่น ๆ ก็มีความสําคัญเชนกันเพื่อใหองคกรพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอเพราะทรัพยากรบุคคลถือเปนตนทุนมนุษยที่มีผลตอการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตร
ขององคกร สํานักหอสมุดจึงควรจัดใหมีโครงการการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพใหกับบุคลากร
การนําไปใชประโยชน
1. สรางแนวปฏิบัติที่ดีในการนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากรผานระบบ KULC Ambassador
ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
2. เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดใหสอดรับกับ
เทคโนโลยีในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เป น การส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรเกิ ด การเรี ย นรู แ ละนํ า ความรู ที่ ไ ด ม าพั ฒ นาและใช ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
4. เปนการตอยอดและขยายผลทักษะการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอางอิงตางประเทศ
และเทคนิคการนําเสนอ รวบรวมสกัดความรู เพื่อจัดเก็บเปนองคความรูสําคัญของสํานักหอสมุดซึ่งเปนองคความรูที่
บุคลากรทุกคนจําเปนตองมี
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การศึกษาแนวโนมผลงานวิจัยตีพิมพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชวงป 2017-2020: จากการวิเคราะหฐานขอมูล Scopus
The Study of the Research Trend of Kasetsart University for the Period
2017-2020: Analysis through Scopus
นงคลักษณ เที่ยงธรรม, พนารัตน สรอยศรีเมือง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
การศึกษาแนวโนมงานวิจัยในชวงป ค.ศ. 2017- 2020 เพื่อใหทราบสาขางานวิจัยที่โดดเดนและ
อัตราการเติบโตของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ เพื่อนํามาพัฒนา
บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการอางอิง และสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยใหตรงกับสาขาวิจัยที่
โดดเดน โดยนําขอมูลจากฐานขอมูล Scopus มาวิเคราะหเชิงปริมาณและวิเคราะหสัดสวนงานวิจัยในสาขาวิชาที่
จั ด แบ ง โดยฐานข อ มู ล Scopus ผลการศึ ก ษา พบว า สาขาวิ ช าที่ ค วามโดดเด น ได แ ก “Material Science”,
“Biochemistry, Genetics and Molecular Biology” , “ Agricultural and Biological Sciences” ,
“ Environmental Science” , “ Chemistry” , “ Medicine” , “ Immunology and Microbiology” แ ล ะ
“Energy” เมื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยตีพิมพของโลกพบวา สาขางานวิจัยที่โดดเดน ไดแก สาขาวิชา “Medicine”
และ “Biochemistry, Genetics and Molecular Biology” สิ่งที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใชเปนขอมูล
สําหรับผูบริหารสํานักหอสมุดเพื่อพิจารณาซื้อหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย ของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถใชในการวางแผนงานวิจัยในอนาคต

คําสําคัญ: แนวโนมงานวิจัย, งานวิจัย, งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย, Scopus
ABSTRACT
The study of research trend for the period 2017- 2020 is to find out the
outstanding subject areas and growth rate of Kasetsart University’ s research papers published
internationally. The results will be used developing electronic information resource service for
referencing and promoting publishing of research papers in the outstanding subject areas.
Quantitative analysis of the data from Scopus is conducted, including the analysis of proportion of
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research papers in each subject areas defined by Scopus. The study finds out that the outstanding
subject areas are “Material Science”, “Biochemistry, Genetics and Molecular Biology”, “Agricultural
and Biological Sciences”, “Environmental Science”, “Chemistry”, “Medicine”, “Immunology and
Microbiology”, and “Energy”. When comparing with the World’s research papers, it finds out that
the outstanding subject areas are “Medicine” and “Biochemistry, Genetics and Molecular Biology”.
These findings may be proposed to Kasetsart University Library’ s administrators for considering to
buy or subscribe information resources for research as well as proposing to the University’ s
administrators for research planning in the future.

Keyword: Research Trends, Research, Research of Kasetsart University,
Analysis of Research Information, Scopus
บทนํา
งานวิจัยมีขั้นตอนสําคัญที่จะตองใชขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
แหลงตาง ๆ ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะที่เปนแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและมี วิสัยทั ศน ที่จะสนั บสนุน การวิจัย ของมหาวิ ทยาลัย โดยใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย และมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงใหความสนใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยใหตรงตามความตองการ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีความจํากัดและเพื่อใหเกิดความคุมคาคุม
ทุน จําเปนตองมีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตรงตามความตองการภายในงบประมาณที่ ไดรับ
จัดสรร การศึกษาแนวโนมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหทราบสาขาวิชาที่มีอาจารยและนักวิจัย
ตีพิมพผลงานจํานวนมาก และ/หรือมีแนวโนมที่จะตีพิมพมากขึ้น จะเปนที่ชวยการตัดสินใจในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศใหสอดคลองหรือสนับสนุนงานวิจัย และหากเปนเรื่องหรือสาขายอยที่ถูกอางอิงสูง ก็จะมีแนวโนมที่จะมี
การทําวิจัยในเรื่องนั้นหรือสาขายอยนั้นมากขึ้น จะสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น
โดยมีการใชทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดหามา
วัตถุประสงค
1. วิเคราะหขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตีพิมพ ในชวงปค.ศ. 2017-2020 (พ.ศ.
2560 - พ.ศ. 2563) จากฐานขอมูล Scopus
2. เปรียบเทียบผลงานตีพิมพในสาขางานวิจัยที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับของ
โลก
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. กําหนดเขตขอมูลการศึกษาแนวโนมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวงป ค.ศ.
2017-2020
2. เลือกขอมูลสาขาวิชาที่มีงานวิจัยสูงสุด 10 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นํามา
วิเคราะหแนวโนมผลงานวิจัยตีพิมพเชิงปริมาณรวมทั้งอัตราการเติบโตของผลงานวิจัยตีพิมพเปรียบเทียบกับของโลก
3. วิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลําดับของสัดสวนงานวิจัยที่มากที่สุด 10 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และลําดับของสัดสวนงานวิจัยที่มากที่สุด 10 สาขาวิชาของโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชา (Subject Area)

จํานวน
งานวิจัย

Agricultural and Biological
Sciences
Engineering
Material Science
Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology
Environmental Science
Physics and Astronomy
Chemistry
Computer Science
Chemical Engineering
Medicine
Social Science
Mathematics
Energy
Immunology and
Microbiology
หมายเหตุ จากฐานขอมูล Scopus

โลก (World)

ความ
แตกตาง
ของ
สัดสวน

1,671

ลําดับของ
สัดสวน
งานวิจัย
1

สัดสวน
งานวิจัย
(%)
16.6

ลําดับของ
สัดสวน
งานวิจัย
9

สัดสวน
งานวิจัย
(%)
4.3

1,156
834
677

2
3
4

11.4
8.2
6.7

2
6
5

11.8
6.3
6.3

-0.4
1.9
0.4

663
643
569
534
401
378
281
299
308
346

5
6
7
8
9
10
>10
>10
>10
>10

6.5
6.3
5.6
5.3
3.9
3.8
2.8
2.9
3.1
3.5

>10
4
8
3
>10
1
7
10
>10
>10

3.8
6.6
4.8
7.6
2.8
14.1
5.6
4.3
2.7
1.6

2.7
-0.3
0.8
-2.3
1.1
-10.3
-2.8
-1.4
0.4
1.9

12.3

422

จากตารางที่ 1 การศึกษาแนวโนมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยใชขอมูลการวิเคราะห
จากฐานขอมูล Scopus พบวาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจําแนกตามสาขาวิชาที่ตีพิมพในฐานขอมูล
Scopus มากที่สุด 10 สาขาวิ ช า ในป 2017-2020 โดยเรี ย งลํา ดั บ จากมากไปน อ ย ได แ ก 1) Agricultural
and Biological Sciences 2) Engineering 3) Material Science 4) Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology 5) Environmental Science 6) Physics and Astronomy 7) Chemistry
8) Computer Science 9) Chemical Engineering และ 10) Medicine โดยจํา นวนผลงานวิ จั ย ของ
5 สาขาวิ ช า และ 10 สาขาวิ ช าที่ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 49.4 และ 74.3 ตามลํา ดั บ
สําหรับสัดสวนงานวิจัยของโลกมากที่สุด 10 สาขาวิชา ไดแก 1) Medicine 2) Engineering
3) Computer Science 4) Physics and Astronomy 5) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
6) Material Science 7) Social Sciences 8) Chemistry 9) Agricultural and Biological Sciences แ ล ะ
10) Mathematics จํานวนผลงานวิจัยของ 5 สาขาวิชา และ 10 สาขาวิชาที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.4 และ
71.7 ตามลําดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสาขาวิ ช าที่ มี สั ด ส ว นงานวิ จั ย มากที่ สุ ด 10 สาขาวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ใ นช ว งป 2017-2020 กั บ ของโลกในช ว งเวลาเดี ย วกั น พบว า มี 6 สาขาวิ ช าที่ ผ ลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสัดสวนงานวิจัยมากกวาสัดสวนงานวิจัยของสาขาเดียวกันของโลก ซึ่งถือไดวาเปน
สาขาวิชาโดดเดนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความเชี่ยวชาญหรือเปนจุดแข็ง (Strength) ไดแก 1) Agricultural
and Biological Sciences 2) Environmental Science 3) Material Science 4) Chemical Engineering
5) Chemistry 6) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
ตารางที่ 2 แสดงลําดับของสาขาวิชาที่มีจํานวนงานวิจัยมากที่สดุ 10 สาขาในชวงป 2017-2020
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชา
(Subject Area)
Agricultural and
Biological Sciences
Engineering
Material Science
Biochemistry,
Genetics and
Molecular Biology
Environmental
Science

โลก

2017

2018

2019

2020

2017
2020

2017
2020

1

1

1

1

1

9

2
4

2
3

2
3

2
3

2
3

2
6

6

5

5

4

4

5

3

8

6

5

5

>10

423

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชา
(Subject Area)
Physics and
Astronomy
Chemistry
Computer Science
Chemical
Engineering
Medicine
Social Science
Mathematics
Energy
Immunology and
Microbiology

โลก

2017

2018

2019

2020

2017
2020

2017
2020

5

4

7

7

6

4

7
8

6
7

8
4

6
>10

7
8

8
3

9

9

9

9

9

>10

>10
>10
>10
10

>10
>10
10
>10

10
>10
>10
>10

8
>10
>10
>10

10
>10
>10
>10

1
7
10
>10

>10

>10

>10

10

>10

>10

หมายเหตุ จากฐานขอมูล Scopus
จากตารางที่ 2 การศึ ก ษาลํ า ดั บ ของสาขาวิ ช าที่ มี จํ า นวนวิ จั ย มากที่ สุ ด 10 สาขาวิ ช าของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในแต ล ะป ใ นช ว งป 2017-2020 พบว า หลายสาขาวิ ช ามี ลํ า ดั บ สู ง ขึ้ น หมายถึ ง
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพมากขึ้น โดยสามารถจัดเปนกลุมได 3 กลุม ไดแก
1. กลุมสาขาวิชาที่มีลําดับสูงขึ้นในป 2020 เทียบกับป 2017 มี 5 สาขาวิชา
- Material Science (จากลําดับที่ 4 ในป 2017 เปนลําดับที่ 3 ในป 2020)
- Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
(จากลําดับที่ 6 ในป 2017 เปนลําดับที่ 4 ในป 2020)
- Chemistry (จากลําดับที่ 7 ในป 2017 เปนลําดับที่ 6 ในป 2020)
- Medicine (จากลําดับที่ >10 ในป 2017 เปนลําดับที่ 8 ในป 2020)
- Immunology and Microbiology
(จากลําดับที่ >10 ในป 2017 เปนลําดับที่ 10 ในป 2020)
2. กลุมสาขาวิชาที่สามารถรักษาลําดับไวไดทุกปในชวงป 2017-2020 มี 3 สาขาวิชา
- Agricultural and Biological Sciences (ลําดับที่ 1)
- Engineering (ลําดับที่ 2)
- Chemical Engineering (ลําดับที่ 9)
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3. กลุมสาขาวิชาที่มีลําดับลดลงในป 2020 เทียบกับป 2017 มี 4 สาขาวิชา
- Environmental Science (จากลําดับที่ 3 ในป 2017 เปนลําดับที่ 5 ในป 2020)
- Physics and Astronomy (จากลําดับที่ 5 ในป 2017 เปนลําดับที่ 7 ในป 2020)
- Computer Science (จากลําดับที่ 8 ในป 2017 เปนลําดับที่ >10 ในป 2020)
- Energy (จากลําดับที่ 10 ในป 2017 เปนลําดับที่ >10 ในป 2020)
หมายเหตุ 1. ไมไดจัดสาขาวิชา Social Science และ Mathematics เขาในกลุมใดเนื่องจากมี
ลําดับที่มากกวา 10 ในชวงป 2017-2020
ตารางที่ 3 แสดงอัตราการเติบโตของจํานวนงานวิจัยรายปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป 2018, 2019, 2020
และอัตราการเติบโตรวมของจํานวนงานวิจัยในชวงป 2017-2020
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2019

2020

2018
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2017)

454

424

411

18.85

-6.61

-3.07

7.59

287

269

330

270

-6.27 22.68

-18.18

-5.92

-2.03
-14.09

170

209

218

237

22.94

4.31

8.72

39.41

-0.52

151

153

172

201

1.32 12.42

16.86

33.11

7.63

172

146

160

185

-15.12

9.59

15.63

7.56

26.64

127

152

145

145

19.69

0.00

14.17
-14.38

4.84

160

185

161

137

-4.61
15.63 12.97

สาขาวิชา
(Subject Area)

2017

Agricultural and
Biological
Sciences

382

Engineering
Materials
Science
Biochemistry,
Genetics and
Molecular
Biology
Environmental
Science
Chemistry
Physics and
Astronomy

โลก

2018

2019
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2018)

2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2019)

2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2017)

2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2017)

-14.91

-13.71
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สาขาวิชา
(Subject Area)

Medicine
Chemical
Engineering
Immunology
and
Microbiology
Computer
Science

2017

81

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2018 2019
(%
(%
อัตรา อัตรา
2018 2019 2020
การ
การ
เติบโต เติบโต
จาก
จาก
2017) 2018)
71 101 125 -12.35 42.25

2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2019)
23.76

2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2017)
54.32

โลก
2020
(%
อัตรา
การ
เติบโต
จาก
2017)
9.08

87

96

103

115

10.34

7.29

11.65

32.18

12.86

81

73

84

108

-9.88 15.07

28.57

33.33

9.16

122

148

178

86

21.31 20.27

-51.69

-29.51

-15.38

Energy

83

59

72

94

-28.92 22.03

30.56

13.25

-5.32

Social Sciences

66

62

97

56

-6.06 56.45

-42.27

-15.15

-12.60

Mathematics

75

75

80

69

0.00

-13.75

-8.00

-13.46

6.67

หมายเหตุ จากฐานขอมูล Scopus
จากตารางที่ 3 อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปรียบเทียบ
กับของโลกในชวงป 2017-2020 สามารถจัดกลุมไดเปน 5 กลุม ดังนี้
1. สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกวา ของโลก โดยเพิ่ม
มากกวารอยละ 20 มีอยู 5 สาขาวิชา ไดแก 1) Medicine (เพิ่มขึ้นรอยละ 54.32 เทียบกับของโลกรอยละ 9.08)
2) Material Science (เพิ่มขึ้นรอยละ 39.41 เทียบกับของโลกรอยละ -0.52) 3) Immunology and Microbiology
(เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 33.33 เที ย บกั บ ของโลกร อ ยละ 9.16) 4) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
(เพิ่มขึ้นรอยละ 33.11 เทียบกับของโลกรอยละ 7.63) 5) Chemical Engineering (เพิ่มขึ้นรอยละ 32.18 เทียบกับ
ของโลกรอยละ 12.86)
2. สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกวาของโลก โดยเพิ่มขึ้นไม
เกินรอยละ 20 มีอยู 3 สาขาวิชา ไดแก 1) Chemistry (เพิ่มขึ้นรอยละ 14.17 เทียบกับของโลกรอยละ 4.84)
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2) Energy (เพิ่ ม ขึ้ น รอ ยละ 13.25 เที ย บกั บ ของโลกร อยละ -5.32) 3) Agricultural and Biological Sciences
(เพิ่มขึ้นรอยละ 7.59 เทียบกับของโลกรอยละ -2.03)
3. สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัยนอยกวา
ของโลก มีอยู 1 สาขาวิชา ไดแก Environmental Science (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.56 เทียบกับของโลกรอยละ 26.64)
4. สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มอี ัตราการลดลงของจํานวนงานวิจัยมากกวาของ
โลกมีอยู 3 สาขาวิชา ไดแก 1) Computer Science (ลดลงรอยละ 29.51 เทียบกับของโลกลดลงรอยละ 15.38)
2) Social Sciences (ลดลงรอยละ 15.15 เทียบกับของโลกลดลงรอยละ 12.60) 3) Physics and Astronomy
(ลดลงรอยละ 14.38 เทียบกับของโลกลดลงรอยละ 13.71)
5. สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอัตราการลดลงของจํานวนงานวิจัยนอยกวา
ของโลกมีอยู 2 สาขาวิชา ไดแก 1) Mathematics (ลดลงรอยละ 8.00 เทียบกับของโลกลดลงรอยละ 13.46)
2) Engineering (ลดลงรอยละ 5.92 เทียบกับของโลกลดลงรอยละ 14.09)
จากภาพที่ 1 แสดงแนวโนมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถจัดแบงสาขาวิชาที่
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นไดเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมสาขาวิชาที่มีแนวโนมที่จะมีจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปใน
2018-2020 ได แ ก 1) สาขาวิ ช า Material Science 2) สาขาวิ ช า Biochemistry, Genetics and Molecular
Biology 3) สาขาวิชา Chemical Engineering เปรียบเทียบกับของโลกที่มีเพียง 2 สาขาวิชาที่มีแนวโนมขึ้น ไดแก
สาขาวิชา Medicine และสาขาวิชา Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (รายละเอียดดังภาพที่ 2)
2. กลุมสาขาวิชาที่มีแนวโนมที่จะมีจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นในป 2020
ได แ ก 1) สาขาวิ ช า Environmental Science 2) สาขาวิ ช า Medicine 3) สาขาวิ ช า Immunology and
Microbiology 4. สาขาวิชา Energy
ดานปริมาณหรือสัดสวนงานวิจัย มี 3 สาขาวิชาที่มีจํานวนงานวิจัยหรือสัดสวนงานวิจัยที่เห็น
โดดเดนมากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก 1) สาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences 2) สาขา
วิ ช า Engineering 3) สาขาวิ ช า Material Science เปรี ย บเที ย บกั บ ของโลก ได แ ก สาขาวิ ช า Medicine,
Engineering, Computer Science
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Chemical Engineering
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Social Sciences
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Engineering
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Energy
Mathematics

ภาพที่ 1 แสดงแนวโนมจํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแบงตามสาขาวิชาที่มีจํานวนวิจัยมาก 10
อันดับแรกในป 2017, 2018, 2019 และ 2020
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ภาพที่ 2 แสดงแนวโนมจํานวนงานวิจัยของโลกแบงตามสาขาวิชาที่มีจํานวนวิจัยมาก 10 อันดับแรกในป 2017,
2018, 2019 และ 2020
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
แนวโนมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชวงป 2017-2020 เมื่อเทียบกับของโลก พบวา
สาขาวิ ช า Material Science และ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology ซึ่ ง มี ผ ลงานตี พิ ม พ เ ป น
ลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4 มีสัดสวนมากกวาของโลก และลําดับของสัดสวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนงานวิจัย มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัยมากกวาของโลก และแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนงานวิจัย
จากภาพที่ (1, 2) สาขาวิชาที่รองลงมาไดแก Agricultural and Biological Sciences, Environmental Science,
Chemistry, Medicine, Immunology and Microbiology และ Energy
จากผลการศึกษาชวยใหทราบสาขาวิชาที่โดดเดนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใชพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการวิจัย อยางไรก็ดี สาขา Engineering ถึงแม
จะไม ไ ด เ ป น สาขาที่ โ ดดเด น ในมิ ติ ต า ง ๆ ที่ วิ เ คราะห แต ส าขาวิ ช านี้ มี ผ ลงานตี พิ ม พ เ ป น ลํ า ดั บ ที่ 2 ทั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและของโลก หากสามารถสงเสริมใหมีการเติบโตได ก็จะสามารถรักษาความโดดเดน
ตอไปได
ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุงเนนเพื่อหาสาขาวิชาที่โดดเดนที่เปนแนวโนมในการตีพิมพผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศึกษาจากจํานวนงานผลงานวิจัยตีพิมพ ดังนั้นเพื่อใหเห็นภาพแนวโนมไดดีขึ้นควร
ศึกษาจากจํานวนนักวิจัย โดยศึกษาแบงเปนนักวิจัยเกาและนักวิจัยใหมแยกตามสาขาวิชา ซึ่งขอมูลนี้ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสามารถใชประกอบการวางนโยบายสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมได นอกจากการใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนสาขาวิชาที่มีการเติบโตของนักวิจัยสูง
การนําไปใชประโยชน
1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวโนมผลงานวิจัยตีพิมพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้ สามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสํานักหอสมุดเพื่อซื้อหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนั บสนุน
งานวิจัยเพื่อใหนักวิจัยสามารถใชสืบคนในการดําเนินการวิจัยได
2. สามารถนําเสนอขอมูลต อผูบริ หารมหาวิ ทยาลัยเพื่อ ใชประกอบการตัดสิน ใจในการวาง
นโยบายการส ง เสริ ม การตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ กระตุ น และขั บ เคลื่ อ นการทํ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าที่ โ ดดเด น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งสงเสริมการทําวิจัยในสาขาที่เปนที่สนใจของทั่วโลกและสนับสนุนและมุงเนน
พัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อมาทดแทนนักวิจัยที่กําลังจะเกษียณไป
รายการอางอิง
ทรงพันธ เจิมประยงค. (2554). ภาพรวมของผลิตภาพทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียน : การวิเคราะหบรรณ
มิติเบื้องตน. รังสิตสารสนเทศ, 17(2), 5-16. สืบคน 14 พฤศจิกายน 2563, จาก http://rilj.rsu.ac.th/
journal/20/article/66
ปฤชญี น นาครทรรพ. (2559). การวิเคราะห บทความวิจัยของอาจารย วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในฐานขอมูล SCOPUS และ Web of Science. วารสารวิ จัย
สมาคมหองสมุดฯ, 9(1), 23-44.
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รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, น้ําทิพย วิภาวิน, และนงเยาว เปรมกมลเนตร. (2558). การพัฒนาแบบจําลองเครือขาย
ทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. อวารสารวิจัยสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ, 8(1), 1-21.
ศศิธ ร ติณ ะมาศ. (2563, มกราคม). การวิเ คราะหบ รรณมิต ิข องบทความวิจ ัย ที ่เ ขีย นโดยอาจารย
มหาวิท ยาลัย นเรศวรในฐานขอ มูล SCOPUS และ Web of Science. ใน เอกสารนํา เสนอในที่
ประชุม วิช าการระดั บ ชาติ PULINET ครั ้ง ที ่10 : Library Transformation in a Disrupted
World. การประชุม จัด โดย สํ า นัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ , โรงแรมบุรีศ รีภ ู บูต ิก โฮเต็ล
อํา เภอหาดใหญ จัง หวัด สงขลา, สืบ คน 14 พฤศจิก ายน 2563, จาก http://pulinet2020.tsu.
ac.th/Documentation/Proceeding/Oral/CRM/14.pdf
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การสังเคราะหสมรรถนะ (Competency) นักวิชาชีพสารสนเทศ
เพื่อบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
Information Professional Competency Synthesis for Support Academic
Production Service
ทิพวรรณ สุขรวย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
tippawan.k@cmu.ac.th

บทคัดยอ
สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ สังเคราะห
จากการใชความความสัมพันธระหวางความคาดหวังที่มีตอบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุน
การผลิ ต ผลงานวิ ช าการ จากการสํ า รวจความคาดหวั ง ของอาจารย และบุ ค ลากรคณะเทคนิ ค การแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 168 คน กับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอ
การใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ที่นักวิชาการและสถาบันตาง ๆ ไดกําหนดไว จํานวน 16 เรื่อง
สรุปผลการสังเคราะหสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการจําแนกเปน
4 ดาน ตามลําดับความคาดหวังจากมากไปนอย คือ 1) ดานความรูทางวิชาชีพ 2) ดานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ดานทักษะการสื่อสาร และ 4) ดานความรูการวิจัย ทําใหนักวิชาชีพสารสนเทศนําสมรรถนะมาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหบรรลุเปาหมายองคกร ผูบริหารหองสมุดนําสมรรถนะที่สังเคราะหไดเปนเกณฑในการวางแผนกําลังคน
การฝ ก อบรมและการพั ฒ นา การสรรหาและคัดเลือ ก และกํ า หนดเสน ทางความก า วหน าทางสายอาชี พ โดย
สมรรถนะนั ก วิ ช าชี พ สารสนเทศดั ง กล า วสามารถสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการผลิต ผลงานวิ ช าการ เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม Goals of Excellence ในการผลิตผลงานวิชาการ
และสรางสรรคนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอตอไป

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, สมรรถนะตามสายงาน, นักวิชาชีพสารสนเทศ, บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ABSTRACT
Information Professional Competencies for support academic production service.
It was synthesized from the relationship between expectations of the information professional role
in the provision of support services to academic productivity of staff the Faculty of Associated
Medical Science Chiang Mai University, 168 people with the review of literature related to the
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competency of the information professional on the provision of services to support academic
production of 16 subjects. The results of the synthesis of information professional competencies
necessary to provide support services for academic productivity are classified into 4 areas, in
descending order of expectation, namely 1) professions n 2) information technology knowledge
3) communication skills and 4) research knowledge Making information professionals Bring the
students together to develop their potential to achieve the organization goals. Library
administrators apply synthetic competencies as a criterion for manpower planning. Training and
development Recruitment and selection Set a path for career advancement The competency of
such information professionals can support personnel in producing academic works. To achieve
the educational development objectives Goals of Excellence of Chiang Mai University

Keyword: Expectations, Functional competency, Information professionals,
Academic production support service
บทนํา
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ประกาศ
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กําหนดวาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่
สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของประเทศ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งมีพันธกิจหลักคือให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ การทําวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการใหบริการที่เปนเลิศโดยการจัดบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ใหแกบุคลากร
สายวิชาการและสายปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมตอไป
เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นองค ก รดํ าเนิ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น ห อ งสมุ ด คณะเทคนิ ค การแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดใหความสําคัญในการจัดใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งประกอบดวย
บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อสรางองคคามรูใหม การพัฒนางานวิชาการ การเสนอขอตําแหนง
ผลงานวิชาการ และบริการสนับสนุนการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งขั้นตอนแรกในการจัดใหบริการใหมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองมีการสํารวจความคาดหวังของผูใชบริการ เพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะห และจัดลําดับการใหบริการ โดย
ตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญคือผูใหบริการหรือนักวิชาชีพสารสนเทศ ที่มีความรู ทักษะ ลักษณะสวนบุคคลที่ผูใชบริการ
ตองการและมีความพึงพอใจนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติใดบาง
ผูวิจัยเห็นวาการสังเคราะหสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานใหบริการสนับสนุนการ
ผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด จ ากสํ า รวจความคาดหวั ง นั้ น เป น สมรรถนะเฉพาะลั ก ษณะงาน (Functional
Competency) (ศุ ภ ชั ย ยาวะประภาษ, 2546) ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความรู (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และ
คุ ณ ลั ก ษณะ (Attributes) (McClelland, 1973) มี ค วามจําเปน และมีค วามสําคั ญตอ การให บริการผลิตผลงาน
วิชาการของหองสมุด เนื่องจากการผลิตผลงานวิชาการซึ่งเปนภารกิจสําคัญของทุกมหาวิทยาลัยนั้น ในแตละ
ขั้นตอนมีสารสนเทศและแหลงขอมูลจํานวนมากเกิดขึ้น ซึ่งหากมีนักวิชาชีพสารสนเทศสนับสนุน ใหคําปรึกษา และ
อํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการผลิตผลงานวิชาการ จะทําใหผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนัก
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วิชาชีพสารสนเทศยังสามารถนําสมรรถนะที่สังเคราะหไดมาเปนกรอบและแนวทางพัฒนาตนเอง พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ ในประเด็นของผูบริหารหองสมุดสามารถนําสมรรถนะมาประยุกต เพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือกนัก
วิชาชีพสารสนเทศที่มีคุณภาพในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ และสามารถใชในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและหนวยงานอยางมี
ประสิทธภาพตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของอาจารยและบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่มีตอบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
2. เพื่อสังเคราะหสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
3. เพื่อใชเปนแนวทางการกําหนดสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิชาการของหองสมุดมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ไดสังเคราะห
จากการสํารวจความคาดหวังของอาจารย และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีตอบทบาท
นักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดประชากรในการวิจัย ไดแก อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย และบุคลากร
ประจําสายปฏิบัติการของกลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2562 รวมทั้งหมดจํานวน 168 คน ประกอบดวยอาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 110
คน และบุคลากรประจําสายปฏิบัติการของกลุมปฏิบัติการและกลุมวิชาชีพ จํานวน 58 คน
2. ศึกษาขอมูลสารสนเทศการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อขออนุมัติจัดสง
แบบสอบถามไปยังหนวยจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อไดรับการอนุมัติได
ดําเนินการสํารวจความความคาดหวังของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยแบบสอบถาม
ออนไลนใหแกกลุมประชากรจํานวน 168 คน และนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดจํานวน 137 ชุด (รอยละ 81.54)
มาวิเคราะหความคาดหวังที่มีตอบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ ที่นักวิชาการและสถาบันตาง ๆ ไดกําหนดไว จํานวน 16 เรื่อง
ประกอบดวยผลงานวิชาการในประเทศจํานวน 6 เรื่อง และผลงานวิชาการตางประเทศจํานวน 10 เรื่อง มาจัดทํา
เปนตารางเปรียบเทียบสมรรถนะ ดังตารางที่ 1 สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิชาการ
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ตารางที่ 1 สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
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4. เชื่อมโยงประเด็นที่มีความสัมพันธระหวาง สรุปผลความคาดหวังของบทบาทนักวิชาชีพ
สารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่ไดจากการสํารวจ กับ สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศ
ตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ที่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเปน
สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสามารถสรุป เปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร จํานวน 168 คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน
137 ชุด (รอยละ 81.54) จําแนกเปนผูตอบแบบสอบถามกลุมอาจารย จํานวน 110 คน ไดรับแบบสอบถามคืน
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จํ า นวน 102 ชุ ด (ร อ ยละ 92.72) และกลุมบุ คลากรสายปฏิบั ติการกลุมวิช าชี พเฉพาะ จํ า นวน 58 คน ไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 35 ชุด (รอยละ 60.34)
ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาความคาดหวั ง ที่ มีต อบทบาทนั ก วิช าชี พ สารสนเทศในการใหบริการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 ความคาดหวังที่มตี อบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
จากแผนภู มิ ที่ 1 สรุ ป ความคาดหวั ง ของอาจารย แ ละบุ ค ลากร คณะเทคนิ ค การแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีตอบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ แบง
ออกเปน 4 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลีย่ รวมจากมากที่สุดไปสูนอยที่สุดคือ 1) ความรูทางวิชาชีพ 2) ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความรูดานทักษะการสื่อสาร และ4) ความรูดานการวิจัย
ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะหสมรรถนะนัก วิ ชาชีพสารสนเทศต อการใหบริ การสนับสนุ น การ
ผลิตผลงานวิชาการ
จากผลการวิเคราะหการทบทวนวรรณกรรมในตารางที่ 1 สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศ
ตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ สามารถสังเคราะหสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการ
ใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ เปน 4 ดาน โดยใหสอดคลองกับความคาดหวัง ดังนี้ 1) ความรูทางวิชาชีพ
2) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความรูดานทักษะการสื่อสาร และ 4) ความรูดานการวิจัย
1. ดานความรูทางวิชาชีพ
บทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศที่คาดหวัง
1.1 เปนผูมีทัศนคติที่ดี และมีจิตพรอมใหบริการ

1.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2.1
1.2.2
1.2.3

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
แสดงออกถึงความเต็มใจ ความกระตือรือรน พรอมใหบริการอยางมืออาชีพ
ใหบริการแกผูใชทุกคนอยางยุตธิ รรม และเสมอภาค
ความคิดสรางสรรคตอการบริการ ไมยึดติดประสบการณ บริการที่ทําประจํา
ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว
มนุษยสัมพันธที่ดี
ทักษะผูฟงที่ดี
ทักษะการแกปญหา จัดการความขัดแยง
ความรูในประเภททรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ความรูในการประเมินความคุมคาและความคุมทุนของการใชสารสนเทศ
ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
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สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
ประเภทสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส / มีเครื่องมือ 1.2.4 ทักษะการจัดเก็บ แสดงผล และคนคืนสารสนเทศอยางเปนระบบ
การสืบ ค น สารสนเทศ / นํ า ผลงานวิ ชาการเข าสู 1.2.5 ทักษะการประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ
คลังขอมูลสถาบัน / ประเมินความนาเชื่อถือ ความ 1.2.6 มีทกั ษะการทํางานเปนทีม
ถูกตอง ความทันสมัยของสารสนเทศ
1.3.1 ความรูและทักษะการสืบคนฐานขอมูลทีห่ องสมุดใหบริการ+ Open Access
1.3 การใหบริการพื้นฐานหองสมุด
1.3.2 ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
จัดหาขอมูลฉบับเต็ม / แนะนําการสืบคน / นําสง 1.3.3 ความรูดานการรูสารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อตางๆ
เ อ ก ส า ร Document Delivery / ท บ ท ว น 1.3.4 เขาใจพฤติกรรมการเขาถึงสารสนเทศ ขั้นตอนในการทํางานวิจัย
วรรณกรรม
1.3.5 ความรูและทักษะการเขาถึงขอมูล Open Access หรือ Open data
1.3.6 สามารถออกแบบและใหบริการที่มีประสิทธิภาพแกผูใชบริการ
1.3.7 สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน
1.3.8 มนุษยสัมพันธที่ดี
1.4.1 ความรูในการวิเคราะหการอางอิง (Citation Analysis)
1.4 การใหบริการสนับสนุนการวิจัย
1.4.2 ทักษะการสอน ฝกอบรม ถายทอดความรูที่ถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคล
ตรวจสอบการอางอิงผลงาน และดัชนีชี้วัดอื่นๆ / 1.4.3 ความรูในการออกแบบวิธกี ารสอนและการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบคุณภาพวารสาร / จัดอบรมออนไลนและ 1.4.4 ความรูในดานฐานขอมูลสากล เพื่อการอางอิงและการวิจยั
ในหองเรียน / การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม / 1.4.5 ความรูในการอางอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม
รวบรวมและเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการ / ให 1.4.6 ความรูดานลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
คําปรึกษาดานลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา / 1.4.7 ความรูในการคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพผลงานวิชาการ
การเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ
1.4.8 ความรูเรื่องแหลงตีพิมพ
1.4.9 ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
1.4.10 ความเขาใจพฤติกรรมการเขาถึงสารสนเทศ ขั้นตอนการทํางานวิจยั
1.4.11 มนุษยสัมพันธที่ดี

2. ดานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศที่คาดหวัง
2.1 การใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการ
2.2 การใชโปรแกรมจัดการรายการอางอิงและ
บรรณานุกรม
2.3 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

2.4 จัดทําฐานขอมูลแยกตามสาขาวิชา

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
2.1.1 ความรูและทักษะการใชโปรแกรมในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
เชน Turnitin, อักขราวิสุทธิ์ เปนตน
2.2.1 ความรูในการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและรายการอางอิง เชน
EndNote, Zotero, Reference Manager และ Mendeley เปนตน
2.3.1 สามารถจัดหา บํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
(Hardware, Software, Application)
2.3.2 ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2.3.3 ความรูเรื่องโปรแกรมปองกันไวรัส การสํารองและการกูคืนขอมูล
2.4.1 ความรูในหลักการออกแบบระบบและการดูแลฐานขอมูลเพื่อการวิจยั
2.4.2 ทักษะดิจิทัล/ทักษะการรูดิจิทัล (Digital literacy)

2.5 การใชโปรแกรมการวิเคราะหสมรรถนะการ
วิจัย

2.5.1 ความรูในโปรแกรม InCites & SciVal วิเคราะหสมรรถนะดานการวิจยั
2.5.2 ความสามารถในการใชงานโปรแกรมฟรีตาง ๆ ได
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2.6 ออกแบบและพัฒนา Application

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
2.6.1 ความรูในหลักการออกแบบและพัฒนา Application
และการดูแลระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจยั
2.6.2 ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2.6.3 ทักษะดิจิทัล/ทักษะการรูดิจิทัล (Digital literacy)

2.7 การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

2.7.1 ความรูในดานสถิติ
2.7.2 ความรูในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2.7.3 ความสามารถในการใชงานโปรแกรมฟรีตาง ๆ ได

3. ดานทักษะการสื่อสาร
บทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศที่คาดหวัง
3.1 ตอบคําถามถูกตอง ตรงประเด็น

3.2 เขารวมเครือขายความรวมมือตางๆ

3.3 ประชาสัมพันธ เผยแพรบริการผานสื่อตาง ๆ

3.4 ใชสื่อสังคมออนไลน (Social media)

3.5 ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.4
1.1.5
1.1.6
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5.1
3.5.2
3.5.3

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
ความรูในดานทรัพยากรสารสนเทศ+บริการของหองสมุดอยางครบถวน
ทักษะผูฟงที่ดี
ทักษะการตอบคําถาม สามารถตอบคําถามและชวยการคนควาอยางถูกตอง
ตรงความตองการ
บริการตอบคําถาม ดวยความเปนมิตรและสุภาพออนนอม
ทักษะการสื่อสารกับผูใชบริการและผูรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
ทักษะการสื่อสารกับผูใชบริการและเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ทักษะการทํางานเปนทีม
ความรูดานการตลาดและบริการเชิงรุกของหองสมุด
ความรูการประชาสัมพันธสารสนเทศผานสื่อตาง ๆ อยางเหมาะสม
ทักษะการเผยแพรสื่อ และการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่ถูกตอง
ทักษะในการใชเครื่องมือสื่อสารผาน Social Media, e-mail, SMS
ความรูและทักษะในการนําเสนอ เพื่อการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
ความรูในการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหางานวิชาการ
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการถายทอด นําเสนองาน และติดตอกับผูใชบริการ
การเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ

1.1.1
1.1.2
1.1.3
4.2.1
4.2.2

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
ความรูในแหลงตีพิมพผลงานวิจยั ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ความรูในการเลือกแหลงเพื่อตีพิมพผลงานวิชาการในประเทศ+ตางประเทศ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ความรูเรื่องกําหนดการเผยแพรผลงานวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
ความกระตือรือรน ติดตามการเปลีย่ นแปลงขอกําหนด เกณฑที่เกี่ยวของ

1.1.1
1.1.2
1.1.3

4. ดานความรูการวิจัย
บทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศที่คาดหวัง
4.1 รวบรวมแหลงตีพิมพผลงานวิจัย

4.2 ขอกําหนดการเผยแพรผลงานวิชาการของ
คณะและมหาวิทยาลัย
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4.3 ขอมูลรายชื่อผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ
4.4 แหลงทุนสนับสนุนการวิจยั
4.5 ระเบียบวิธีวิจยั และกระบวนการวิจยั
4.6 การเขียนรายงานการวิจยั และบทความวิจัย

4.3.1
4.3.2
4.4.1
4.4.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการ
ความสามารถในการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ความรูเรื่องแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศ
ความรูเรื่องกระบวนการทําวิจัย
ความรูเรื่องพื้นฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนรายงาน
ความรูเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจยั

อภิปรายผล
จากการศึกษา พบวา ทั้งในกลุมของอาจารยและบุคลากรมีความคาดหวังสูงสุดที่ตรงกันคือ
ความคาดหวังดานความรูทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิชาชีพทางบรรณารักษ เปนวิชาชีพเฉพาะทางที่มีทักษะ
ความรู ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับที่อาจารยสวนใหญไดแสดง
ความคิดเห็นวา อาจารยจะเขามาหองสมุด เมื่อมีปญหาหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษซึ่งมีความ
เชื่อมั่นวาหองสมุดจะมีคําตอบที่ถูกตองใหอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวรัตน บางสาลี (2560) ซึ่งได
ศึกษาความคาดหวังของอาจารยมหาวิทยาลัยที่มีตอบทบาทของบรรณารักษในการสนับสนุนการวิจัย พบวาอาจารย
ทุกสาขามีความคาดหวังในการบริการสนับสนุนการวิจัยของบรรณารักษเนื่องจากเชื่อมั่นวาบรรณารักษจะสามารถ
ชวยลดระยะเวลาในการทําการวิจัยไดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการสืบคนสารสนเทศ การนําสงเอกสาร และ
การเผยแพรผลงานวิจัย รวมถึงงานวิจัยของ พรชนิตว ลีนาราช, สุทธิลักษณ พัดเพ็ง, ยุวดี เพชระ, กิตติยา สุทธิ
ประภา, และวราภรณ พนมศิริ (2557) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของหองสมุดมหาวิทยาลัยวิจัย ในการสนับสนุนการ
วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ พ บว า อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษาคาดหวั ง และเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพของ
สารสนเทศในการใชบริการคนควาขอมูลของหองสมุด นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Cooper and
Crum (2013) ที่พบวาบทบาท บรรณารักษหองสมุดชีวการแพทย คือ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ แมวา
บรรณารักษจะไมสามารถเขารวมการวิจัยไดในทุกขั้นตอน แตมีความเห็นวาตองมีบรรณารักษในการชวยเหลือและ
สนับสนุน ซึ่งในอนาคตอาจเปนไปไดวาบรรณารักษจะไดรับการยอมรับ ใหเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนัก
วิชาชีพสารสนเทศสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ควรมุงพัฒนาสมรรถนะความรูและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ทั้งในดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการ การใหบริการพื้นฐานหองสมุด และการใหบริการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อตอบสนองความตองการของนักวิจัย ใหมีความพึงพอใจสูงสุด (กาญจนา จันทรสิงห, ชุติมา สัจจานันท, และ
จันทิมา เขียวแกว, 2560; ศิริพร แซอึ้ง, 2560; พนพันธ ปลกศิริ, 2555) และประเด็นที่สําคัญคือสมรรถนะดาน
ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล การเป น ผู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี จิ ต พร อ มให บ ริ ก าร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ King county library of
Washington University (2013) ที่ไดกําหนดสมรรถนะพื้นฐานของนักวิชาชีพสารสนเทศที่ใหบริการวา ตองเปน
บุคคลที่มีจิตบริการ และมีความกระตือรืนรนอยูเสมอ รวมถึงตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฎิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
การสั งเคราะห ความคาดหวั งของบุ คลากรซึ่ งประกอบด วยอาจารย และบุ คลากรคณะเทคนิ ค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 168 คน ที่มีตอบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศ ในการใหบริการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิชาการ พบความคาดหวัง 4 ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 1) ความรูทางวิชาชีพ 2) ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความรูดานทักษะการสื่อสาร และ 4) ความรูดานการวิจัย และนํามาเทียบความสัมพันธกบั
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศตอการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่
นักวิชาการและสถาบันตาง ๆ ไดกําหนดไว ซึ่งในแตละดานหองสมุดสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดบริการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการในแตละกลุม โดยในการใหบริการที่
มีคุณภาพนั้น นักวิชาชีพสารสนเทศตองเตรียมความพรอมของสมรรถนะทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวน
บุคคล ใหสอดคลองกับความคาดหวังทั้ง 4 ดานในขางตน เพื่อใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการตั้งแตตน
จนสิ้นสุดกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจใหแกผูใชบริการสงผลใหกลับมาใชบริการหองสมุด
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง นอกจากนั้นผูบริหารหองสมุดสามารถนําสมรรถนะที่สังเคราะหไดมาใชเปนแนวทางกําหนด
มาตรฐานตําแหนงงานนักวิชาชีพสารสนเทศบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ พรอมทั้งเปนเกณฑในการ
คัดเลือกนักวิชาชีพสารสนเทศที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นทําใหนักวิชาชีพสารสนเทศเกิดความใสใจในบริการ และ
ภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถสงมอบบริการเพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจสูงสุด ทําใหตองมีการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพราะนักวิชาชีพสารสนเทศคือทรัพยากรที่เปนกุญแจสําคัญในการผลักดันพันธกิจ กลยุทธ
ขององคกรใหบรรลุเปาหมาย สงผลใหภาพรวมของหองสมุดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ควรศึกษาบริบทที่เกี่ยวของของหนวยงานตนเองเปนหลัก
และควรขยายกลุมประชากรใหค รอบคลุมอาจารย และบุ คลากรทุ กสาขาวิ ชา คื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรประกอบดวย
2. ควรสัมภาษณกลุมประชากรเพิ่มเติม คือกลุมผูบริหารหองสมุดมหาวิทยาลัย กลุมนักวิชาชีพ
สารสนเทศบริการสนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ และกลุมนักวิชาชีพสารสนเทศฝายจัดการที่มีสวน
สนับสนุนการใหบริการ เพื่อใหครอบคลุมผูที่เกี่ยวของทุกกลุม (Stakeholder)
3. ควรจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการผลิตผล
งานวิชาการ (Dictionary Competency) เพื่อกําหนดนิยาม ระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของสมรรถนะแตละดานตอไป
การนําไปใชประโยชน
ประโยชนตอผูใชบริการ
1. ผูใชบริการมีชองทางและโอกาสในการเสนอความตองการ และขอเสนอแนะเพื่อใหหองสมุด
นําไปพัฒนา และปรับปรุงเพิม่ มากขึ้น
2. ผูใชบริการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครบถวน และสอดรับกับความตองการของตนเอง
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ประโยชนตอนักวิชาชีพสารสนเทศ
1. นักวิชาชีพสารสนเทศทราบสมรรถนะที่องคกรคาดหวัง นํามาพัฒนาศักยภาพของตนเองให
บรรลุเปาหมายองคกร
2. นักวิชาชีพสารสนเทศทราบสมรรถนะของตนเอง ในการตองพัฒนาสมรรถนะดานใดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงขอจํากัดที่มีอยู
ประโยชนตอหองสมุด
1. หองสมุดไดขอสรุปความคาดหวัง นํามาเปนแนวทางในการกําหนดการใหบริการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิชาการที่สอดรับกับความตองการของผูใชบริการสูงสุด
2. หองสมุดไดสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
3. หองสมุดสามารถนําหัวขอสมรรถนะที่นักวิชาชีพสารสนเทศตองมี มาประยุกตเปนหัวขอการอบรม
Re Skill - Up Skill, การจัดการความรู, การอบรม และการสัมมนา เพื่อใหเกิดความคุมคาในการฝกอบรมตามความจําเปน
4. หองสมุดสามารถนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู มาสกัดเปนองคความรูดานสมรรถนะ
ของนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
5. จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหนักวิชาชีพสารสนเทศสามารถนําไปเปนมาตรฐาน
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
6. ผู บ ริ ห ารห อ งสมุ ด สามารถนํ า ผลการวิ จั ย มาใช เ ป น มาตรฐานในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
ปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาชีพสารสนเทศในการใหบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
7. ผูบริหารหองสมุดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายใตสมรรถนะนักวิชาชีพ
สารสนเทศปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพสารสนเทศ สามารถนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงาน องคกรวิชาชีพสารสนเทศ สามารถนําหัวขอเรื่องตามลําดับความสําคัญของสมรรถนะ
ทั้ง 4 ดาน ไปเปนหัวขอการประชุม สัมมนา เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแพรหลายในบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศตอไป
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นวัตกรรมฆาเชื้อสําหรับระบบปรับอากาศในอาคารดวย UVC
Innovative Sterilization for Indoor Air Conditioning Systems with UVC
ทิพานัน พงษสุวรรณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
tipapo@kku.ac.th

บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดใหบริการพื้นที่นั่งอานเดี่ยวตั้งแตวันนี้ 13 เมษายน
2563 เปนตนมา โดยมีมาตรการเฝาระวังปองกัน ในดานการจัดการพื้นที่ การจัดการดานจํานวนผูเขาใชบริการตอ
วัน การทําความสะอาดหลังการใชงานทุกครั้ง นอกจากนั้น สํานักหอสมุดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ “การลดการ
แพรเชื้อในระบบปรับอากาศ” จึงไดทําโครงการติดตั้ง “อุปกรณลดการแพรเชื้อในระบบปรับอากาศดวยแสง UVC”
นําไปติดตั้งในหอง AHU ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีม KKU Maker Space จึงไดนําหลอดยูวีซี (UVC) เขามาติดตั้งในระบบ
ปรับอากาศของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน

คําสําคัญ: หลอดยูวีซี (UVC), AHU, ระบบปรับอากาศ, เชื้อไวรัสโคโรนา, โควิด-19, KKU Maker Space
ABSTRACT
Khon Kaen University Library Opened a single sitting area from today 13 April 2020
with preventive measures In the field of space management of number of service users per day
Cleaning after every use. In addition, the library has realized the importance of " Reducing the
contagion in air conditioning systems" has made an installation project “ UVC diffusion reduction
device” was installed in the AHU room, which was developed by KKU Maker Space team, therefore,
UVC lamp (UVC) was installed in the air conditioning system of the Khon Kaen University Library.

Keyword: UVC, AHU, COVID-19,
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนวัตกรรมฆาเชื้อในระบบปรับอากาศในอาคารดวย
UVC การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและการควบคุมการแพรเชื้อทางอากาศโดยใชเทคโนโลยีรังสียูวี (IAQ
Improvement and Airborne Infection Control using UVGI Technology) การแพรเชื้อทางอากาศ (Airborne
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Infection) ถือเปนกลไกที่ทําใหโรคติดตอแพรกระจายอยางรวดเร็วและควบคุมไดยากที่สุด อนุภาคของเชื้อโรคที่
แพรเชื้ออทางอากาศ เชน ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา มักจะอยูในรูปของละออง เมื่อผูปวยที่ติดเชื้อไอหรือจาม จะมี
ละอองน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปอนอยูออกมาเปนจํานวนมาก เมื่อน้ําสวนใหญระเหยไปจะกลายเปนละอองที่ลองลอยอยู
ในอากาศ ซึ่งเพิ่มโอกาสใหคนสูดลมหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคเขาไปในรางกาย หองปรับอากาศที่มีระบบไหลเวียน
อากาศ จะทําใหละอองเหลานี้ลองลอยไปทั่วทุกพื้นที่ อยูในอากาศไดนานขึ้นและไปไดไกลขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่ม โอกาส
ในการติดเชื้อมากยิ่ง ขึ้นนั่น เอง ซึ่งการใชเทคโนโลยี UVC เพื่อรักษาความสะอาดพื้นนผิวของคอยลเย็นในระบบ
ปรับอากาศจะสงผลดีในการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อการลดการแพรเชื้อในระบบปรับอากาศโดยใชเทคโนโลยีรังสียูวี
2. เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดใหบริการในชวงโควิคที่ผานมา ทางดานงานอาคารได
พัฒนานวัตกรรมฆาเชื้อในระบบปรับอากาศในอาคารดวยหลอดยูวีซี (UVC) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีม KKU Maker
Space เพื่อใหรองรับผูใชบริการในโซนตางๆ ที่เปดใหบริการ จึงไดนํานวัตกรรมหลอด UVC มาติดตั้งกับเครื่อง
AHU ตามชั้นซึ่งอาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนระบบแอรรวม 3 อาคาร ทีม KKU Maker Space
พัฒนากลองครอบหลอดยูวีซี (UVC) เพื่อความปลอดภัยในการกระจายแสง ออกจากหองเครื่อง AHU การใช
พลังงานหลอดยูวีซี (UVC) เพื่อการนี้จึงเปนที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา “การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อการฆาเชื้อ”
หรือ “UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)” การติดตั้งหลอดยูวีซี (UVC) ที่หนาคอยลเย็นฝงปลอยลม
เหนือถาดน้ําทิ้งและปลอยใหมันทําหนาที่ของมันโดยการฉายรังสีเพื่อการฆาเชื้อ เทากับวาเราไดทําความสะอาด
คอยลเย็นและถาดน้ําทิ้งอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยไมตองหยุดการทํางานของระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังไมตองใช
แรงงานคนหรือสารเคมีเพื่อชําระลาง เมื่อคอยลเย็นสะอาด AHU ก็จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานขึ้น ชวยลดคาใชจายทั้งในสวนของคาไฟตลอดจนคาบํารุงรักษา ที่สําคัญ คุณภาพอากาศภายใน
อาคารยังไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
เหตุผลตาง ๆ เหลานี้เองที่ทําใหการใช UVC ในระบบปรับอากาศเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เชนที่ปรากฏอยูในเอกสารของ ASHRAE รวมถึงในมาตรฐาน WELL และถูกใชงานในหลายประเทศทั่วโลก
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วิธีการแกไขปญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผูรับบริการ
นวัตกรรมฆาเชื้อในระบบปรับอากาศในอาคารดวยหลอดยูวีซี (UVC) การปรับปรุงคุณภาพ
อากาศภายในอาคารและการควบคุมการแพรเชื้อทางอากาศโดยใชเทคโนโลยีรังสียูวี โดยเริ่มจากโซนบริการภายใน
อาคารที่เปดใหบริการในชวงโควิค ชวยดานสุขอนามัยของผูรับบริการภายในอาคาร ฆาเชื้อโรคในหองหรือพื้นที่ปรับ
อากาศ โดยผานเครื่องปรับอากาศดวยแสงยูวีซี (UVC) กําจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ ชวย
ปรับปรุงคุณภาพอากาศใหสะอาด ฆาเชื้อโรคตางๆ บนคอลยของเครื่องปรับอากาศ ลดเมือกหรือฝุนจับคอยล
ฟลเตอรแอร และถาดน้ําทิ้ง ลดการสะสมของเชื้อโรค ทําใหลดความถึ่ในการลางแอร ประหยัดคาลางแอร ทําใหยืด
อายุการใชงานของคอยลแอร และเพิ่มประสิทธิในการทําความเย็น ประหยัดไฟและคาบํารุงรักษา ปลอดภัย จาก
ความเสี่ยงของการกําจัดเชื้อดวยสารเคมี หรือการพนดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
สํานักหอสมุดมีระบบทําความเย็นแบบชิลเลอร (Chiller) ซึ่งเปนระบบระบายความรอนดวยน้ํา
และระบบระบายความรอนดวยอากาศ ซึ่งจะอาศัยน้ําเปนตัวนําพาความเย็นไปยังหองหรือจุดตางๆ โดยน้ําเย็นจะ
ไหลไปยังเครื่องทําลมเย็น (Air Handling Unit : AHU หรือ Fan Coil Unit : FCU) ที่ติดตั้งอยูในบริเวณที่จะปรับ
อากาศภายในอาคารตางๆ ของสํานักหอสมุดทั้ง 3 อาคารไดแกอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารศูนยสารสนเทศ ซึ่งมี
หอง AHU อยู 7 11 และ 9 หองตามลําดับ ซึ่งรวมหอง AHU ทั้งหมด 27 หองดวยกัน จากที่กลาวมานั้นหอง AHU
จะเปนจุดที่ระบายความรอนดวยอากาศ หอง AHU จะทําหนาที่เปลี่ยนอากาศรอนและสงอากาศเย็นออกมาตามทอ
ลมเย็น และจากคุณสมบัติของแสงหลอดยูวีซี (UVC) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรังสีอัลตราไวโอเลตหรือแสงยูวี ที่สามารถ
ลดการเติบโตของเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งสามารถชวยลดการแพรกระจายเชื้อไวรัสที่จะเกิดขึ้นใน
ระบบปรับอากาศ และลดการแพรเชื้อภายในอาคารได และที่สําคัญแสง UVC ยังชวยขจัดไบโอฟลม (Biofilm) ที่จะ
เกิดบริเวณคอยลรวมถึงถาดน้ํา ทิ้ งของระบบ AHU ซึ่งเมื่อไบโอฟลม (Biofilm) ลดลง การทํางาน AHU ก็จะมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นและอายุการทํางานที่ยาวขึ้นก็ตามมาดวย รวมทั้งเมื่อสิ่งปนเปอนทางชีวภาพลดลง โอกาสของการ
แพรเชื้อโรค ก็จะลดลงตามไปดวย ทําใหผูใชหองสมุดมั่นใจในระบบปรับอากาศของสํานักหอสมุด ที่เย็นแลวยังมี
อากาศที่สะอาดและปลอดภัย
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปประโยชนที่ไดรับจากการใช UVC ของ Steril-Aire ในระบบปรับอากาศ (หนาคอยลเย็นฝง
ปลอยลมเหนือถาดน้ําทิ้ง)
- Steril-Aire ทําความสะอาดคอยลอยางตอเนื่อง ลดการใชสารเคมี และแรงงานในการลาง
คอยล ระบบ UVGI ชวยใหระบบปรับอากาศเหมือนมีอุปกรณทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
- AHU ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานยืนยาวตามที่ไดถูกออกแบบมา เมื่อ
ปราศจากอุปสรรคขัดขวางอยางไบโอฟลม ประสิทธิภาพการทํางานของ AHU ก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนความรอนรวมถึงปริมาตรอากาศไดรับการพัฒนาปรับปรุง
- ชวยประหยัดคาไฟ เพราะเมื่อไมมีการสะสมของจุลชีพที่คอยลรวมถึงสวนประกอบอื่น ๆ การ
แลกเปลี่ยนความรอนและการไหลของอากาศก็จะมีความสม่ําเสมอ ลดความดันลด (Pressure Drop) ที่คอยล
ผลลัพธคือการใชพลังงานที่ลดลง
- ลดการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากเชื้อโรคที่บมเพาะในระบบปรับอากาศ การมีคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารที่ดีขึ้น
- การใช ร ะบบ UVC ของ Steril-Aire อาจช ว ยลดการใช น้ํ า ด ว ยการนํ า คอนเดนเสท
(Condensate) จากระบบปรับอากาศมาใชประโยชนในวัตถุประสงคอ่ืนแทนที่จะทิ้งลงระบบระบายน้ําเสีย ซึ่ง
แนนอนวาการจะนําคอนเดนเสทมาใชไดนั้น มันจะตองปราศจากสารชีวภาพ การติดตั้งหลอด UVC กําลังสูงของ
Steril-Aire สองตรงไปยังคอยลเย็นและถาดน้ําทิ้งจะชวยใหคอนเดนเสทสะอาด สามารถใชเปนน้ําเติมสําหรับหอทํา
น้ําเย็น (Cooling Tower) หรือใชในลักษณะของ “น้ําสีเทา” (Gray Water) ได
ซึ่งจากการเตรียมความพรอมดานอาคารในครั้งนี้ เพื่อใหผูรับบริการไดมั่นใจในการเขาใชบริการ
ในอนาคต เมื่อวิกฤติการแพรของโรคระบาด COVID-19 นี้เบาบางลง สํานักหอสมุด พรอมเปดใหบริการตลอด 24
ชม. และรักษามาตรการการรักษาความปลอดภัย ในเขมขนตอไป การนําไปใชประโยชน นอกจากทางดานงาน
อาคารนําหลอดยูวีซี (UVC) มาชวยในดานการแพรเชื้อทางอากาศ (Airborne Infection) สํานักหอสมุดไดนําหลอด
ยูวีซี (UVC) สรางนวัตกรรมตอยอดอีกมากมาย เชน สํานักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตูฆาเชื้ออัจฉริยะ เพิ่มความ
มั่นใจในการยืมคืนหนังสือ
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา 2) เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร
สํานักบรรณสารการพัฒนา โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปน
การศึกษานโยบายดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารสํานักบรรณ
สารการพัฒนา 2) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาจากบุคลากรสํานักบรรณาสารการพัฒนา จํานวน
58 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณไดเสนอนโยบายดานการกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม ดังนี้ 1) บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยแบบลางขึ้นบน (Bottom Up) 2) สรางแรงจูงใจ
ให กั บ การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมฯ โดยนํ าผลการรว มกิ จ กรรมไปประเมิ น ขึ้ น เงิ น เดื อ น 3) การประชาสั ม พันธ
ควรสํารวจการใชสื่อและชองทางประชาสัมพันธ ผลการวิจัยเชิงสํารวจ พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา ระดับปาน
กลาง ปจจัยดานการสื่อสารประชาสัมพันธ ระดับมาก ปจจัยดานความสนใจตอกิจกรรม ระดับมาก และการมีสวน
รวมในกิจกรรม ระดับมาก

คําสําคัญ: กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม, หองสมุดมหาวิทยาลัย, บุคลากรหองสมุด
ABSTRACT
This research aims 1) to study the factors affecting the employee corporate social
responsibility ( CSR) participation; 2 ) to propose the approaches that encourage the employee
participation. The study comprises two main parts as follows: 1) A qualitative research exploring
the policy of CSR activities by conducting in- depth interviews with the Board of Directors of the
Office of the Library Development; 2) A survey research made through 58 employees of the Office
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of the Library Department by using questionnaires. The qualitative research results that the
interviews offer the following policy of CSR activities: 1) The employees participate in the bottomup policy making; 2 ) To build motivation in the activity participation by using the results of the
contribution to determine salary increases; 3) Public relations: to explore media usage and public
relations channels. The survey research reveals that the effect of job descriptions factor is
moderate, the public relations factor is rated high, the interest factor is highly rated and the activity
contribution is perceived as high rating.
Keyword: Social corporate responsibility activities, University library, Library employees
บทนํา
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) เปนแนวคิด
และแนวปฏิบัติที่องคกรและหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลกไดนํามาปรับใชเปนหนึ่งในนโยบายหลัก จากแนวทางความ
รั บ ผิ ด ชอบตอ สัง คมในภาคธุ รกิ จ นํ า มาสู ภ าคของการศึ กษา บทบาทของสถาบั นอุ ด มศึ กษา จึ ง เป น ตั ว นํ าการ
เปลี่ ย นแปลงและขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ตามบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของการเป น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําพาประเทศไปสูสังคมที่พึงปรารถนา การกําหนดยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษาจึงมีทิศทาง
ไปสูการตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางเชื่อมโยง ในสิ่งที่
แตกต า งหรื อ เลื่ อ มล้ํ า ในทุ ก มิ ติ ข องสั ง คมให ส ามารถพั ฒ นาไปในแนวเดี ย วกั น ได อ ย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตและพัฒนาคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู การบูรณาการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปนแหลง
รวมของวิทยาการหลายแขนงและเปนศูนยรวมของนักวิ ชาการที่มีค วามรู ความสามารถ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตรถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงนอมนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแกบัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มีความวา “…ทานทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันแหงนี้ เปนผูที่เชื่อไดวา มีความรูความสามารถสูงจึงเปนที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของขาพเจาดวย
ที่จะไดอาศัยความรู ความคิด สติปญญา และความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติใหกาวไปสูความมั่งคง
และสมบูรณพูนสุข ขอใหทานรับหนาที่อันมีเกียรตินี้ดวยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แลวรวมกันปฏิบัติหนาที่
นอยใหญใหลุลวงไป ดวยความขยันหมั่นเพียรและดวยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งตอตนเองและตอประชาชน...” จาก
พระราชดํารัส สถาบันจึงนอมรับมาเปนแนวทางการปฏิบัติภารกิจ โดยนําความรูและคุณธรรมมาสรางปญญา สราง
จิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
สถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป (2551-2565) ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (2556, น. 6-9) โดยมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร และยุ ท ธศาสตรที่ 7 ของสถาบั น วา ดวยเรื่อง
การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบันบัณฑิตพั ฒน
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บริหารศาสตรแสดงถึงการเติบโตแบบยั่งยืน ดวยหลักของคุณธรรม จากการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เกื้อกูลใหสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข การเขาชวยเหลือสังคม ชุมชนรอบสถาบันให มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปนการสะทอนใหเห็นถึงความสามารถและความมีชื่อเสียงของสถาบัน
สํานักบรรณสารการพัฒนา ฐานะหองสมุดที่ตองดําเนินการตามภารกิจของสถาบันฯ และงาน
บริการทางวิชาการแกชุมชน เปนสวนหนึ่งของหนาที่บริการของหองสมุด สํานักบรรณสารการพัฒนาไดดําเนิ น
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง รวมถึงบุคลากรและผูบริหาร ตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรสํานั กบรรณสารการพั ฒ นา
ในกิจกรรมความรับผิดตอสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษานโยบายดานกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมที่มีผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมของบุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา โดยวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) กั บ ผศ.ดร.สุ เ ทพ ทองงาม ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บรรณสารการพั ฒ นา
การวิ เ คราะหข อ มูลในแต ละประเด็น ที่ ศึก ษา ที่ เ ป น ข อ มู ลที่ เกี่ ยวกั บการแสดงความคิ ดเห็ น วิ เ คราะหโดยการ
ตีความหมาย รวมทั้งจัดเปนระบบหมวดหมูตามขอบเขตการวิจัย
2) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ข อมู ลจากประชากร คื อ บุ คลากรสํ านั กบรรณสารการพั ฒนา สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริหารศาสตร จํ านวน 58 คน
การวิ เคราะห ข อมู ล SPSS for Window โดยสถิ ติ พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค าความถี่ ร อยละ
คาเฉลี่ย
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ส ว นที่ 1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 58 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี อายุ 41-50 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ
37.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 51.7 ตําแหนงงานปฏิบัติการ จํานวน 23 คน
คิดเปนรอยละ 39.6 อายุงาน 21 ปขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 34.5 รายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 32.8 คน
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยดานลักษณะงานที่ทํามีผลตอการมีสวน
รวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ดังนี้
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การมีสวนรวมดานนโยบาย ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ดังนี้ ระดับมาก คือ ทานมี
โอกาสรับทราบถึงนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และทานมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 ตามลําดับ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ดังนี้ ระดับมาก คือ ภาระงานของ
ทานมีกรอบและระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และภาระงานหนาที่ของทานเปนลักษณะงาน
บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และมีระดับปานกลาง คือ ภาระงานที่ทานรับผิดชอบมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และทานมักจะไดรับมอบหมายจากหนวยงานใหเขารวม
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ตามลําดับ
เงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 ดังนี้ ระดับ
ปานกลาง คือ สถาบัน/หนวยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการเขารวมกิจกรรมฯ ของสถาบัน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.38 รองลงมา คือ ทานเคยเขารวมกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.21 และระดับนอย คือ ทานจะไดรับรายไดเพิ่ม หากเขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ย
เทากับ 1.88 ตามลําดับ
อิสรภาพในการปฏิบัติงาน ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดังนี้ ระดับมาก คือ หนวยงานของ
ทานเปดโอกาสใหทานเขารวมกิจกรรมฯ ในทุกกิจกรรมที่สถาบันจัด คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา คือ สถาบันเปด
โอกาสใหทานเขารวมกิจกรรมฯ ในทุกกิจกรรมที่สถาบันจัด คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 หนวยงานของทานเปดโอกาส
ในการเสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และระดับปานกลาง คือ
สถาบันเปดโอกาสในการเสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ตามลําดับ
สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสื่อสารประชาสัมพันธมีผลตอ
การมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ดังนี้
ดานผูสงสาร ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ดังนี้ ระดับมากทุกขอ คือ ทานไดรับขาวสาร
กิจกรรมฯ จากหนวยงานที่ทานสัง กัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมา คือ ทานไดรับขาวสารกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ทานไดรับขาวสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจาก
กลุ ม งานสื่อสารองค การและกิ จกรรมเพื่อ สัง คม มี ค า เฉลี่ยเท ากั บ 3.52 และท านไดรับ ขา วสารกิจ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมทุกกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 ตามลําดับ
ดานขาวสาร ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ดังนี้ ระดับมาก คือ ขาวสารมีความชัดเจนเรื่อง
วั น เวลา สถานที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.91 รองลงมา คื อ ข า วสารมี ค วามชั ด เจน ถู ก ต อ งตาม
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ทานไดรับขาวสารกิจกรรมฯ กอนจัดกิจกรรม ลวงหนา 1-2
สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อทานไดอานขาวสารกิจกรรมฯ ทานอยากเขารวมดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
และระดับปานกลาง คือ ทานไดรับขาวสาร รายงานผล หลังการจัดกิจกรรมฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 ตามลําดับ
ดานชองทางการสื่อสาร ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ดังนี้ ระดับความคิดเห็นระดับมาก
คือ ICS ของสถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 รองลงมา คือ จดหมายเวียนภายในสถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ปาย
ประชาสัมพันธภายในสถาบัน มีคาเฉลี่ย 3.55 และระดับปานกลาง คือ เว็บไซตของสถาบันฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41
และการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ใหแตละบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 ตามลําดับ
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ดานผูรับสาร ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ดังนี้ ระดับมากทุกขอ คือ ทานมีความสนใจ
ติดตามขาวสารการจัดกิจกรรมฯ ของสถาบันอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 รองลงมา คือ เมื่อทานไดรับ
ขาวสารแลว ทานมีความเขาใจวัตถุประสงคของขาวสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมทาง e-mail/ICS ทานเปดอานทันที มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และเมื่อทานอานขาวสารเสร็จ
แลว ทานมีความตองการเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 ตามลําดับ
สวนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยดานความสนใจตอกิจกรรมมีผลตอการมี
สวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ดังนี้ ระดับมาก คือ ทาน
ชอบกิจกรรมฯ ที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการจัด
หองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอาน เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 รองลงมา คือ ทานชอบ
กิจกรรมฯ ที่ไดใชความรู ความสามารถของทานในการเขารวมกิจกรรม เชน การจัดหองสมุดใหแกชุมชน ใหความรู
การจัดหมวดหมูหนังสือ การจัดกิจกรรมสงเสริมอาน การจัดหองสมุดเคลื่อนที่ การจัดการสารสนเทศชุมชน เปนตน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ทานจะเขารวมกิจกรรมฯ เมื่อเกิดปญหาเรงดวน ตองรีบแกไข (ประเด็นปญหาของสังคม) เชน
สถานการณการอานของเด็กไทย เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ทานชอบการซื้อสินคาเพื่อนําเงินไปทํากิจกรรมฯ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ทานชอบการบริจาคสิ่งของใหมและเกา เพื่อนําไปทํากิจกรรมฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ
ทานชอบการบริจาคเงินที่ทํากิจกรรมฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และ ระดับปานกลาง คือ ทานเขารวมเปนอาสาสมัคร
เพื่อทํากิจกรรมภายนอกสถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ตามลําดับ
สวนที่ 5 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ดังนี้ ระดับมาก คือ ทานตองการเขารวมกิจกรรมฯ ของสถาบัน และทานจะเขา
รวมกิจกรรมฯ ของสถาบันหากมีการจัดภายใน 6 เดือนนี้ เทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 รองลงมา คือ ทานจะไดรับ
อนุญาตใหเขารวมกิจกรรมฯ ของสถาบัน ระยะเวลาที่เขารวมแตละครั้ง คือ ครึ่งวัน – 1 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
และระดับปานกลาง คือ ทานเคยเขารวมกิจกรรมฯ ของสถาบันในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40
และทานเขารวมกิจกรรมฯ ของสถาบัน ทุก 2-3 เดือน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ตามลําดับ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
การวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัย ได 4 ประเด็น ดังนี้
1. ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํามีผลตอการมีสวนรวมกิจกรรม จากการสัมภาษณของ สุเทพ ทองงาม
(2559) กล า วถึ ง การมี ส ว นร ว มดา นนโยบายว า สถาบั น ฯ จะมี ฝ า ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและกิ จกรรมเพื่ อสังคม
ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีหนาที่แถลงนโยบาย รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และสถาบันฯ มีการจัดทํา
แผนพัฒนายุทธศาสตรสถาบัน 15 ป ซึ่งจะมีการกําหนดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสั งคมในยุ ทธศาสตรที่ 7
การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับ อนันตชัย ยูรประถม (2550) กลาวถึงการทํา
กิจกรรม สูเปาหมายที่ยั่งยืนดวยคานิยมหลัก คือ การมุงสรางความรับผิดชอบตอสังคมจากภายในสูภายนอก การนํา
องคกรดวยวิสัยทัศนของความรับผิดชอบตอสังคม การสรางการมีสวนรวม การใหความสําคัญแกผูมีสวนไดสวนเสีย
มุมมองเชิงระบบ การสรางนวัตกรรมใหม การสรางความยั่งยืนในการทําธุรกิจ มุงเนนการสรางคุณคาใหแกองคกร
และสั ง คม และการเป น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คม ควรให บุ ค ลากรคิ ด และสรา งสรรค กิ จ กรรมขึ้ น เอง ในลั ก ษณะ
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การดําเนินงานจากลางขึ้นบน (Bottom Up) ซึ่งเปนการปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากร รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สราลี พุมกุมาร (2555, น. 147) พบวา กระบวนการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ การดําเนินงานจากบนลงลาง
(Top Down) และการดําเนินงานจากลางขึ้นบน (Bottom Up) กําพล แสงทรัพยสิน (2557) พบวา กลยุทธการ
สรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมฯ จากทุกภาคสวนในสังคม เปนการดําเนินกลยุทธเพื่อระดมกําลังกาย
กําลังใจ และกําลังสมองจากทุกสวนในสังคมไมวาจะเปนประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่น ๆ รวมถึงพนักงาน
ของบริษัท เพื่อมารวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมติดตาม กํากับ ดูแล และรวมรับผลประโยชนที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรม วสุพงศ ศรีสุภมาส (2552, น. 110-111) ไดกลาวถึง การขับเคลื่อนกิจกรรมประสิทธิภาพมากที่สุด ปจจัย
ภายในองค ก ร (Internal Factors) กิ จ กรรมฯ ควรเป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ร เริ่ ม จากพั น ธกิ จ (Mission) และ
เปาหมาย (Goal) ซึ่งกิจกรรมฯ ควรสอดคลองกับวิธีการดําเนินธุรกิจขององคกร และสื่อสารนโยบายขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ทั้งแผนงานและเปาหมายของกิจกรรมฯ ใหพนักงานทุกระดับและเปนการปลูกจิตสํานึกใหทุกควรมีสวนรวม
ในกิจกรรมฯ โดยตั้งทีมดูแลและรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม เพื่อทําหนาที่จัดเตรียมวางแผน ติดตอประสานงาน
ติดตาม ประเมินกิจกรรม เพื่อที่จะนําผลที่ไดมาวิเคราะห และปรับปรุง ใหกอประโยชนสูงสุด และควรมีการรายงาน
ผลการดําเนินกิจกรรมใหแกผูบริหาร เพื่อทราบถึงผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ เงินเดือน คาตอบแทน และ
สวัสดิการ ของบุคลากร มีความคิดเห็นระดับปานกลาง จากการสัมภาษณของสุเทพ ทองงาม (2559) เรื่อง การเขา
รวมกิจกรรมฯ ควรมีผลตอการประเมินการปฏิบัติงานประจําป กลาววา หากสถาบันจะกําหนดกิจกรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สัง คมเป น พั นธกิ จ หลั ก ของสถาบั น ก็ เ หมาะสมจะนํ า ผลการเข าร ว มกิ จ กรรมมาประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายสถาบันฯ สวนของสํานักบรรณสารการพัฒนา ถือวาเปนภาระงาน การดําเนินงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรสํานัก สามารถนํามาประเมินเลื่อนเงินเดือนแตละรอบได สอดคลอง
กับ พิพัฒน นนทนธรณ (2553) กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรมฯ
2. ปจจัยดานการสื่อสารประชาสัมพันธมีผลตอการมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ของบุคลากร กิติมา สุรสนธิ (2548) กลาววา ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติตอตนเองตอเรื่องที่จะสง
ตองมีความรูในเนื้อหาที่จะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพขาวสาร ระดับ
มาก สอดคลองกับ กิติมา สุรสนธิ (2548) กลาววา ขาวสารในกระบวนการติดตอสื่อสารที่ดีตองแปลเปนรหัสเพื่อ
สะดวกในการสงการรับและตีความเนื้อหาสาระของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการสื่อความหมายงายขึ้นชอง
ทางการสื่อสาร ระดับมาก จากการสัมภาษณ สุเทพ ทองงาม (2559) เรื่อง สถาบันมีนโยบายดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรรับรูกิจกรรมฯ กลาววา สถาบันมีนโยบายและการดําเนิน หากแตไมแนใจวาเปน
ชองทางที่ถูกตองหรือไม สถาบัน ควรมีการสํารวจและทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชสื่อและชองทางการประชาสัมพันธ
ไดเขาถึงบุคลากร แลวนําผลการวิจัยไปจัดทํานโยบายการประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับวิภาวสุ เตียพานิช (2551)
พบวา การสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมของเครือซิเมนตไทยนั้น เนนการทําการสื่อสารไปยังกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเลือกใชชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย และครบวงจร ใช
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารขึ้ น อยูกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสื่อ สารนั้ น และผู รั บ สารเป าหมายผู รับ สาร ระดั บ มาก
สอดคลองกับ พิชญาพร ประคองใจ (2558, น. 20-21) ไดกลาวถึงบทบาทของผูรับสาร พื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้
การรูความหมายตามเรื่องราวที่ผูสง สารผานสื่อ และ การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสาร ผูรับสารตองพัฒนา
ตนเองใหเปนผูมีทักษะในการสื่อสาร ไดแก การเปนผูฟง การเปนผูอาน ตลอดจนการเปนผูที่สามารถคิดและรับรู
ความหมายและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสาร ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารบรรลุเปา ทฤษฎี SMCR ของเบอรโล
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(กําพล แสงทรัพยสิน, 2557, น. 46-47) กลาวถึงความสามารถของผูสงและรับสาร ดังนี้ 1) ทักษะในการสื่อสาร
การฟง การอาน และการแปลความหมายจากขอมูลขาวสารที่ไดรับ 2) ทัศนคติ ระหวางผูสงสารและผูรับสารจะ
สงผลใหการสื่อสารไดดี รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอขอมูลขาวสารที่ไดรับ 3) ระดับความรู ถาผูสงสารและผูรับสารมี
ระดับความรูเทาเทียมกันก็สงผลใหการสื่อสารลุลวงดวยดี ดานภาษา และถอยสํานวน เชน ไมใชคําศัพทวิชาการ
ภาษาตางประเทศ สํานวนซับซอน ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการเขาใจงาย 4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม ในแตละ
องคกรมีระบบวัฒนธรรม แตกตางกันไป การสื่อสารนโยบายตองผสมผสานแบบสองทาง คือ แบบจากภายในสู
ภายนอก การใชนโยบายเชิงรุกขององคกรในการกระทําภารกิจความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดจากแรงขับจาก
บุคลากรที่มีความกระตือรือรนอยากทํากิจกรรมเปนรากฐาน โดยเนนการดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจและ
วิสัยทัศนขององคการใหเกิดความกลมกลืนกัน และแบบจากภายนอกสูภายใน การใชความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของกับองคการเปนตัวกําหนดวากิจกรรมฯ ที่จะตอบสนองตอความตองการของพวกเขาเหลานั้น
3. ปจจัยดานความสนใจตอกิจกรรมมีผลตอการมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
บุ ค ลากร บุ ค ลากรสํ า นั ก บรรณสารการพั ฒ นามี ค วามสนใจต อ กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ ใ ช ค วามรู
ความสามารถของตนเองในการเขารวมกิจกรรม เชน การจัดหองสมุดใหแกชุมชน ใหความรูการจัดหมวดหมูหนังสือ
การจัดกิจกรรมสงเสริมอาน การจัดหองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสํานักบรรณสาร
การพัฒนาที่มีบุคลากร ไดแก บรรณารักษ และนักเอกสารสนเทศ จํานวน 25 ทาน ที่มีความรูและความชํานาญใน
เรื่องการบริหารจัดการหองสมุด ดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดานการวิเคราะหและจัดหมวดหมู ดานการ
ใหบริการ และดานการสงเสริมการอาน ดังนั้น การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เกิดจากการนําความรู
ความชํ า นาญในหน า ที่ ก ารงาน นํ า สู สั ง คม รวมถึ ง เป น การจั ด การความรู ที่ มี อ ยู ใ นตั ว (Tacit Knowledge)
เพื่ อ แบ ง ป น เผยแพร อ อกสู ส าธารณชน ตามยุ ท ธศาสตร ที่ 7 ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร เรื่ อ ง
การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม และกลยุทธที่ 7.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อใหบริการตอ
สาธารณะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556) อันไดแก กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ (NIDA Mobile Library)
มี ก ารดํ า เนิ น การต อ เนื่ อ ง 4 ป (พ.ศ.2557-2560) ซึ่ ง เป น โครงการที่ ไ ด รั บ เงิ น งบประมาณสนั บ สนุ น จากเงิ น
งบประมาณรายไดของสถาบัน (พ.ศ.2557-2559) และเงินงบประมาณแผนดิน (พ.ศ.2560) และกิจกรรมบริการ
วิชาการแกชุมชน 2 กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดแก 1) การจัดกิจรรมอบรมครูระดับประถมศึกษา
โดยรอบสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา 2) กิจกรรมอบรม
การทําวิจัย R2R กับครูบรรณารักษโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่บรรณารักษของสํานักบรรณ
สารการพัฒนาไดเขารวมกิจกรรมเพื่อบริการชุมชน ไดแก 1) การจัดหองสมุดใหกับโรงเรียนบานใหมสําโรง อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ซึ่งเปนโรงเรียนใกลกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศูนยสีคิ้ว 2) การจัดหาหนังสือและสรางมุมอานหนังสือที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 3) บรรยาย
การจัดหมวดหมูหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ใหกับครูบรรณารักษโรงเรียนรอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(สีคิ้ว) และสอดคลองกับหองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ไดใหความสําคัญกับการบริการชุมชน ไดแก หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการทํางาน
บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน และโครงการศูนยขอมูลทองถิ่น
ภาคตะวันตก ระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2557)
กลาวถึงจุดเริ่มตนการบริการชุมชน งานสัปดาหหนังสือ CMU Book Fair ครั้งแรกระหวางวันที่ 23-25 กุมภาพันธ

455

พ.ศ. 2538 และโครงการหองสมุดเคลือ่ นที่สําหรับชุมชนชาวเขา เริ่มในป พ.ศ.2525 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (รุงฤดี ภูชมศรี, 2545) ไดใหบริการวิชาการแกชุมชนเรื่อยมา เพราะตระหนักในหนาที่ ภารกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อ งมี ก ารนํา วิช าการออกไปบริก ารแก ชุมชน ซึ่ ง สํ า นั ก วิ ท ยบริก ารไดรว มงานกับ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการเดินโครงการตาง ๆ เชน โครงการสูชนบทสําหรับ
คุณหนู ป พ.ศ.2524 เพื่อเปนการสงเสริมการอานใหแกเด็กในชุมชนภายในและรอบมหาวิทยาลัย โครงการอบรม
ระยะสั้นและระยะยาวตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2538-2542) การจัดอบรม ไดแก การดําเนินงานหองสมุดอยางงาย
การวิเคราะหหมวดหมูและทําบัตรรายการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการจัดทําหนังสือดีสําหรับเด็ก
การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของหองสมุดของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ จิรประภา อัครบวร และประยูร
อัครบวร (2552, น. 51) กลาวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรดําเนินงาน
เปนหลัก (Corporate-Driven CSR) และวิทยา ชีวรุโณทัย (2553, น. 160-161) กลาวถึง องคการใหความสําคัญสิ่ง
ใดในขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคม การพิจารณาลําดับความสําคัญจะตองคํานึงถึง คือ ประเด็นที่องคกรมี
บุคลากรที่มีความรูความถนัดในการดําเนินงาน และกิจกรรมที่สอดคลองกับสินคาและบริการขององคกร บุคลากร
สํานักบรรณสารการพัฒนามีความสนใจตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ในสังคม เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการจัดหองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการ
อาน เปนตน และการเขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อเกิดปญหาเรงดวน ตองรีบแกไข (ประเด็นปญหา
สังคม) เชน สถานการณการอานของเด็กไทย เปนตน ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดกลาวถึงประเด็นการปฏิรูปเรงดวน คือ การพัฒนาคุณภาพของไทยยุคใหม
ที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, น. 10) สถานการณ
การอานของประชากรไทย จากผลการสํารวจสถิติการอานของประชากรไทย จัดทําขึ้นโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ทุก 2 ป ในป พ.ศ.2551 พบวาคนไทยใชเวลาในการอานหนังสือเฉลี่ย 36 นาทีตอวัน (สํานักงานอุทยานการเรียนรู,
2559) มีการปรับตัวขึ้น ทั้งนี้เกิดจากภาครัฐไดกําหนดยุทธศาสตรดานการอานที่ชัดเจน รวมถึงระดมทุกภาคทั้ง
หนวยงานรัฐและเอกชนจัดโครงการและกิจกรรมดานการอาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอานของคน
ไทย นอกจากนี้สอดคลองกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2557, น. 76) กลาววา จุดเริ่มตนของโครงการ
หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชุมชนชาวเขา ในป พ.ศ.2525 โดยหมอมเจาภีศเดช รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ทรงพิจารณาเห็นวาการพัฒนาดานอาชีพไดประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ประชากรชาวไทยภูเขาในพื้นที่
โครงการหลวงเริ่ ม มี ร ายได ที่ ดี ขึ้ น แต ยั ง ขาดโอกาสด า นการได รั บ ความรู แ ละการศึ ก ษา ท า นจึ ง ได เ สด็ จ มาที่
สํานักหอสมุดเพื่อขอหารือกับ ผศ.สุภาพ สุจินดา ผูอํานวยการหอสมุดในขณะนั้น เพื่อขอใหสํานักหอสมุดไปชวยให
ความรูแกเด็ก ๆ โดยจัดทําโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ใหแกชุมชนชาวเขา บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนามี
ความสนใจตอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเสมือนเปนสวนหนึ่งในงาน ในระดับมาก การดําเนินกิจกรรมฯ ควร
ใหอยูในกระบวนการทํางาน (CSR-in-Process) มุงเนนนําความถนัด ความชํานาญ และภารกิจของหนวยงาน บูรณา
การสร า งเป น กิ จ กรรมช ว ยเหลือ สั ง คม และสอดคล อ งกั บ หอสมุ ดพระราชวั ง สนามจั น ทร สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หองสมุดทั้ง 3 แหงไดดําเนินโครงการและกิจกรรมอยูในกระบวนการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับจิรประภา อัครบวร
และประยูร อัครบวร (2552, น. 50) และสถาบันไทยพัฒน (2557) กลาววา การดําเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบ
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ตอสังคมอยูในกระบวนการทํางานหลักของกิจการ บทบาทของบรรณารักษและหองสมุดมหาวิทยาลัยตอการบริการ
ชุมชนมุงเนนนําความรู ความชํานาญ ทักษะ และประสบการณมาใชในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร มีความตองการเขารวม
กิจกรรมฯ หากมีการจัดภายใน 6 เดือน และรับอนุญาตใหเขารวมกิจกรรมครั้งละ ครึ่งวัน – 1 วัน สอดคลองกับ
การใหสัมภาษณของ สุเทพ ทองงาม (2559) กลาววา การสงเสริม สนับสนุน และใหโอกาสบุคลากรทุกทานเขารวม
กิจกรรม หากจะไปเขารวมกิจกรรมควรแบงกันไป สรางความสมดุลระหวางหนาที่การงานกับการเขารวมกิจกรรม
ขอเสนอแนะ
1. สํานักบรรณสารการพัฒนาควรปรับปรุงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสํานักฯ ใหสอด
รับกับความตองการ ความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญของบุคลากร ซึ่งจะสงผลตอจํานวนบุคลากรที่เขา
รวม และพัฒนากิจกรรมอยูในกระบวนการทํางาน (CSR-in-Process)
2. สํานักบรรณสารการพัฒนาควรเลือกใชสื่อและชองทางประชาสัมพันธใหเขาถึงบุคลากรมาก
ขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะการเปนผูรับสารใหดียิ่งขึ้น
3. สํานักบรรณสารการพัฒนาควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม อยางนอยปละ 1 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน ถึง 1 วัน
การนําไปใชประโยชน
1. บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม CSR ใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ
ไดแก การจัดกิจรรมสงเสริมการอาน การจัดการสารสนเทศทองถิ่น การใหบริการหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ
ชุมชน และการใหความรูดานการจัดการหองสมุด
2. สํานักบรรณสารการพัฒนาพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีทักษะในการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรม
อบรม และฝกฝนทักษะการฟง การอาน ตลอดจนทัศนคติที่ดีตอขอมูลขาวสารที่ไดรับ
3. ผูบริหารสํานักบรรณสารการพัฒนารับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน เพื่อนําไปการกําหนด
นโยบายและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของสํานักตอไป
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พลิกวิกฤตโควิด 19 จุดเปลี่ยนการฝกประสบการณวิชาชีพ
Khon Kaen University Library School ‘turn’ formation :
Coronavirus Crisis
เยาวพร ศานติวิวัฒน, สงวน พงศกิจวิทูร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
yaosir@kku.ac.th
sapon@kku.ac.th

บทคัดยอ
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักศึกษาฝกประสบการณรูปแบบ Onsite เปนรูปแบบ Work from Home เพื่อใหสอด
รับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
(COVID-19) เและประกาศนโยบายการปฏิบัติงานที่บานบุคลากร อีกทั้งบรรเทาผลกระทบและการเสียโอกาสที่เกิด
จากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ โดยนําเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
ที่มีในสํานักหอสมุด มาประยุกตและสนับสนุนการฝกประสบการณฯ รูปแบบ Work from Home พรอมสงตอ
ประสบการณที่ดีในการฝกประสบการณฯ ใหกับผูสนใจทั่วประเทศ และผลสํารวจความพึงพอใจการฝกงานแบบ
Work from Home พบวามีผูตอบแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 84.4 โดยรวมนักศึกษาฝกประสบการณมีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.93, SD=0.67)

คําสําคัญ: โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ, โควิด-19, การฝกงานออนไลน, การสรางลูกคารวมกัน
ABSTRACT
Epidemics of COVID-19 Khon Kaen University Library had changed the model
internship policy. Following Khon Kaen University Announcement (Number 515/2020) Subject:
Instruction and Learning Evaluation Guidelines: Prevention against the Spread of the New
Coronavirus 2019 (COVID-19) and Khon Kaen University Announcement (Number 546/2020) Work
from Home – Prevention against the Spread of the New Coronavirus 2019 (COVID-19). Eliminate
the impact and the loss of opportunities for students. Khon Kaen University Library was modifying
the internship model to be Work from Home. Applied technology and provide a good experience
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for interested people. Results from satisfactory questionnaires showed that the satisfactory were
at the high (𝑥𝑥̅ = 3.93, SD=0.67)

Keyword: Library School, Covid-19, Online Training, Customer Co-Creation
บทนํา
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ชวงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง ปจจุบัน เปนสถานการณที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศตางๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว ทุกคนจึงจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตรในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได สงผลกระทบในทุก ๆ ดานทั้ง
ภาคธุ ร กิ จ บริ ก าร สั ง คมและอุ ตสาหกรรม และยั ง ส ง ผลกระทบตอ การเรี ยนการสอนของไทยในทุ ก ระดับชั้น
สถานศึกษาตองถูกปดเพื่อลดชองทางการแพรกระจายของเชื้อไวรัส ขณะที่รัฐบาลไดออกประกาศและมีมาตรการ
เฝาระวังเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีการเวน
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) หามการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ ฝกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมาก เวนแตเปน
การดําเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการรับนักศึกษาเขาฝกงานในรูปแบบ Onsite
เปนระยะเวลามากวา 7 ป มีนักศึกษาเขาฝกประสบการณฯ ปละกวา 100 คน (สงวน พงศกิจวิทูร และเยาวพร
ศานติวิวัฒน, 2560) เปนแหลงฝกงานแบบครบวงจร พัฒนาความรวมมือกับหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในการฝก
ประสบการณเพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ ไดรับความไววางใจจากสถาบันการศึกษา
หลายแหงทั่วประเทศ เลือกเปนสถานประกอบการฝกเพื่อปฏิบัติงานจริงและสงนักศึกษาเขาฝกงานเปนประจําทุกป
ทั้งการฝกประสบการณทั่วไปและสหกิจศึกษา มีรูปแบบการฝกประสบการณและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ สอดคลองกับการศึกษาของ (Hart, 2008) บริษัทหรือองคกรที่จะประสบผลสําเร็จผูรวมงานตองเปนผูที่มี
ทักษะและความรูจากการฝกงานและประเมินผลงานจากสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อตองเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตองปรับเปลี่ยน
นโยบายการรับนักศึกษาฝกประสบการณรูปแบบ Onsite เปนรูปแบบ Work from Home เพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล กรณีเพื่อการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และประกาศนโยบายการปฏิบัติงานที่บานบุคลากร กรณีเพื่อการปองกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รวมทั้งบรรเทาผลกระทบและ
การเสียโอกาสที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ จึงตองพัฒนา
รูปแบบการฝกงานแบบ Work from Home ใหกับนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่ขอเขารับฝกงานสํานักหอสมุด
ก อ นที่ จ ะมี การประกาศสถานการณฉุก เฉิ น ในพื้ นที่ ทั่ ว ราชอาณาจัก รของรัฐบาล รวมถึ ง ประกาศนโยบายของ
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มหาวิทยาลัยขอนแกนและเปนแนวทางในการฝกงานรูปแบบ Work from Home ในอนาคต หากเกิดการระบาด
รอบที่ 2 ในประเทศ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแแบบการฝกประสบการณวิชาชีพแบบ Work from Home
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. สํารวจความพรอมของสถาบันและนักศึกษาที่ขอเขาฝกงานในชวงของการระบาด สถาบันที่
ตอบรั บ เข า ฝ ก งานรูป แบบ Work from Home จํ า นวน 1 สถาบั น 2 สาขา ได แ ก สาขาสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 51 คน และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 13 คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 64 คน หองสมุดจัดหาพี่เลี้ยง
โครงงานจํานวน 30 คน ไดแก 1) บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 28 คน 2) สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น 1 คน และ 3) Smart City Operational Center (SCOPC) โดยโครงการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 คน คิดเปนสัดสวนนักศึกษาตอพี่เลี้ยง เทากับ 2 : 1.4 คน และรวมโครงงาน
ทั้งสิ้น 64 โครงงาน สัดสวนโครงงานตอนักศึกษา 1:1
2. ประชุมหารือรวมกับผูบริหารและหัวหนางานสํานักหอสมุดเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางการ
ฝก โครงงานของนักศึกษาและเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานรูปแบบ Online และกําหนดใหใชเครื่องมือ
(Tools) และแอปพลิเคชั่นที่ใชฝกงานรูปแบบ Work from Home ดังนี้

ภาพที่ 1 เครื่องมือและแอปพลิเคชั่นในการฝกงาน
3. สื่อสารกับอาจารยและนักศึกษาใหรับทราบนโยบายแนวทางการฝก รายละเอียดโครงงาน
และเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานรูปแบบ Work from Home ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
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4. ประสานงานสาขาวิชาของนักศึกษาเพื่อขอรายชื่อ ภาพถาย และ Curriculum Vitae (CV)
ของนักศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ ในฐานขอมูล Trainee Directory ใหเปน
ปจจุบัน สําหรับแนะนําตัวนักศึกษาเบื้องตน รวมทั้งชองทางการสื่อสารกับนักศึกษาใหกับบุคลากรและพี่เลี้ยง

ภาพที่ 2 ฐานขอมูล Trainee Directory
5. ประชุ ม ชี้ แ จง เตรี ย มความพร อ มการฝ ก ประสบการณ ฯ แนะนํ า การใช เ ครื่ อ งมื อ
(Applications) ตาง ๆ ที่กําหนดใหใชในการฝกงานแบบ Work from Home ใหกับบุคลากรของสํานักหอสมุด
สํ า นั ก เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และ Smart City Operational Center (SCOPC)
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยงโครงงานของนักศึกษา

ภาพที่ 3 การประชุมบุคลากรที่ไดมอบหมายใหเปนพีเ่ ลี้ยงของนักศึกษาฝกประสบการณ
6. กําหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนําผูบริหารและบุคลากรผูไดรับมอบหมายการเปนพี่เลี้ยง
ของนักศึกษาในรูปแบบ Work from Home ดวย Meet Application ซึ่งการจัดปฐมนิเทศรูปแบบดังกลาว เปน
การสื่อสารโดยตรง ใชเวลาสั้นในการเตรียมการ ลดคาใชจายงบประมาณในการจัดกิจกรรม เชน คาอาหารวาง
คาตอบแทนวิทยากร เปนตน การนําเสนอขอมูลในการปฐมนิเทศเปนรูปแบบ Hypermedia ทําใหการนําเสนอมี
ความนาสนใจ เชื่อมโยงไปยังขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว สรางความกระตือรือรนใหกับนักศึกษาในการ
สอบถามขอมูล การใชเครื่องมือ (Application) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณฯ ผานชองทางสนทนาของ
Meet Application อยางกวางขวาง
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ภาพที่ 4 การปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมชี้แจงบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหเปนพีเ่ ลี้ยง
7. สงรายชื่อโครงงานที่สมบูรณใหนักศึกษาฝกประสบการณเลือกตามความสนใจ และนํามา
ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล Project Tracking ใหเปนปจจุบันเพื่อสําหรับตรวจสอบ ติดตามโครงงานของนักศึกษา
และพี่ เ ลี้ ย งโครงงาน รวมทั้ ง อาจารย นิ เ ทศจากสาขาวิ ช าที่ ส ง นั ก ศึ ก ษามาฝ ก ประสบการณ กั บ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพที่ 5 ฐานขอมูลโครงงานนักศึกษาฝกประสบการณ (Project Tracking)
8. นักศึกษาและพี่เลี้ยงดําเนินการฝกงานระหวางวันที่ 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 2563 ตลอด
ระยะเวลา 40 วันของการฝกประสบการณ นักศึกษาตองรายงานตัวในการเขาและออกการทํางานเวลา 8.30 น.
และ 16.30 น. ดวย Kaizala Application เชนเดียวกับบุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน สัปดาห
แรกของการเขาฝกประสบการณ สํานักหอสมุดไดจัดอบรมและใหความรูการใชโปรแกรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชในการทําโครงงานของนักศึกษา หลังจากนั้นจึงกําหนด Term of Reference (TOR) ระหวางสาขาวิชา
และสํานักหอสมุด มีการมอบหมายงาน กําหนดระยะเวลาการรายงานความกาวหนาของการทําโครงงานของ
นักศึกษาใหกับผูบริหารสํานักหอสมุด และสาขาวิชาไดรับทราบเปนระยะ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภายใน 5 วัน ครั้งที่ 2
ภายใน 10 วัน ครั้งที่ 3 ภายใน 15 วัน และครั้งที่ 4 ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญามอบหมายงาน
ทุกครั้งนักศึกษาจะตองสง Inception Report ในรูปแบบไฟลดิจิทัลเพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการทํางานระยะไกล
สามารถบริหารเวลาและสรางระเบียบวินัยในการทํางานรูปแบบ Work from Home

463

ภาพที่ 6 รายงานพิกัดที่อยู การลงเวลาการเขา-ออกการฝกงานของนักศึกษา และการแนะนําการทําโครงงานของ
พี่เลี้ยงใหนักศึกษาฝกประสบการณฯ
9. จัดกิจกรรมนําเสนอโครงงานรูปแบบออนไลนดวย Meet Application ระหวางวันที่ 11-17
มิถุนายน 2563 โดยมีผูบริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณาจารยจากสาขาวิชาของ
นักศึกษาเขารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะโครงงานพรอมสะทอนผลการเรียนรูการฝกประสบการณฯ รวมกัน

ภาพที่ 7 การนําเสนอโครงงานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
10. เมื่อนักศึกษาสงผลงานเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณฯ หองสมุดดําเนินการออกหนังสือ
รับรองการฝกประสบการณฯ ใหกับนักศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Libmoodle นักศึกษาจะ
ดาวนโหลดหนังสือรับรองดวยตนเอง เขาระบบดวยชื่อผูใชงานเดียวกับการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับนักศึกษาของสถาบันอื่น สํานักหอสมุดจะสรางชื่อผูใชงานใหกับนักศึกษากอน
การออกหนังสือรับรอง ซึ่งการออกหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทําใหลดเวลาและขั้นตอนใหกับผูนิเทศงานและ
ผูบริหารของสํานักหอสมุดในการเซ็นรับรองหนังสือที่มีจํานวนมาก และเปนการลดปริมาณกระดาษ คาใชจายตาง ๆ
ของอุปกรณสํานักงานไดเปนอยางมาก รวมทั้งเปนการสนับสนุนนโยบาย Green Library กิจกรรมชดเชยคารบอน
ของสํานักหอสมุดและ KKU Green Campus ไดอีกดวย

ภาพที่ 8 การออกใบรับรองการฝกประสบการณโดยใชโปรแกรม Libmoodle
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11. นํ า ผลงานโครงงานของนั ก ศึ ก ษาเผยแพร แ ละใช ง านจริ ง ที่ เ ว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน (https://libapps.kku.ac.th/app/)

ภาพที่ 9 ผลงานนักศึกษาเผยแพรและนําไปใชงานที่เว็บไซต
12. ประเมิ น ผลการฝ ก ประสบการณ ฯ เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการฝ ก
ประสบการณแบบ Work from Home ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
13. เผยแพรองคความรูและประสบการณที่ดีของการฝกประสบการณวิชาชีพฯ ในเวที KKU
Library The Series ตอนสวัสดีวันพฤหัสบดี “เลาะ เลา ลุย แฉประสบการณการพลิกองคกร การสรางความสําเร็จ
แบบมีสวนรวม (Co-creation Strategy) จากความสัมพันธของเครือขาย” วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา
10.00 - 12.00 น. โดยเชิญตัวแทนพี่เลี้ยงโครงงานและตัวแทนนักศึกษาฝกประสบการณมารวมถายทอดความรูและ
ประสบการณในชวง Work from Home ที่ผานมา

ภาพที่ 10 เผยแพรองคความรูการฝกประสบการณวิชาชีพ
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการฝ กงานแบบออนไลน ของสํา นักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ได ใ ช
แนวคิด (พงศทัศ วนิชานันท, 2563) ใหแนวทางการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงของการระบาดของไวรัส
โคโรนา โดยระบุวาตองกําหนดมาตรการเปดปดใหสอดคลองกับความรุนแรงของการระบาด ตองมีการสํารวจความ
พรอมของการเรียนทางไกล ตองสื่อสารถึงความจําเปน มีคูมือการสนับสนุนการเรียนทางไกลและมีเครื่องมือที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนทางไกล สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนนําแนวคิดนี้มาปรับใชเปนรูปแบบในการ
ฝกประสบการณในชวงของการระบาด พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการฝกประสบการณฯ ในระดับ
มาก สอดคลองกับผลสํารวจ “7 วันแรกหลังมาตรการ Work from Home และแนวทางทํางานที่บานอยางไรใหได
งาน” (สมาคมจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย, 2563) พบวามีหลายปจจัยสงผลตอการทําใหการทํางานแบบ
Work from Home ประสบความสําเร็จ ในระดับมากและมากที่สุด เชน การใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ
ในการทํางาน ประกอบดวย Collaboration Platfrom สําหรับการสื่อสารผานทางไกล การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา
ในการทํ า งาน ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และคํ า แนะนํ า ได ใ นทั น ที จ ะทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจในการทํ า งานและทํ า ให
กระบวนการทํางานไมติดขัด การติดตามงาน และหลักเกณฑในการประเมินผลงานที่ชัดเจน (Chi & Gursoy, 2008,
pp. 308-322) กลาววา ความสําเร็จของการฝกประสบการณฯ รูปแบบใดๆ ขึ้นอยูกับการสื่อสาร การทํางานรวมกัน
และความรวมมือของทุกฝาย และเพื่อเผยแพรประสบการณดังกลาวของหองสมุดในยุคปกติวิถีใหม จึงไดนํา องค
ความรูที่มีมาเผยแพรในเวที KKU Library The Series ตอนสวัสดีวันพฤหัสบดี “เลาะ เลา ลุย แฉประสบการณการ
พลิกองคกร การสรางความสําเร็จแบบมีสวนรวม (Co-creation Strategy) จากความสัมพันธของเครือขาย” จัด
โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ผาน Webinar มีผูสนใจเขารับชมมากวา 100 คน มาจากทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจต อ การฝ ก งานรู ป แบบ Work from Home สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2563 จํานวนนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
54 คน คิดเปนรอยละ 84.4 ของนักศึกษาฝกประสบการณทั้งหมด มีผลสํารวจดังนี้
ตารางที่ 1 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการฝกงานรูปแบบ Work from Home สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายการ

ประสบการณทํางานรูปแบบ WFH
1. มีประสบการณ WFH
2. ปกติทํางาน/เรียน แบบ WFH
3. หลักสูตร/สาขาใชมาตรการ WFH กับนักศึกษาบางสวนอยูแลว

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
�
𝒙𝒙
S.D
3.69
3.20
3.33

1.27
1.20
0.80

แปลผล

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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รายการ

4. ตอง WFH แบบไมไดเตรียมตัว

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
�
𝒙𝒙
S.D
3.46
0.95
ปานกลาง
ภาพรวม 2.74
0.69
ปานกลาง

ความคิดเห็นตอการฝกงานแบบ WFH
1. คิดวาอุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไมเพียงพอเมื่อตองทํางานที่บาน
2. ที่พักมีสภาพแวดลอมไมเอื้อตอการทํางาน
3. ลักษณะงานที่ทํา WFH ไมได
4. กังวลวาจะมีปญหาดานการติดตอสื่อสารกับหองสมุด/พี่เลี้ยง
5. กังวลวาจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเมือ่ WFH
6. กังวลเรื่องการประเมินผล
7. ไมสามารถทํางานไดตามระยะเวลาทํางานตามปกติ
ภาพรวม
สิ่งที่จําเปนตอการฝกงานแบบ WFH
1. มี Platform สําหรับการทํางานและติตดตามงาน
2. มี Collaboration Platform สําหรับการสื่อสารทางไกล
3. พี่เลี้ยงใหความรวมมือและคําแนะนําไดในทันที
4. หลักเกณฑในการประเมินผลงานที่ชัดเจน
5. การแยกเวลาการทํางานและเวลาสวนตัวอยางชัดเจน
6. การจัดบรรยากาศการทํางานในบาน
ภาพรวม
ความพึงพอใจภาพรวม

3.19
3.15
2.72
3.54
3.13
3.48
3.04
4.45

0.89
1.07
0.96
0.97
0.89
0.99
0.93
0.87

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.30
4.26
4.28
4.19
4.06
3.81
4.98
3.93

0.77
0.73
0.90
0.91
0.71
0.89
0.73
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจตอการฝกงานรูปแบบ Work from Home สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.93, SD=0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานประสบการณทํางานรูปแบบ Work from Home นักศึกษามีประสบการณ Work from Home อยูใน
ระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.69, SD=1.27) ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ 2.74, SD=0.69) ดานความคิดเห็นตอการฝกงาน
นักศึกษากังวลวาจะมีปญหาดานการติดตอสื่อสารกับหองสมุด/พี่เลี้ยง อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.54, SD=0.97)
ภาพรวมอยูในระดับมาก 𝑥𝑥̅ = 4.45, SD=0.87) ดานสิ่งที่จําเปนตอการฝกงานแบบ Work from Home นักศึกษา
เห็นวามี Platfrom สําหรับการทํางานและติดตามงานอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.30, SD=0.77) ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.98, SD=0.73)
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ขอเสนอแนะ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในเนื้อหาและ
การใชเครื่องมือในการทําโครงงานเพื่อเปนที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงโครงงานใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
จัดหาอุปกรณหรือทรัพยากรออนไลนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใช Application ที่ใชในการ Work from Home
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณและบุคลากร
การประเมิ น ผลโครงงานของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ก ประสบการณ ฯ รู ป แบบ Work from Home
ควรประเมินผลจากชิ้นงานและพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะที่อยูระหวางการฝกประสบการณฯ และในอนาคต
หากมีการฝกประสบการณรูปแบบดังกลาว สํานักหอสมุดควรจะพัฒนา Application ที่สนับสนุนการฝกงานรูปแบบ
Work from Home ใหมีลักษณะเบ็ดเสร็จเพียง Application เดียว
การนําไปใชประโยชน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรูปแบบการฝกงานแบบ Work from Home
ที่
เหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผลงานของนักศึกษาสามารถนําไปใชงานไดเและมี
ประโยชนตอบุคลากรสํานักหอสมุด และผูใชบริการของหองสมุดไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการสรางความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือจากสาขาวิชาของนักศึกษา และเปนตนแบบเผยแพรความรูสงมอบตอประสบการณที่ดีใหกับ
หนวยงาน ผูสนใจการฝกประสบการณ รูปแบบ Work from Home ทั้งในและตางประเทศ
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการฯ และความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความภั กดี และความผู กพั นของผู ใช บริ การที่ มี ต อสํ านั กวิ ทยบริ การฯ โดยเก็ บรวบรวมข อมู ลด วย
แบบสอบถามจํานวน 367 ชุด จากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่เคยเขามาใชบริการ 3 ครั้งขึ้นไป
และเขามาใชบริการขณะดําเนินการวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการวิจัย พบวา การรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมทั้ง 7 ดาน อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารองคกร และดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานการประชาสัมพันธ ตามลําดับ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบผลของกลุมตัวอยางที่ความแตกตางกันตอการรับรูทั้ง 7 ดาน พบวา ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระดับการรับรูไมแตกตางกัน ดานการบริหารองค กร ดานบุคลากร ดานสถานที่ และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานบริการ ดานการประชาสัมพันธ มีระดับการรับรูแตกตางกัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีและความผูกพัน พบวา ผูใชบริการไมลังเลใจที่จะใชบริการ
ตาง ๆ ภายในสํานักฯ ถึงแมวาจะมีหนวยงานอื่น ๆ ใน มรอ. ที่ใหบริการ รองลงมา คือ เมื่อผูใชบริการตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศจะนึกถึงสํานักฯ เปนอันดับแรก และหากมีโอกาสผูใชบริการจะแนะนําใหคนรูจักมาใชบริการ

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, ความภักดี, ความผูกพัน
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ABSTRACT
This research aimed to study the image perception of users and explore their
royalty and relation toward the Office of Academic Resources and Information Technology (ARIT)
of Uttaradit Rajabhat University. The population was all members of the university including
undergraduate students, graduate students, academic personnel, and supporting personnel. 367
samples were picked by using the criteria of frequency of receiving service. The selected samples
were the member who came and received the organization’s service at least 3 visiting times limited
in between the data collecting period. The data was collected by questionnaires.
The results showed that the image perception of the users toward ARIT in all 7
aspects with overall perception at high level. According to individual aspect, 2 highest aspects
which shared the same mean value were organization management and personnel aspects,
followed by the aspects of space and facilities, information resources, services, and public relations
aspects respectively while the aspect of information technology had the lowest average score.
When comparing whether the different sample groups have different image
perceptions of all the 7 aspects. The results show that the perception of information technology
aspect was insignificantly different, while organization management, personnel, space and facilities,
information resources, services, and public relations were significantly different.
The highest-level viewpoint over royalty and relations showed that users never
felt hesitated to receive the services from ARIT even though there were many service points or
departments in the university who provide the same services as ARIT. The second-highest viewpoint
was whenever the users wanted information resources, they would think of ARIT first, and they
tended to strongly recommend others to use services from ARIT.

Keyword: Image, Royalty, Relations
บทนํา
ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอยางแทจริงของบุคคล ภาพลักษณท่ีบุคคลหรือ
ประชาชนมีตอองคกรหรือสถาบันนั้นจะเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับประสบการณ ขอมูล ขาวสารที่ประชาชนไดรับ
ดวยและสิ่งเหลานี้ยอมจะกอตัวขึ้นเปนความประทับใจ ซึ่งอาจจะเปนความประทับใจที่ดีหรือไมดีก็ได สุดแลวแตการ
กระทําหรือพฤติกรรมขององคกรนั้น งานประชาสัมพันธจึงมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางภาพลักษณที่
แทจริงขององคกรหรือสถาบันใหเกิดขึ้นในความรูสึกนึกคิดจิตใจของประชาชนและการสรางภาพลักษณดังกลาวจะ
เกิดขึ้นไดโดยอาศัยการใหขาวสาร ความรูและประสบการณอยางเพียงพอแกประชาชนตามที่ตนประสงคใหเกิดขึ้น
ในจิตใจของประชาชนเพื่อใหเกิดความประทับใจ (สายฝน บูชา, 2559, น. 2) รวมถึงองคกรหรือสถาบันใด ๆ ยอม
ตองการไดรับการยอมรับ ความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนในสังคม สิ่งหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางความเชื่อถือ
ไววางใจนี้ก็คือ ภาพลักษณ หากองคกรหรือสถาบันใดมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอ
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สถาบันหรือหนวยงานนั้น ๆ ก็จะเปนไปในทางที่ดี มีความนาเชื่อถือ ศรัทธา สมควรแกการไววางใจหรือนาคบหา
สมาคมดวย (นิสากร หิรัญญะวณิชย, 2557 อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2553, น. 493) จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจศึกษา กระบวนการสื่อสารภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
ดานการบริหารองคกร ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการประชาสัมพันธ
ด า นบุ ค ลากร และด า นสถานที่ แ ละสิ่ง อํ านวยความสะดวก นอกจากนี้ ผูวิ จั ย มีค วามประสงคจ ะศึ กษาการรับรู
ภาพลั ก ษณ แ ละความคิ ดเห็น เกี่ ยวกั บ ความภั ก ดีแ ละความผูก พั น ของผู ใ ช บ ริก ารที่ มีต อ สํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาจากผูใชบริการที่ใชบริการในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อตองการทราบถึงมุมมองที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีตอสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการไดรับการยอมรับ เชื่อถือและไววางใจจากบุคคลกลุมนี้ก็เปนสวนสําคัญเชน กัน
เนื่องจากบุคคลกลุมนี้จะสามารถชวยเผยแพรชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกสูวงกวางไดและเปนที่รูจักมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ในมุมมองของผูใชบริการ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีและความผูกพันของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการที่มาใช
บริการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่เขามาใชบริการ 3 ครั้งขึ้นไป
และเปนผูใชบริการขณะดําเนินการวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน โดยคํานวณจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 3) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 367 คน จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการวิจัย และดานภาษาศาสตร เปนผูตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC –Index of Congruence) ของขอคําถาม ความครอบคลุมเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชคํา
สํานวนภาษาและความชัด เจนของถ อ ยคํา ซึ่ง แตล ะขอ ไดค า IOC ตั้ง แต 0.6 ขึ้น ไป และนํา แบบสอบถามมา
ปรับ ปรุง แกไ ข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับประชากรที่มิใช
กลุมตัวอยาง จากนั้นนํามาหาคาเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกับผูใชบริการ จํานวน 367 คน
ซึ่งเก็บขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามไดทั้งสิ้น 325 ชุด คิดเปนรอยละ 88.5
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการวิจ ัย เรื ่อ ง ภาพลัก ษณข องสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสน เ ทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในมุมมองของผูใชบริการ ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้
1. การรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ในมุมมองของผูใชบริการ ทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานการบริหารองคกร พบวา มีการรับรูภาพลักษณการบริหารงานมีความซื่อสัตย สุจริต
2) ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีการรับรูภาพลักษณทรัพยากรสารสนเทศประเภท
สิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เปนตน เพียงพอและเปนปจจุบัน
3) ดานการบริการ พบวา มีการรับรูภาพลักษณดานการบริการ เวลาเปด-ปด วันจันทร-ศุกร
เวลา 17.00-19.00 น. (เปดบริการลวงเวลา เฉพาะศูนยวิทยบริการ)
4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีการรับรูภาพลักษณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/
อุปกรณมีความทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล
5) ดา นการประชาสัม พัน ธ พบวา มีก ารรับ รู ภ าพลัก ษณด า นการประชาสัม พัน ธ
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธมีเนื้อหาที่เขาใจงาย มีความชัดเจนและสวยงาม
6) ดานบุคลากร พบวา มีการรับรูภาพลักษณดานบุคลากร ใหบริการดวยความสุภาพและ
ใหเกียรติผูใชบริการ
7) ดา นสถานที่แ ละสิ่ง อํา นวยความสะดวก พบวา มีการรับรูภาพลักษณดานสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ตั้งของสํานักฯ สามารถเดินทางไป-มาไดสะดวกและสภาพแวดลอมที่ดี

3. ดานสถานที่ 4. ดาน
1. ดานการ
2. ดานบุคลากร และสิ่งอํานวย ทรัพยากร
บริหารองคกร
ความสะดวก สารสนเทศ

5. ดานการ 6. ดานการ
บริการ
ประชาสัมพันธ

7. ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.74

0.78

0.8

0.77

0.86

0.86

0.82

คาคะแนนเฉลี่ย

4.13

4.13

4.06

3.98

3.91

3.87

3.84

2. ผูวิจัยใชการเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามประเภทของผูใชบริการ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 รายขอดังนี้
ดานการบริหารองค กร พบวา การมีนโยบายการจัดหาทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ทั น สมั ย
ตรงกับความตองการของผูใชบริการ มีคา Sig เทากับ 0.00* และ การกําหนดอัตลักษณของสํานักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ตราสัญลักษณ (Logo) สื่อกราฟฟก เปนตน มีคา Sig เทากับ 0.005* กลาวคือ ประเภท
ของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการบริหารองคกร แตกตางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ เชน หนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ เปนตน เพียงพอและเปนปจจุบัน มีคา Sig เทากับ 0.039* กลาวคือ ประเภทของผูใชบริการ
ของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทรัพยากร
สารสนเทศ แตกตางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการบริการ พบวา เวลาเปด-ปด วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-17.00 น. (เปดบริการ
เฉพาะศูนยวิทยบริการ) มีคา Sig เทากับ 0.00* เวลาเปด-ปด วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น. มีคา Sig เทากับ
0.001* บริการหองประชุม/สัมมนา เชน หองประชุมพิชัยนที หองประชุมพิชัยสงคราม หองประชุมบรรณลิขิต
เปนตน มีคา Sig เทากับ 0.009* และ เวลาเปด-ปด วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-19.00 น. (เปดบริการลวงเวลา
เฉพาะศูนยวิทยบริการ) มีคา Sig เทากับ 0.021* กลาวคือ ประเภทของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมี
การรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการฯดานการบริการ แตกตางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว า ป จ จั ย ทั้ ง 5 ด า น มี ค า Sig มากกว า 0.05 กล า วคื อ
ประเภทของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมแตกตางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการประชาสัมพันธ พบวา เอกสาร/แผนพับ/ปายแนะนําการใหบริการมีความชัดเจน
และมองเห็นไดงาย มีคา Sig เทากับ 0.011* กลาวคือ ประเภทของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการ
รั บ รู ภ าพลั ก ษณ ข องสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด า นการประชาสั ม พั น ธ แ ตกต า งกั น ที่ นั ย
ความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด า นบุ ค ลากร พบว า บุ ค ลากรแต ง กายเหมาะสมและมี บ ุ ค ลิ ก ภาพที ่ เ ป น มิ ต รกับ
ผู ใ ช บ ริ ก าร มีคา Sig เทากับ 0.002* และบุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีคา Sig เทากับ
0.000* กลาวคือ ประเภทของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากร แตกตางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พบว า สถานที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถเดิ น ทางไป-มาได ส ะดวกและสภาพแวดล อ มที่ ดี มี ค า Sig เท า กั บ 0.001*
สภาพแวดลอมภายในสํานักวิทยบริการฯ มีบรรยากาศที่เอื้อการศึกษาคนควา มีคา Sig เทากับ 0.016* ครุภัณฑ
มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม เชน โตะ เกาอี้ ชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร เปนตน มีคา Sig เทากับ 0.005* และ
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน บริการน้ําดื่ม, ลิฟต, หองน้ํา, ปายแสดงสัญลักษณตาง ๆ เปนตน มีเพียงพอและ
เหมาะสม มีคา Sig เทากับ 0.042* กลาวคือ ประเภทของผูใชบริการของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีการรับรู
ภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกัน
ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดานการบริหารองคกร
ดานทรัพยากรสารสนเทศ
ดานบริการ
ดานการประชาสัมพันธ
ดานบุคลากร
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

* มีระดับการรับรูแตกตางกัน

* มีระดับการรับรูไ มแตกตางกัน

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีและความผูกพันของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีและความผูกพันของ
ผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
เรี ย งลํ า ดับ จากมากไปหาน อย พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารไมลัง เลใจที่ จ ะใช บ ริก ารตา ง ๆ ภายในสํ า นั กวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแมวาจะมีหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถที่ใหบริการ รองลงมา คือ
เมื่อตองการทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการจะนึกถึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอันดับ
แรก และเมื่อมีโอกาสจะแนะนําใหคนที่รูจักมาใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแนนอน
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1.
ผูใชบริการ
ไมลังเลใจ
ที่จะใช
บริการตาง
ๆ ภายใน
สํานักฯ
ถึงแมวาจะ
มี
หนวยงา…

2. เมื่อ
ผูใชบริการ
ตองการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
จะนึกถึง
สํานักฯ
เปนอันดับ
แรก

3. เมื่อมี
โอกาส
ผูใชบริการ
จะแนะนํา
ใหคนที่
รูจักมาใช
บริการของ
สํานักฯ
อยาง
แนนอน

4.
ผูใชบริการ
คิดวา
สํานักฯ
เปน
หนวยงาน
ที่มี
คุณภาพ
และเปนที่
ยอมรับ…

5.
ผูใชบริการ
มีความ
ผูกพันกับ
สํานักฯ
และมี
ความตั้งใจ
จะกลับมา
ใชบริการ
อยาง…

6.
ผูใชบริการ
มักจะบอก
เลา
ประสบกา
รณในการ
ใชบริการ
สํานักฯ แก
คนที่รูจัก

7. หากมี
กิจกรรม/
บริการตาง
ๆ เชน การ
อบรม
สัมมนา,
บริการ
ARIT
WARP
TOUR…

8.
ผูใชบริการ
ติดตาม
ขอมูล
ขาวสาร
เกี่ยวกับ
สํานักฯ อยู
เสมอ

คาคะแนนเฉลี่ย

4.16

4.1

4.07

4.02

3.99

3.93

3.89

3.71

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.82

0.79

0.82

0.81

0.88

0.93

0.84

0.96
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
1. การรับรูภาพลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ในมุมมองของผูใชบริการ ทั้ง 7 ดาน มีดังนี้
1.1 ดานการบริหารองคกร พบวา ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณการบริหารงานมีความ
ซื่อสัตย สุจริต ทั้งนี้เปนเพราะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการบริหารองคกรตามองคประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย หลักคุณธรรม (Morality) ใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม
การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย
หลักความโปรงใส (Accountability) สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดโดยมีเอกสารหลักฐานตาง ๆ จัดเก็บไว
อยา งเปน ระเบีย บ หลัก การมีสว นรว ม (Participation) โดยใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขา มา
มีสวนรวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชนการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรว ม
การวางแผนยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility)
การตระหนักในสิทธิแ ละหนา ที่ ความสํา นึก ในความรับ ผิด ชอบตอ สัง คม การใสใ จปญ หาการบริห ารจัด การ
การกระตือ รือ รน ในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง เชน ดําเนินการตามโครงการจะแบงหนาที่
การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากรไดรับรูและมีสวนรวมการทํางานเปนทีม หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or
Economy) การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากร
มีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา เชนการใชกระดาษที่ใชแลวทั้ง 2 หนา
1.2 ดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณเกี่ยวกับทรัพยากร
สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เปนตน เพียงพอและเปนปจจุบัน ทั้งนี้เปนเพราะ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ใหครอบคลุมทุกประเภทและ
ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย กอปรกั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารส ว นใหญ เ ป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ ประกอบการเรียนและการทําวิจัย
รวมถึงหนังสือเปนสิ่งพิมพที่ผูใชบริการสามารถยืมไปอานที่บานหรือที่พักได ซึ่งจากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2561 พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และยืมหนังสือหมวด 000-900 จํานวน 18,420 เลม (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2561, น. 79) ซึ่งแตกตางผลการศึกษาของ คะนึงนิตย หีบแกว, ธันยกานต สินปรุ,
และพุทธชาติ เรืองศิริ (2557, น. 138-139) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอภาพลักษณศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา ความคิดเห็นประเด็นเปนแหลงเรี ยนรู ที่มี ทรัพ ยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภทมากที่สุด
1.3 ดานการบริการ พบวา ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณดานการบริการเกี่ยวกับเวลาเปด-ปด
วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-19.00 น. (เปดบริการลวงเวลา เฉพาะศูนยวิทยบริการ) ทั้งนี้เปนเพราะชวงเวลาดังกลาว
ผูใชบริการสวนใหญซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเวลาเขามาศึกษาคนหาความรูไดมากกวาจึงทําใหมีโอกาส
เขามาใชบริการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมากกวาชวงเวลาปกติ รวมถึงผูใชบริการวางเวน
จากการเรียนและเขามาใชพื้นที่ที่ไดจัดสรรไวอยางเปนสัดสวน ไมวาจะเปนการคนควาหาหนังสือ วารสารและ
วิทยานิพนธ หรือใชเปนสถานที่พักผอนและเปนจุดนัดพบกับเพื่อนหรืออาจารยผูสอนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเรียน
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การทํารายงาน ดังที่ สุบิน ไชยยะ (2552, น. 56) กลาววา การจัดบริการลวงเวลาเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
หองสมุดและผูบริการ เพราะเปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหผูบริการใชประโยชนจากทรัพยากรสารนิเทศ
สําหรับการศึก ษาคน ควา และการวิจัย ในหอ งสมุด อยา งคุม ค า ทั้ง นี้เ พื่อ เปน การสนองความต อ งการและ
อาจจะสรา งความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ หองสมุดควรดําเนินการกําหนดนโยบายในดานตาง ๆ รวมถึงจัดใหมี
ผูรับผิดชอบหรือ คณะทํา งานในการจัดบริก ารลว งเวลา ซึ่ง เปน บุค ลากรในวิช าชีพ สารสนเทศที่มีค วามรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดบริการลวงเวลาเปนอยางดี เพื่อทําหนาที่ในการวางแผนจัดบริการ การกําหนดนโยบายในการ
จั ด บริ ก าร การจั ด ตารางปฏิ บ ั ต ิ ง านล ว งเวลา การจั ด ทํ า งบประมาณที ่ ใ ช ใ นการจั ด บริ ก าร รวมทั ้ ง
การกํ า หนดคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านล ว งเวลา การฝ ก อบรมในการปฏิบัติ ง าน นอกจากนี้ ห อ งสมุดควรมี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม
1.4 ด า นเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารมี การรับ รูภาพลั กษณดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณมีความทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้เปนเพราะสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสวนงานหนึ่งที่มุงเนนการใหบริการเปนหลักจึงจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาวัสดุและ
อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกป และไดมอบหมายใหนักวิชาการคอมพิวเตอรไดสํารวจวัสดุและ
อุป กรณอ ยา งสม่ํา เสมอ เพื ่อ ใหว ัส ดุแ ละอุป กรณม ีค วามพรอ มในการงานสํา หรับ ใหบ ริก ารแกน ัก ศึก ษา
อาจารยใชประกอบการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษฎา แกวผุดผอง (2558, น. 13)
ไดศึกษาสภาพการใช ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบุ ค ลากรหอสมุด
และคลั ง ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเครือ่ งมือและ
อุปกรณมากที่สุด
1.5 ดานการประชาสัมพันธ พบวา ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธมีเนื้อหาที่เขาใจงาย มีความชัดเจนและสวยงาม ทั้งนี้เปนเพราะการแจง
ขาวสารประชาสัมพันธจะใหความสําคัญการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสารกับผูใชบริการเปนการสราง
ภาพลักษณใหผูใชเกิดการจดจําสื่อประชาสัมพันธนั้น ๆ รวมทั้งไดเผยแพรสื่อประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง
ไดแก สื่อสิ่งพิมพจะติดประกาศภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ผานทางเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุค (Facebook) หรือ ไลน (Line) เพื่อใหผูใชบริการไดรับรูขาวสาร
ประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วและเขาถึงไดตลอดเวลา
1.6 ดานบุคลากร พบวา ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณ ดานบุคลากร พบวา บุคลากร
ใหบริการดวยความสุภาพและใหเกียรติผูใชบริการ สวยงาม ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรมีความเต็มใจในการใหบริการ
ทุกครั้ง มีความเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งจะเห็นไดวาผูใชบริการในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศมีห ลากหลายไมว า จะเปน นั ก ศึ กษา บุ ค ลากรสายวิ ช าการ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น และ
บุคคลภายนอก ซึ่งผูใชบริการที่เขามาใชบริการตองการมาแสวงหาสารสนเทศและเมื่อมีขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับ
สารสนเทศ เจาหนาที่ไดใหความชวยเหลือใหผูใชบริการเหลานี้ประสบผลสํา เร็ จ ในการค น คว า หาสารสนเทศ
รวมไปถึ ง สร า งความประทั บ ใจในการให บ ริ ก ารและสร า งความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน
1.7 ด า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ก ารรั บ รู ภ าพลั ก ษณ
ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา สถานที่ตั้งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
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เดิ น ทางไป-มาได ส ะดวกและสภาพแวดลอ มที ่ด ี ทั ้ง นี ้เ ปน เพราะสถานที ่ตั ้ง อยู  บ ริเ วณศู น ย ก ลางของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ มีการออกแบบอยางเหมาะสมตามมาตราฐานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
รวมถึงไดจัดบริเวณสถานที่จอดรถสําหรับรองรับผูใชบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ จัดทางลาด
สํ า หรั บ ผูพิ ก าร ส ว นประตูเข า -ออกได จัดทํ า ใหมี ความลาดเอี ย ง เพื่ อ เข็ น รถเข็ น เข าออกสะดวก ซึ่ ง สอดคลอง
ผลการศึกษาของ สายฝน บูชา (2559, น. 73-77) ไดศึกษาภาพลักษณของหองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อําเภอลาด
หลุมแกว ในสายตาของประชาชน พบวา ดานอาคารและสถานที่ผูใชบริการรับรูภาพลักษณ ตั้งอยูในยานชุมชนที่ไป
มาสะดวกและมีสภาพแวดลอมที่ดี
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีและความผูกพันของผูใชบริการที่มีตอสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา ผูใชบริการไมลงั เลใจที่จะใชบริการตาง ๆ ภายในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแมวาจะมีหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถที่ใหบริการ ทั้งนี้
เปนเพราะผูใชบริการมีความเชื่อถือและความไววางใจในการเขาใชบริการและไดจัดบริการที่หลากหลาย เชน บริการ
ยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บริการฝกอบรม รวมถึงไดจัดสรรพื้นที่การทํา งาน
ร ว มกั น (Co-working Space) เพื่ อ ตอบสนองการทํ ากิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เชน จัด พื ้น ที ่สํ า หรับ ผู ใ ชว ัย เด็ก
โดยจัด หอ งหนัง สือ สํา หรับ เด็ก ไดจัด เตรีย มหนัง สือ ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก รวมถึงจัดพื้นที่สําหรับวัยรุนที่เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นอกจากจะมาใชพื้นที่หองสมุดเพื่ออานหนังสือระหวางรอเขาเรียนหรืออานหนังสือกอน
สอบแลว ยังตองการพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมกลุม การติวหนังสือรวมกัน ตลอดจนการพักผอนในระยะเวลาสั้น ๆ โดยได
จัดหอง RUN-NUR สําหรับใหผูใชไดผอนคลายและรับชมภาพยนตรไดอยางเปนสวนตัว และจัดพื้นที่สําหรับผูใชวัย
ผูใหญที่เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศการทํางานใหม ๆ นอกเหนือจาก
สถานที่ทํางานประจําของตน โดยไดจัดหอง ARIT UX และหอง KIT Room สําหรับใหทํางานเปนกลุมและสามารถ
นําอาหารเขามารับประทานได รวมถึงผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งนั ก ศึ ก ษากลุ ม นี้ จ ะเข า ใช บ ริ ก ารในสํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตั้ ง แต เ ข า เรี ย นชั้ น ป ที่ 1
และยั ง คงเขาใชบริการอยูเปนประจําจึงทําใหมีความคุนเคยกับบริการสารสนเทศ รวมทั้งคุนเคยกับการติดตอกับ
เจาหนาที่ ผูใชบริการที่เขามาใชบริการหากประสบการคนหาสารสนเทศไมพบ ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดจัดบริการ Need Help โดยใหผูใชบริการสแกน QR Code ที่ติดตามชั้นหนังสือ จากนั้นให พิ ม พ
ขอความหมายเลขชั้น เชน Help2 จะมีเจาหนาที่ที่ประจําในแตละชั้นออกไปใหความชวยเหลือใหผูใชบริการคนหา
สารสนเทศ ซึ่งเปนบริการเชิงรุกที่ตองการชวยเหลือผูใชบริการในการคนหาสารสนเทศและเปนการสรางความ
ประทับใจการใชบริการ ทําใหผูใชบริการพึงพอใจและกลับมาใชบริการซ้ําในครั้งตอ ๆ ไป
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บทคัดยอ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรเปนความตองการของผูบริหารขององคกรทุกคน
ทั้งนี้เพราะวาการที่บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยอมสงผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพ
ขององคกรนั้น ๆ การประเมินคุณคาของบุคลากรในองคกร มีความจําเปนตองพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถือเปนกระบวนการหรือเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานบุคคลที่สามารถชวยเหลือ และพัฒนาการทํางานขององคกรใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการที่มีประโยชนตอองคกร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่บุคลากร
มีการทํางานตามมาตรฐานภาระงานของแตละงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการ จึงไมใชแค
เพียงบุคลากรกรอกขอความรายงานการปฏิบัติงาน และหัวหนางานประเมินจากเนื้อหาที่กรอกขอมูลเทานั้น แตเปน
การรายงานการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดตามมาตรฐานภาระงาน (Load Unit) ของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ที่มีหนวย
นั บ เป น ชั่ ว โมง วั น นาที หรื อ ครั้ ง จึ ง ทํ า ให บุ ค ลากรสํานั ก วิท ยบริก ารไมสามารถใช ง านระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนกลางไดเพียงอยางเดียว งานบริหารบุคคล สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึง
พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการทํางานของ
องคกร จึงสงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ในภาพรวม อยูใน
ระดับดี ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจแยกประเภทผูใช พบวา ความพึงพอใจของหัวหนางานอยูในระดับดี
มาก ซึ่งมากกวาความพึงพอใจของผูใชงานทั่วไปที่อยูในระดับดี

คําสําคัญ: ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน, สํานักวิทยบริการ, หนวยภาระงาน, บุคลากรสํานักวิทยบริการ
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ABSTRACT
The effective performance of personnel is a requirement of every organizational
executive. This is because the personnel of the organization work efficiently; it affects the success
and efficiency of the organization. Evaluating the value of personnel in the organization It is
necessary to consider the performance of the persons in the assigned duties. Performance appraisal
is therefore an important process or tool in personnel management that can help. And develop
the work of the organization to be able to achieve the specified objectives effectively Performance
evaluation is a process that is beneficial to the organization. Office of Academic Resources Prince
of Songkla University It is the teaching and learning support unit of Prince of Songkla University
where personnel work according to the workload standard of each job. Performance evaluation of
the Office of Academic Resources Therefore not just using personnel to fill in the report and
supervisors assess from the filled content only Rather, it is an operational report that is set in
accordance with the standard load (Load Unit) of the work itself is responsible. With units of hours,
days, minutes, or times. Therefore making the personnel of the Office of Academic Resources The
central performance evaluation system cannot be used alone. Human Resource Management
Office of Academic Resources Prince of Songkla University Therefore, the Office of Resource
Evaluation System has been developed to be in line with the organization's working guidelines. As
a result, the results of the evaluation of the satisfaction of the use of the overall performance
evaluation system are at a good level. While the results of the user satisfaction assessment were
found that the supervisor's satisfaction is very good. Which is greater than the satisfaction of general
users at a good level.

Keyword: Performance evaluation system, Office of Academic Resources, Load unit, Personal
บทนํา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทํา TOR (Term of Reference)
ผานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใชสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระบบดังกลาวเปนระบบกลางที่บุคลากรทุกคนจะตองเขามา
ดําเนินการจัดทํา TOR โดยรูปแบบการจัดทํา TOR ของมหาวิทยาลัยจะแบงเปน 4 สวน ไดแก 1) ผลงานประจํา
2) ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ 3) ภาระสวนงานกําหนดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เมื่อถึงชวงเวลาจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงาน บุคลากรจะทําการกําหนดหัวขอภาระงาน เปอรเซ็นของภาระงาน และเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ภาระงานตอหัวหนางานและเมื่อถึงชวงการประเมินจะใหบุคลากรทุกคนเขามารายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระ
งานที่กําหนดไว
สํานักวิทยบริการ เปนหนวยงานที่อยูภายใตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเปนองคกรสาย
สนับสนุนที่ใหบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรูใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกโดยสํานักวิทย

481

บริการประกอบดวย 1) สํานักงานบริหาร 2) ฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ และ 3) ฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู ซึ่งแตละรอบปงบประมาณบุคลากรแตละฝา ยของสํา นัก วิท ยบริก ารจะตอ งดํา เนิน การจัด ทํา TOR
เพื่อกําหนดภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง แตเนื่องจากการทํางานของบุคลากรสํานักวิทย
บริการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานของแตละงาน (Load Unit) เชน งานบรรณารักษ งานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานโปรแกรมเมอรฯ จะมีการรายงานการทํางานที่มีหนวยนับเปน ชั่วโมง วัน นาที หรือจํานวนครั้ง เปนตน โดยมี
รายละเอียดในการกําหนดมาตรฐานภาระงานสวนกลางของบุคลากรทุกคนของสํานักวิทยบริการ ดังนี้ ภาระงานของ
บุคลากรสํานักวิทยบริการตอครึ่งปหรือ 6 เดือนจะตองมีภาระงานรวมไมนอยกวา 770 (Load Unit-L.U.) ซึ่งมีหลัก
คิดมาจากเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในวันเปดทําการวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาพักกลางวันจํานวน 1 ชั่วโมง)
โดยหลักการเทียบเทียบหนวยชั่วโมง ดังนี้ 1 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยภาระงาน 1 วันมี 7 หนวยภาระงาน 1 สัปดาห
35 หนวยภาระงาน 1 เดือนมี 140 หนวยภาระงาน 6 เดือนมี 840 หนวยภาระงาน
ทั้งนี้ไดยกเวนภาระงานตามสิทธิการลาพักผอน 10 วัน (70 หนวยภาระงาน) ดังนั้นจึงกําหนด
ภาระงานรวมในรอบ 6 เดือนของบุคลากรแตละคนไมนอยกวา 770 หนวยภาระงาน โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงาน ดังนี้
1. ภาระงานประจํา
บุคลากรของสํานักวิทยบริการจะตองมีภาระงานประจําไมต่ํากวา 462 และไมเกิน 693 L.U.
(รอยละ 60-90 ของภาระงานทั้งหมด) ทั้งนี้ใหใชมาตรฐานภาระงานเปนคูมือในการจัดทําปริมาณงานเพื่อการ
ประเมิน ประสิทธิภาพการทํางาน
2. ภาระงานพัฒนา งานพิเศษ และงานอื่น ๆ
บุคลากรของสํานักวิทยบริการจะตองมีภาระงานเชิงพัฒนา งานพิเศษ และงานอื่น ๆ ไมต่ํากวา
77 และไมเกิน 308 L.U. (รอยละ 10-40 ของภาระงานทั้งหมด) โดยมีกรอบเบื้องตนในการกําหนดภาระงานดังนี้
1. งานวิจัยและงานพัฒนา
1.1 ภาระงานวิจัยและพัฒนาของบุคลากรที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักวิทยบริการ
สามารถนับเปนภาระงานไดไมเกิน 3.5 L.U. ตอสัปดาห ทั้งนี้จะตองมีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่องภายในระยะเวลา
2 ป
1.2 งานเรียบเรียงบทความ งานพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือสื่อตาง ๆ สามารถนับเปนภาระ
งานไดไมเกิน 3.5 L.U. ตอสัปดาห ทั้งนี้จะตองมีผลงานอยางนอย 1 เรื่องภายในระยะเวลา 1 ป
1.3 คูมือมือปฏิบัติงาน 5 บท จํานวน 60 LU (บทที่ 1 = 5 Lu บทที่ 2 = 5 Lu บทที่ 3
=15 Lu บทที่ 4=25 Lu บทที่ 5=10 Lu)
1.4 การปรับปรุงงานดวยระบบ LEAN และ Kaizen จํานวน 30 LU
1.5 การทํา Work instructions จํานวน 10 LU
2. งานอื่น ๆ ในกรณีที่บุคลากรของสํานักไดรบั การแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจอืน่
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนอกเหนือจากงานประจํา ใหมีภาระงานดังนี้
2.1 ตําแหนงหัวหนาฝายและเลขานุการสํานัก ใหคิดภาระงานที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 21
L.U. ตอสัปดาห
2.2 ตําแหนงหัวหนากลุมงาน ใหคิดภาระงานที่ดํารงตําแหนงไมเกิน 14 L.U. ตอสัปดาห
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2.3 เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักวิทยบริการหรือ
มหาวิทยาลัยใหคํานวณภาระงานตามจํานวนชั่วโมงที่ประชุมหรือรวมปฏิบัติงานจริง แตจะไมรวมภาระงานที่เปน
กรรมการโดยตําแหนง เนื่องจากไดรับภาระงานในตําแหนงอยูแลว
2.4 กําหนดใหภาระงานสําหรับการเขาอาน E-doc และ E-mail วันละ 40 นาที
ทั้งนี้กอนที่สํานักวิทยบริการจะมีการใชงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทย
บริการ (TOR for OAR) สํานักวิทยบริการใชวิธีการจัดทําขอตกลงและรายงานผลการปฏิบัติงานดวยโปรแกรม
Excel ซึ่งพบปญหาการใชงานอยูหลายสวน เชน สูตรการคํานวณผิด ขอมูลรายละเอียดการประเมินใสไมครบ
เปนตน จึงทําใหระบบดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นและใชงานมาตั้งแตปพ.ศ. 2558 เปนตนมา ทั้งนี้มีการปรับปรุงและ
พัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปน V.2 เพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
2. เพื่อพัฒนาระบบที่ใชทดแทนการดําเนินงานในรูปแบบเอกสาร
3. เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต อ การกรอกข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4. เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ผูใชงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการ (TOR for OAR) แบงเปน 3
ประเภท ดังนี้ 1) ผูใชงานทั่วไป (ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานเงินรายได) 2) หัวหนางาน (ผูบริหาร,
หัวหนาฝาย) 3) ผูดูแลระบบ (งานบริหารบุคคล,โปรแกรมเมอร)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการการจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการ
โดยภาพรวม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการการรายงานผลการปฏิบตั ิงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานัก
วิทยบริการโดยภาพรวม

483

การใชงานระบบของประเภท :: ผูใชงานทั่วไป
1. การกรอกขอตกลงการปฏิบัติงาน
1.1 เขาใชงานระบบ TOR for OAR ที่ Url:https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/
โดยใส PSU PASSPORT
1.2 เลือกหัวขอ “ใบประเมิน” เพือ่ ทําสรางใบประเมิน

ภาพที่ 3 การสรางใบประเมิน
1.3 กําหนดภาระงานรวมและเปอรเซ็นการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (สําหรับขาราชการ/
ลูกจางประจํา) และ 12 เดือน (สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได)
กรณี - ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 770 LU - พนักงานมหาวิทยาลัย,พนักงานเงิน
รายได จํานวน 1540 LU

จํานวนเปอร์เซ็นต์

จํานวน LU

ภาพที่ 4 การกําหนดภาระงานรวมและเปอรเซ็นของการปฏิบัติงาน
1.4 เมื่ อ กรอกข อ มู ล ภาระงานเสร็ จ แล ว สามารถตรวจสอบความถู ก ต อ ง โดยเลื อ กที่
สัญลักษณ “รูปลูกตา”
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ภาพที่ 5 การตรวจสอบภาระงานที่กรอกไว
1.5 กดเลือก “ภาระงาน/รายงาน เพื่อใสรายละเอียดขอตกลงภาระงาน

ภาพที่ 6 การจัดทํารายละเอียดขอตกลงภาระงาน
1.6 กรอกขอตกลงภาระงาน (1. ผลงานประจํา 2. ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ 3. ภาระ
สวนงานกําหนด) และระบุปริมาณรอยละการทํางานในแตละสวน กําหนดเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ เมื่อกรอกเสร็จ
สมบูรณใหดําเนินการเลือกที่ลิงคขอมูล “TOR สําหรับกรอกลงในระบบ TOR สวนกลางมหาวิทยาลัย” เพื่อนํา
เนื้อหารายละเอียดและตัวเลขเปอรเซ็นใสในระบบสวนกลางตอไป
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**ตัวอยางการกรอกขอตกลงฯ**

ภาพที่ 7 รายละเอียดการทําขอตกลงภาระงานประจํา งานเชิงพัฒนา/งานอื่นๆ ภาระสวนงานกําหนด
1.7 หนาการแสดงผลสําหรับใชกรอกขอมูลในระบบ TOR สวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ปรากฏเปนเนื้อหาขอตกลงภาระงานและหัวขอสําหรับประเมินคุณภาพการทํางานในภาพรวม และจํานวนเปอรเซ็น
ที่ถูกทอนลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากถูกนําไปใชคิดในชองคะแนนคุณภาพ

ภาพที่ 8 การแสดงผลรายการขอมูลขอตกลงการปฏิบตั ิงานที่ใชไปกรอกในระบบ Tor ของมหาวิทยาลัย
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2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
2.1 เขาใชงาน ระบบ TOR for OAR ที่ Url:https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/ โดยใส
PSU PASSPORT
2.2 เลือกหัวขอ “ภาระงาน/รายงาน” เพื่อกรอกขอมูลการปฏิบัติงานโดยการรายงานขอมูล
เนื้อหาและเลือกหนวยภาระงาน ( เชน วัน ชั่วโมง ครั้ง เลม ฉบับ) และจํานวนการทํางาน

ภาพที่ 9 การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 10 การเลือกหนวยนับภาระงานตอนรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
การใชงานระบบของประเภท ::หัวหนางาน
1. เขาใชงาน ระบบ TOR for OAR ที่ Url:https://secret.oas.psu.ac.th/tor_oar/ โดยใส
User/Password ที่ทางสํานักวิทยบริการเปนผูออกให เมื่อเขาระบบใหเลือก “ใบประเมินฝาย” จะแสดงขอมูล
รายชื่อบุคลากรภายในฝายของตนเอง โดยหัวหนางานสามารถเขาไปดําเนินการดังนี้
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1.1 ตรวจสอบข อ ตกลงการปฏิบั ติง านและรายงานผลการปฏิบัติ ง านของบุคลากรไดที่
“เครื่องหมาย +” และสามารถแจงขอมูลใหเจาตัวแกไขผานในระบบ หรือเลือกสงทางอีเมล
1.2 สามารถแจงใหบุคลากรแกไขขอตกลงฯ/รายงานฯ ทาง line notify เพื่อความสะดวก
ในการเขาถึงไดตลอดเวลา

ภาพที่ 11 การตรวจสอบขอตกลงการปฏิบัติงานและการรายงานผลฯ ของบุคลากร

ภาพที่ 12 การแจงเตือนใหแกไขรายงานผลการปฏิบตั ิงานผานทาง Line
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ภาพที่ 13 การแจงเตือนใหแกไขรายงานผลการปฏิบตั ิงานผานทาง E-mail
2. ตรวจสอบปริมาณงานในภาพรวม เพื่อใหคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 14 การตรวจสอบภาระงานในภาพรวมเพื่อพิจารณาคะแนนประเมิน
3. ประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยเลื อ ก สั ญ ลั ก ษณ “รู ป ดาว” เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การทํางานและเลือกเครื่อ งหมาย “บวกเขียว” เพื่อประเมินคุณภาพบุคลากรรายบุ คคล โดยสามารถกําหนด
รายละเอียดหัวขอการประเมิน โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 30 คะแนน
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ภาพที่ 15 การประเมินคุณภาพการทํางานของบุคลากร
4. เมื่อไดคะแนนคุณภาพแลว ใหนําคะแนนคุณภาพ (TOR PSU) ที่ระบบแปลงคะแนนใหนําไป
ใสในระบบประเมินสวนกลางของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 16 การแสดงผลของคะแนนคุณภาพการทํางานของบุคลากร
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ภาพที่ 17 คะแนนคุณภาพที่ใชกรอกในระบบ TOR ของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานัก
วิทยบริการ (TOR for OAR) พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานัก
วิทยบริการอยูในระดับดี ( = 4.42) โดยแยกประเภทผูใชงานพบวา ผูใชบริการประเภทหัวหนางานมีความพึงพอใจ
ตอระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการอยูในระดับดีมาก ( = 4.68) ซึ่งมากกวาผลการ
ประเภทผูใชงานทั่วไปที่อยูในระดับดี ( = 4.37) เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจรายขอพบวาผลการประเมินความ
พึงพอใจตอระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการ ดังนี้ 1.ดานขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง
ตรงกัน เชื่อถือไดอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.52) รองลงมาคือ 2. ดานระบบสารสนเทศเปนประโยชนตอ
การ
ดําเนินงาน, ดานขอมูลตอบสนองตรงตามความตองการของผูใช ( = 4.48) 3. ดานขอมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
, ดานการจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู, ดานความสามารถในการเขาถึงไดสะดวก, ดานระบบใชงานงาย ( =
4.44) 4. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถวนทุกภารกิจ ( = 4.4) 5. รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูล
( =
4.36) 6. ความรวดเร็วในการคนหาขอมูล ( = 4.28)
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานสนับสนุนมีการปฏิบัติงานโดยคิด
ภาระการทํางาน (Load Unit ) ของทุกงานในที่เดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่รองรับการทํางานขององคกร ทั้งนี้เพียงแคบุคลากรทํางานในระบบ TOR for
OAR ก็สามารถนําขอมูลที่ระบบแปลงขอมูลและตัวเลขไปใชรายงานในระบบประเมินสวนกลาง TOR PSU ไดเลย
เปนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการประเมินฯที่ยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
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การประเมินผลการปฏิบัติงานมีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน ไมไดใชความรูสึกของผูประเมิน ทั้งนี้ระบบฯถูกจัดเก็บ
ในเซิฟเวอรของสํานักวิทยบริการ และมีการสํารองขอมูลไวที่ศูนยคอมพิวเตอร ทั้งนี้หากเกิดปญหาการใชงานใน
ระบบ สํานักวิทยบริการยังมีระบบสํารอง V.1 ที่พรอมใชงานไดตลอด
ขอเสนอแนะ
ควรพั ฒ นาระบบให เ ชื่ อ มต อ การทํ า งานกั บ ระบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านสว นกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดการทํางานที่หลายขั้นตอนของผูใชงาน
การนําไปใชประโยชน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักวิทยบริการ องคกรสามารถบริหารจัดการขอมูล
และเขาใชงานไดตลอดเวลา สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให
สูงขึ้นและแผนการทํางานระดับองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รายการอางอิง
จรูญลักษณ ปองเจริญ. (2558). การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปกร).
สืบคนจาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/119
วิโรจน สารรัตนะ. (2544). การประเมินผลการปฏิบัติงาน : ประเด็นและขอคิดจากทฤษฎีการจูงใจและขอควร
คํานึง ในบริบททางวัฒนธรรมสังคม. วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 24(3), 8-27.
องอาจ นัยพัฒน. (2558). การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรอบแนวคิดและ
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บทคัดยอ
ดวยสถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหเกิดวิถีชีวิตใหม Social Distancing ลดการสัมผัส
ปองกันลดการติดเชื้อ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุย เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Virtual รูปแบบงานเปนการเสวนา 5 วัน
(วั น จั น ทร - วั น ศุ ก ร ) วั น ละ 2 ชั่ ว โมง โดยคั ด เลื อ กวิ ท ยากรเพื่ อ สะท อ นภาพการทํ า งานหั ว ข อ ที่ แ ตกต า งกั น ไป
มีผูลงทะเบียน 423 คน มากกวาทุกป การจัดกิจกรรมออนไลน ชวยลดคาใชจายการจัดงาน เปดโอกาสใหมีผูเขารวม
งานมากขึ้น ไมตองเสียคาใชจายดานที่พัก และคาเดินทาง ทําใหผูเขารวมงานป 2563 เปนผูเขารวมทางออนไลน
ทั้งหมดมากถึง 603 คน มากขึ้นกวาป 2562 ถึง 72.1% ผาน Zoom 366 คน (60.6%) และผาน Facebook Live
237 คน (39.4%) การเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเปนออนไลน ใชเวลาเตรียมงานนอยกวาเดิม คาใชจายลดลง ผูเขารวม
งานเพิ่มขึ้น และเกิดองคความรูใหมในการใชเทคโนโลยีใหม และชวยลดความเสี่ยงที่ผูคนจะออกมาเจอกัน และลด
โอกาสแพรกระจายของโรคไดอีกดวย

คําสําคัญ: การจัดการความรู, การเรียนรูตลอดชีวิต, การเรียนรูระดับองคกร, โควิด-19, วิถีชีวิตใหม
ABSTRACT
With the COVID-19 epidemic, a new way of life has been created, social distancing,
reducing exposure, protecting against infection, the library, the old university, organizing activities,
exchange of experiences, success, worker pride, in the form of virtual work patterns, five days a
day ( Monday-Friday) by two hours. Different subject- matter scenarios, 423 registrants more than
every year, online activities help reduce the cost of hosting events, open up opportunities for more
participants. No cost of accommodation and travel, making 2563 participants a total of 603 online
participants, more than 2562 to 72.1% through Zoom 366 (60.6%) and Facebook Live 237 (39.4%)
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changes in activity patterns take less time to prepare for work. It's a new technique, and it reduces
the risk of people coming out and reducing the spread of the disease.

Keyword: Knowledge Management, Lifelong Learning, Organizational Learning, COVID-19,
New-Normal
บทนํา
จากแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พ.ศ. 2559-2562 ที่ มุ ง สู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จนั่นคือ การเปนมหาวิทยาลัยแหง
การเรียนรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขานรับนโยบายดังกลาวและนํามาเปนความทาทายเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenges) โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2560-2563 ในการเปนเครื่องมือทางยุทธศาสตรที่สําคัญที่สามารถผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางความเปน
เลิศทางวิชาการ และพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศและระดับโลกได (Empowering University’s
Goals) จะเห็นไดจากมีการกําหนดแผนกลยุทธและโครงการพัฒนาคลังองคความรู สงเสริมการเรียนรู การจัดการ
ความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู นอกจากนี้จากแนวคิดหองสมุดสมัยใหม ที่จะเปนศูนยกลางของนวัตกรรมการ
บริการ จึงทําใหสํานักหอสมุดตองปรับวิธีการทํางานโดยนําเครื่องมือทางคุณภาพและการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการเพื่อใหเขาถึงทรัพยากรไดงายขึ้นและสามารถ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย (ยุภาพร ทองนอย, 2560, น. 160) โดยนําเครื่องมือ “การจัดการความรู”
หรื อ Knowledge Management (KM) มาใช เ พื่ อ พั ฒ นาองค ก ร โดยเน น กระบวนการ Kaizen, Lean พั ฒ นา
ศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองคกร เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไม
หยุดนิ่ง (วนิดา แกนอากาศ, 2560, น. 13) จึงไดจัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn ขึ้นตั้งแตป พ.ศ.
2553-2563 รวมระยะเวลา 10 ป มาอย า งต อ เนื่ อ ง ในลั ก ษณะของการจั ด แสดงผลงานที่ เ ป น แนวปฏิบั ติและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี การพัฒนางานประจําสูการวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผูใช การประเมินผลการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม ไดผลงานที่เปนแบบอยางที่ดีจํานวนถึง 265 ผลงาน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของ “คนทํางาน” และเปด
โอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ที่เปนเครือขายกับสํานักหอสมุด ไดนําเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจํา
การจัดการความรู และมีการพัฒนาจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมที่ดีเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรตอไป
และในป พ.ศ.2563 การแพรระบาดของโรค COVID-19 ไมเพียงแตกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเทานั้น แตสงผลใหหองสมุด พิพิธภัณฑหรือสถานที่ถายทอดความรูตาง ๆ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน
ซึ่งผูใหบริการไดมีการปรับเปลี่ยนบริการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ใหตอบรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการรวมตัวกันถูกยกเลิกไป นับวาเปนความทาทาย โอกาส และการแกปญหาของ
สํานักหอสมุดในการจัดกิจกรรมเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
IFLA (2020) ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ COVID-19 กับวงการหองสมุดไววา หองสมุดในตางประเทศไดจัดกิจกรรม
เดิมในรูปแบบออนไลน รวมไปถึงการคิดคนกิจกรรมใหม ๆ ยกตัวอยางเชน หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ไดจัดกิจกรรม
ถอดเสียงแบบเสมือน (Virtual Transcribathon) เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน แมมีการเวนระยะหาง
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ในขณะที่หอสมุดแหงชาตินอรเวยสนับสนุนผูใชใหเขาถึง PODCAST ในขณะที่ยังไมสามารถจัดกิจกรรมแบบตัวตอ
ตัวได ในประเทศไทย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหองสมุดแหงแรกในประเทศไทยที่จัด Webinars
หรือการสัมมนาทางเว็บเสมือนจริง โดยผานทางระบบออนไลน (LaPointe, 2020, p. 1) ในรูปแบบ Virtual Forum
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ในหัวขอ 1st Virtual Forum Library Service Through COVID-19: Challenges and
Opportunities for Library และในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 ในหัวขอ 2nd Virtual Forum: Challenges
and Opportunities of KKU Workforce for Supporting KKU Through COVID-19 จากความสําเร็จในการจัด
Virtual Forum ทั้ ง 2 ครั้ ง ทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจในการจั ดกิ จ กรรมเวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ตอ ไปในป ที่ 11 โดย
ผู เ ข า ร ว มสัม มนาไม ตอ งเดิน ทางมาเพื่ อ เข าร ว มสั มมนาแบบเดิม เป น การเปลี่ย นแปลงรู ป แบบ จาก Physical
Meeting เปน Virtual Meeting ผานระบบ Zoom และ Facebook Live มีผลทําใหมีผูรวมกิจกรรมและจํานวน
หนวยงานที่เขารวมมากขึ้นกวาทุก ๆ ป ที่ผานมา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร และสรางบรรยากาศการเรียนรูต ลอดชีวิต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณในการทํางานใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักหอสมุด ไดใชแนวคิด PDCA แนวคิดนี้เนนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมี
เปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง สุธาสินี โพธิจันทร (2563, น. 1) กระบวนการการจัดกิจกรรม KKUL
Share & Learn เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน
ของ
สํานักหอสมุด มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม KKUL Share & Learn ตามแนวคิด PDCA
1. Plan การวางแผนงาน
สํานักหอสมุด ไดกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน และกําหนดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น โดยแตงตั้ง
คณะกรรรมการจัดกิจกรรม ประกอบดวยผูบริหาร คณะกรรมการจัดการความรู และบุคลากรฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตามวัต ถุประสงคที่ กําหนดไวใ นแตละฝายจะมีห นาที่ ที่รับผิด ชอบในการจัด
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กิจกรรมทั้งดานรูปแบบการจัดกิจกรรม การประกวดผลงาน การตัดสินผลงาน การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในแตละปจะกําหนดประเด็นในการจัดงาน และกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานที่สงเขารวมกิจกรรมใหเพิ่มขึ้นทุกป
ทั้งจากภายในสํานักหอสมุด และจากหนวยงานของเครือขายสํานักหอสมุด เพื่อใหทาทายมากยิ่งขึ้นไดกําหนด
จํานวนหนวยงานภายนอกที่เขารวมกิจกรรมตองมีเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อขยายเครือขายใหมากยิ่งขึ้น
การจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานที่เปนแนวปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
การพัฒนางานประจําสูการวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผูใช การประเมินผลการดําเนินงาน การปรับปรุง
กระบวนการและนวัตกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรสํานักหอสมุด
และผูที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก บุคลากรสํานักหอสมุด บุคลากร คณะ/ศูนย/
สํานัก/สถาบัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด แหลงเรียนรูและ
ศูนยบริการขอมูลจังหวัดขอนแกน รูปแบบการจัดกิจกรรมตั้งแตป 2553-2562 เปนการประกวดผลงานวิชาการ/
งานวิจัย โดยไมมีคาลงทะเบียนในการนําเสนอผลงาน และการตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผูตัดสิน ทั้งผูบริหาร
สํานักหอสมุดและผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานภายนอก กําหนดใหนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร และในป 2559
ไดปรับใหมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรและวีดิโอคลิป และในป 2561 กําหนดใหนําเสนอผลงานใน
รูปแบบวีดโิ อคลิปเทานั้น สวนในป 2563 ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน Webinar การสัมมนาออนไลน
ผานระบบ Zoom หัวใจหลักของจัดกิจกรรมออนไลนคือ “เทคโนโลยี” Content Networking และกิจกรรมตาง ๆ
ภายในงานจะสงถึงผูเขารวมงานผานทางเทคโนโลยี ผูเขารวมงานจะไดรับชมและเปนสวนหนึ่งของงานผานการ
สตรีมมิ่ง (Streaming) หรือสามารถมีสวนรวมผานการใชเครื่องมือชวย เชน การแสดงความคิดเห็น Survey หรือ
Live Polling ซึ่งขอดีของการจัดในรูปแบบนี้คือการลดคาใชจาย ทั้งคาเดินทาง คาสถานที่ คาจาง Organizer และ
เปดโอกาสใหมีผูเขารวมงานมากขึ้น ทุกคนมีสิทธิเขารวมงาน ไมวาจะอยูที่ไหน ทําใหจํานวนผูรวมงานอาจจะมากขึ้น
กวางานประชุมที่จัด ณ สถานที่จัดงานเชนเดิม (MICE Intelligence Team, 2020, p. 1)
2. Do การจัดกิจกรรม
กิจกรรม KKUL Share & Learn จัดขึ้นปละ 1 ครั้ง เปนเวลา 1 วัน เปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับบุคลากรสํานักหอสมุด และผูที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดมีการ
ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ใหแก บุคลากรสํานักหอสมุด บุคลากร คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด แหลงเรียนรูและศูนยบริการขอมูลจังหวัด
ขอนแกน โดยเปนการนําเสนอผลงานของผูเขารวมประกวดเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตัดสิน และจัดเวทีให
ผู เ ข า ร ว มส ง ผลงานไดมีโ อกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูป ระสบการณ ความสํ า เร็จ ความภาคภูมิ ใ จของผูป ฏิบัติงาน
นับตั้งแตป 2553-2562 มีผลงานที่สงเขารวมเวทีนี้ถึง 265 ผลงาน ผลงานของบุคลากรสํานักหอสมุด 240 ผลงาน
และผลงานของหน ว ยงานภายนอก 25 ผลงาน ยุ ภ าพร ทองน อ ย (2560, น. 163) ได ก ล า วถึ ง ผลลั พ ธ ข อง
กระบวนการจัดการความรูไววา สํานักหอสมุดไดมาซึ่งนวัตกรรมบริการ ในลักษณะที่เปนแนวความคิด มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิม
ที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น และชวยใหการทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม
ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย
ในป 2563 ที่เกิดสภาวการณระบาดของโรค COVID-19 ผูบริหารไดประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใหม Virtual Meeting วางแผนงานในการจัดกิจกรรม 5 วัน (วันจันทร-วันศุกร) เหมือนการ
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ทํางานของกลุมคนทํางาน โดยคัดเลือกวิทยากรเพื่อสะทอนภาพการทํางานของคนทํางานทั้ง 5 วัน (Working
Team) และดีไซนการประชาสัมพันธของวิทยากรแตละคนใหเปนไปตามสีของแตละวัน ทําการประชาสัมพันธผาน
ช อ งทาง Social Media Facebook Line Website Workplace จอประชาสั มพั นธ อิ เล็ กทรอนิ ก สข องหองสมุด
รวมถึ ง เขี ย นข า วประชาสั ม พั น ธ บ น Website มหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด Virtual Meeting ครั้ ง นี้ ใ ช เ ทคโนโลยี
Webinar ผาน Zoom และ Facebook Live รวมถึงการนําเทคโนโลยี OB Switching มาใชในการถายทอดสด
กิจกรรม รวมระยะเวลาตั้งแตการวางแผนจนถึงการจัดกิจกรรมใชเวลา 3 สัปดาห ใชเวลาเตรียมงานนอยกวาการจัด
กิจกรรมในรูปแบบเดิม ที่ใชเวลาถึง 1-2 เดือน และไมมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพที่ 2 แสดงการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม New Normal เลาะ-เลา-ลุย
3. Check การตรวจสอบใหเปนไปตามแผน
การติดตามผลการดําเนินกิจกรรม KKUL Share & Learn นับตั้งแตป 2553 ฝายการประกวด
ผลงานจะใหผูสงผลงานลงทะเบียนและสงผลงานผานอีเมล ทําใหเกิดความผิดพลาด ขอมูลตกหลน และติดตาม
ประสานเจาของผลงานไดยาก ในป 2560 จึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนและสงผลงานผานระบบออนไลน
โดยใช Google Form เพื่อใหสะดวกและขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด ทําการตรวจสอบและติดตามผูสงผลงานได
ง า ย และทํ า การสรุ ป จํ า นวนผลงานที่ เ ข า ร ว มประกวด และเผยแพร ใ นรู ป แบบของ e-book (URL :
https://issuu.com/kku-library/docs/kkul_share_and_learn_2019) รวมถึงการนําวิดีโอคลิปของทุกผลงาน
เผยแพร ขึ้ น ผ า นช อ ง KKU Library YouTube (URL : https://www.youtube.com/user/KKULib) เพื่ อ ส ง ให
คณะกรรมการตัดสินผลงานพิจารณาผลงานไดลวงหนา และใหผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็วและ
ทั่วถึง และในทุก ๆ ปคณะกรรมการจัดการความรูจะตรวจสอบผูที่ยังไมเคยสงผลงานเขารวมประกวดเพื่อกระตุนให
เกิดการพัฒนาตัวเองและนําไปสูการเขารวมเครือขายการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติตอไป ทําใหเกิดผูเขียนหนาใหมเพิ่มขึ้นทุกป
ดวยสถานการณโรคระบาด COVID-19 ที่ทําใหเกิดวิถีชีวิตใหม New Normal การเวนระยะหาง
ระหวางกัน การลดการสัมผัส เพื่อลดการติดเชื้อ การจัดกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุย จึงใชวิธีการลงทะเบียนดวยระบบ
KKU e-Ticket ผานเว็ปไซต https://ticket.kku.ac.th/event/kkulibrarytheseries สามารถลงทะเบียนไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบขอมูล เชน ชื่อ-นามสกุล สถาบัน อีเมลของผูลงทะเบียนเพื่อสงขอมูลใหแก
ผูลงทะเบียนได มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 423 คน มากกวาทุก ๆ ปที่ผานมา ดังภาพที่ 3 แสดงจํานวนผูเขาเขา
รวมกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุย ผานระบบ KKU e-Ticket
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ภาพที่ 3 แสดงจํานวนผูลงทะเบียนรวมกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุย ผาน KKU e-Ticket
4. Act การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การวิเคราะหผลสําเร็จของกิจกรรม KKUL Share & Learn ในแตละครั้งหลังการจัดกิจกรรม
คณะกรรมการจัด งานจะมี การประชุ มเพื่อ สรุป ทบทวนรูป แบบการจัด กิจ กรรม ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บของ
คณะกรรมการแตละฝาย และนําขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผูเขารวมงานมา
พิจารณา เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น โดยวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
หรืออุปสรรค และรวมกันกําหนดมาตรการแกไข ปรับปรุงตอไปไว จะเห็นไดชัดในกระบวนการประเมินผลการจัด
กิจกรรม ภายหลังจัดกิจกรรมคณะกรรมการจัดงานจะใหผูเขารวมงานไดมีการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงในครั้งตอไป รวมถึงหัวขอที่อยากใหจัดในครั้งตอไป ตั้งแตป 2553 ใชวิธีการตอบ
แบบประเมินโดยกระดาษ ซึ่งตองใชเวลาในการวิเคราะหประมวลผลเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม และในป 2559
ไดปรับเปลี่ยนมาใชวิธีประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยวิธีออนไลนผาน Google Form เพื่อไมตองใช
กระดาษ ผูตอบแบบประเมินสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามไดในทันที และสามารถประมวลผลการจัด
กิจกรรมไดอยางรวดเร็ว
สําหรับกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุย ที่จัด ขึ้ นในป 2563 ในวันที่ 17-21 ส.ค.63 มีผูลงทะเบียนเข า
รวมงาน 423 คน เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมทางออนไลนทั้ง 5 วัน รวม 603 คน โดยแบงได ดังนี้
รวมกิจกรรมผานระบบ Zoom จํานวน 366 คน และรวมกิจกรรมผาน Facebook Live จํานวน 237 คน ขอดีของ
การจัดกิจกรรมออนไลนทําใหทุกคนสามารถเขารวมงานได ไมวาพวกเขาจะอยูสถานที่ไหน ภูมิภาคใด ลดปญหา
เรื่องของการเดินทาง ความแออัดดานสถานที่จัดงาน ขอแคมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทก็
สามารถเขารวมงานได ทําใหจํานวนผูเขารวมงานในป 2563 มากขึ้นกวางานกิจกรรม ณ สํานักหอสมุดตามที่เคยจัด
ในทุกปที่ผานมา ตามที่แสดงในภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4 แสดงขอมูลการมีสวนรวมของผูรวมกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุยผานระบบ Zoom
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ภาพที่ 5 แสดงขอมูลการเขาถึงและการมีสวนรวมของผูรวมกิจกรรมเลาะ-เลา-ลุยผาน Facebook Live
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการจัดกิจกรรม KKUL Share & Learn เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ
ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน ตั้งแตป 2553-2562 รวมระยะเวลา 10 ป ไดรับจํานวนผลงานที่เขารวมการ
นําเสนอผลงาน จํานวน 265 ผลงาน มีจํานวนผลงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.9 ทุกป ดังภาพที่ 6 และเวทีแหงนี้ยัง
เปนกาวแรกของพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากรสํา นักหอสมุด เพื่อกาวสูเวทีระดับชาติ 10 ป ที่ผานมาบุคลากร
สํานักหอสมุดไดรับรางวัลจากเวทีระดับชาติ จํานวน 23 ผลงาน จาก 103 ผลงาน คิดเปนรอยละ 22.33 ถือเปน
ความสําเร็จอยางยิ่งของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน (ยุภาพร ทองนอย, 2560, น. 163)

ภาพที่ 6 แสดงการเพิ่มขึ้นของผลงานที่เขารวมกิจกรรม
นับตั้งแตป 2558 ไดเปดกวางใหเครือขายความรวมมือเขามารวมกิจกรรม เปนนับวาเปนเวทีที่
เปดกวางใหบุคลากรของสํานักหอสมุดและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับถายทอด
ความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน เปนการสรางความสัมพันธของเครือขายอีกดวย จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ใน
แตละปมีจํานวนหนวยงานเครือขายที่เขารวมกิจกรรมและจํานวนผลงานที่สงเขารวมเพิ่มมากขึ้นตามเปาหมายที่ตั้ง
กํ า หนดไว จํ า นวนหน ว ยงานภายนอกหรื อ เครื อ ข า ยที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม 13 หน ว ยงาน จากภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 หนวยงาน และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 12 หนวยงาน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนเครือขายและจํานวนผลงานที่เขารวมกิจกรรม

และในป 2559 ไดเพิ่มรูปแบบการนําเสนอจากโปสเตอร เปนนําเสนอดวยวาจาและวีดิโอคลิป
และในป 2561 ปรับเปลี่ยนใหเปนการนําเสนอผลงานดวยวาจาและคลิปวีดโิ อเพียงเทานั้น เพื่อเปนการพัฒนาทักษะ
การนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ใหกับบุคลากร เปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการแปลงเนื้อหาที่มี ใหอยูใน
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนําไปใชตอไดในการประชาสัมพันธงานและหนวยงานของตนเองตอไปได ตลอดจนเปน
การเตรียมความพรอมในการไปนําเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ ทุกระดับ

ภาพที่ 7 แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอผลงาน
ในป 2563 สํ า นั ก หอสมุ ด ได ป รั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม KKUL Share & Learn เวที ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน เนื่องดวยไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ทําใหการประชุมในรูปแบบเดิมไมสามารถดําเนินกิจกรรมได แตอุปสรรคไมสามารถ
หยุดยั้งแนวคิด Lifelong Learning ได สํานักหอสมุดจึงปรับกลยุทธในการจัดกิจกรรมโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่
สามารถใหยังคงรูปแบบ Physical Meeting แตอยูในรูปแบบของ Virtual Meeting และสอดรับกับการใชวิถีชีวิต
ใหม (New Normal) ที่ทําใหเกิด Social Distancing ดวยการจัดสัมมนาแบบออนไลน Webinar ดวยระบบ Zoom
และ Facebook Live ตลอดการสัมมนา โดยไมมีคาลงทะเบียนในการเขารวมการสัมมนา นับเปนการพลิกวิกฤติให
เปนโอกาสในการจัดกิจกรรม เพื่อสานตอกิจกรรมปที่ 11 แหงการเปนเวทีในการถายทอดความรู การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของผูปฏิบัติงาน ของสํานักหอสมุด ในชื่อ เลาะ-เลา-ลุย KKU
Library the Series 2020 จะไปตอหรือพอแคนี้ แฉประสบการณพลิกองคกร ระหวางวันที่ 17-21 สิงหาคม
2563 ระยะเวลา 5 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยการลงทะเบียนออนไลนผานระบบ KKU e- Ticket โดยมีหัวขอ ที่
หลากหลายและเป น ประโยชน ต อ การทํ า งานของผู ป ฏิ บั ติ ง านในห อ งสมุ ด ได ซึ่ ง วิ ท ยากรได ถ า ยความรู จ าก
ประสบการณ เผยเคล็ดลับในการทํางาน เพื่อเผยเคล็ดลับในการทํางานออกมาในลักษณะของการพูดคุยที่ผูเขารวม
สัมมนาสามารถซักถามขอสงสัย รวมตอบคําถามกับวิทยากรได
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การจัดกิจกรรมแบบออนไลนในรูปแบบนี้ ชวยลดคาใชจายในการจัดงาน โดยเฉพาะคาใชจายใน
การจัดสถานที่ เพราะใชเพียงหอง 1 หองสําหรับการถายทอดสด Live Streaming เปดโอกาสใหมีผูเขารวมงานมาก
ขึ้น เพราะมีขอจํากัดเรื่องการเดินทาง ผูรวมสัมมนาสามารถเขารวมสัมมนาไดโดยไมตองเสียคาใชจายดานที่พัก และ
ค า เดิ น ทาง ทํ า ให ผู เ ข ารว มงานป 2563 จํ า นวนมากถึง 603 คน มากขึ้ น กว าป 2562 ถึ ง ร อ ยละ 72.1 โดยเปน
ผูเขารวมทางออนไลนทั้งหมด ผาน Zoom 366 คน คิดเปนรอยละ 60.6 และผาน Facebook Live 237 คน คิด
เปนรอยละ 39.4 ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงจํานวนผูรวมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
1. การสรางความสัมพันธกับชุมชนเครือขาย ตั้งแตป 2558 เปนตนมา ที่สํานักหอสมุดได
ขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมใหแกเครือขายของสํานักหอสมุด ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่เขมแข็งใหกับเครือขายและสํานักหอสมุด เกิดการเรียนรูรวมกัน อีกทั้งยังสงเสริมให
บุคลากรของทุกหนวยงานเกิดการพัฒนาตนเองทั้งทางดานแนวความคิด มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบงาน รวมถึง
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ มาเพื่อชวยในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเองและยังไดนํามาถายทอดใหกับ
หนวยงานอื่น ๆ และผูที่สนใจไดอีกดวย
2. การพัฒนาทักษะของบุคลากร การเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน นอกจาก
ความรวดเร็วในการจัดงาน คาใชจายลดลง ผูเขารวมงานที่เพิ่มขึ้นแลว ยังเกิดองคความรูใหมในการใชเทคโนโลยีใหม
ๆ เชน การใชโปรแกรม Zoom เพื่อ Virtual Meeting การถาย OB Switching เพื่อถายทอดสด (Live Streaming)
จาก Zoom ไปยัง Facebook Live และเปนการเพิ่มโอกาสที่ผูเขาชมงานมีสวนรวม (Engagement) กับคอนเทนต
ออนไลนอื่น ๆ ของสํานักหอสมุดมากขึ้น และชวยลดความเสี่ยงที่ผูคนจะออกมาเจอกัน ผูเขารวมงานไมตองเดินทาง
มารวมงาน ไมตองมาถึงสถานที่จัดงานเพื่อเขารวม ทําใหลดความเสี่ยงของโรคติดตอและลดโอกาสแพรกระจายของ
โรคไดอีกดวย
3. อุปสรรคของการจัดกิจกรรม แมจะมีขอดีหลายประการแตการจัดประชุมออนไลนยังคงตอง
พึ่งพาความเสถียรของไฟฟาและระบบอินเทอรเน็ต การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูฟง ตองอาศัยเทคนิคในการเรียบเรียงเนื้อหาของวิทยากร รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรม เชน
การแจกของรางวัล การมีแขกรับเชิญเขามารวมพูดคุย เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ผอนคลาย ไมเปนทางการเหมือนการ
ฟงบรรยายมากเกินไป หนวยงานอื่น ๆ สามารถนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานได ทําใหทุกคน
สามารถเขารวมงานไดโดยไมตองเดินทางมายังสถานที่จัดงาน เมื่อสถานการณไวรัสระบาดจนผูคนตองมีระยะหาง
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Social Distancing ออกมาพบเจอหนากันไมได Virtual Meeting ดวยระบบออนไลน จึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ที่จะทําใหงานประชุมและงานกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินตอไปได

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะของกิจกรรมที่เปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการดําเนินงานในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม
การดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

รูปแบบเดิม Physical Meeting
รูปแบบใหม Virtual Meeting
จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ และ สัมมนาแบบออนไลน
เสวนาวิชาการ
เครื่องมือที่ใช
การนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร Webinar ผานระบบ Zoom และ
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ความพึงพอใจผูใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
User’s Satisfaction on Thammasat University Library
Thai Subject Headings
สมหมาย เที่ยงในญาติ
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
sommaith@staff.tu.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 2) นําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลหัวเรื่องใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยศึกษาผูใชที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการกําหนดหัวเรื่อง จํานวนทั้งหมด 28 คน เปนการเลือกกลุมประชากร
แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน 2) กลุมผูใชท่ัวไป จํานวน 25 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช เป น แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ และฐานข อ มู ล หั ว เรื่ อ งภาษาไทย หอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา ในกลุมผูดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชฐานขอมูลในระดับมาก (x̅ =
4.08) และในกลุมผูใชทั่วไปมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชฐานขอมูลในระดับมาก (x̅ = 4.01) เชนกัน โดยทั้ง 2
กลุมพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการใชฐานขอมูลมากที่สุด

คําสําคัญ: ฐานขอมูล, หัวเรื่อง, ฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย, ความพึงพอใจ
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) To study the user’s satisfaction on Thammasat
University Library Thai Subject Headings and 2) To use the results to improve the database efficiently.
The population is 28 users who are catalog librarians or related work that was divided into 2 groups 1)
Group of 3 admin users 2) Group of 25 general users. Tools used in this study were Thammasat
University Library Thai Subject Headings and satisfaction assessment from the use of the database.
The results found that admin users have overall satisfaction with the use of the database to a large
extent (x̅ = 4.08). And general users have overall satisfaction at a high level too (x̅ = 4.01). In which
both groups were most satisfied with the benefits of using the database.
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Keyword: Database, Subject headings, Thai Subject Headings, Satisfaction
บทนํา
ฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนฐานขอมูลที่พัฒนาจาก
ฐานข อ มู ล หั ว เรื่ อ งสํ า หรั บ วั ส ดุ ส ารนิ เทศภาษาไทย ของสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จั ด ทํ า โดย
บรรณารักษฝายวิเคราะหวัสดุสารนิเทศ (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน หนวยแคตตาล็อก งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)
โดยใชโปรแกรม WINISIS หรือ CDS/ISIS ในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหัวเรื่องภาษาไทยที่กําหนดขึ้นนั้นกลาว
ไดวาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล คือ การใชหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Subject
Headings) และหั ว เรื่ อ งของหอสมุ ด แพทย แ ห ง ชาติ อ เมริ กั น (Medical Subject Headings of U.S. National
Library of Medicine) เปนตนแบบในการกําหนดหัวเรื่องภาษาไทย (ยกเวนบางคําที่เปนหัวเรื่องเฉพาะดานของ
ไทย) และเมื่อประมาณป 2545 ไดจัดทําและพัฒ นาเว็บไซต ฐานขอมูลหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทย
(www.library2.tu.ac.th/heading) เผยแพรและใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตแกบรรณารักษของหอสมุดฯ
และผูที่สนใจทั่วไป เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและแนวทางการกําหนดหัวเรื่องแกทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
ใหเปนมาตรฐานอยางมีระบบและมีความทันสมัยทันตอสถานการณ สามารถสืบคนขอมูลไดไมจาํ กัดเวลา จนเมื่อป
2560 อุปกรณการจัดเก็บและเครื่องแมขายชํารุดจนไมสามารถแกไขและใชงานไดอีก เนื่องจากมีอายุการใชงานเปน
ระยะเวลานาน (รวมระยะเวลาในการใชงาน 14 ป)
จากปญหาดังกลาวทําใหบรรณารักษที่ปฏิบัติงานที่ศูนยทาพระจันทรและศูนยรังสิตขาดคูมือใน
การกําหนดหัวเรื่องภาษาไทย ไมสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวก ซึ่งปจจุบันการทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศนั้นทําในระบบออนไลน เมื่อฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทยไมสามารถใชงานได นอกจากทําใหบรรณารักษ
ขาดคูมือในการปฏิบัติงานแลว ผูใชงานทั่วไปยังขาดแหลงสืบคนหัวเรื่องซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศ กอปรกั บ ป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใหม ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ และการค น คื น หอสมุ ด แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงเล็ งเห็ น ความสําคัญ ในการพั ฒ นาฐานขอมู ลหั วเรื่องสําหรับ ทรัพ ยากรสารสนเทศ
ภาษาไทยขึ้นใหมเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการใหบริการสืบคนหัวเรื่องภาษาไทยแกผูใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรองรับกับเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน
ฐานข อ มู ล หั ว เรื่ อ งภาษาไทย หอสมุ ด แห งมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร ได รั บ การพั ฒ นาบน
ซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติ Koha รุน 18.11 โดยใชงานในสวน Authority module และพัฒนาเพิ่มเติมให
เหมาะสมกับความตองการและขอบเขตการใชงาน โดยมีสวนประสานกับผูใช 2 สวน คือ
1. สวนผูดูแลระบบ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ
(1) สวนเมนู เปนเมนูหลัก และมีเมนูลัดไปยังเมนูตางๆ ดังนี้
(a) Authorities เปนเมนูที่จดั การหัวเรื่อง
(b) Reports เปนเมนูที่ใชเรียกดูรายงานและสถิติตางๆ
(2) สวนสืบคน เปนสวนสืบคนหัวเรื่อง ลักษณะการทํางานคลายกับ Advance search ของ
สวนผูใชทั่วไป สามารถเลือกประเภทหัวเรื่องและเงื่อนไขการสืบคนได
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(3) สวนการจัดการหัวเรื่อง เปนสวนที่บันทึกรายการหัวเรื่อง สามารถเพิ่มหรือแกไขรายการหัว
เรื่องได
รูปที่ 1 หนา Admin

2. สวนผูใชทั่วไป ประกอบดวย
(1) ส ว นสื บ ค น เป น ส ว นที่ ใ ช สื บ ค น มี ทั้ ง หน า หลั ก ของ OPAC ซึ่ ง เป น ส ว นที่ ใ ช คํ า สํ า คั ญ
(keyword) ในการสืบคน และหนา Advances search ที่สามารถระบุขอบเขตในการสืบคนได
รูปที่ 2 หนาสืบคนหลัก

รูปที่ 3 หนา Advance search

(2) สวนการแสดงผล เปนสวนแสดงรายการหัวเรื่อง เลขหมู รายละเอียดการใชหัวเรื่อง และ
ความสัมพันธของหัวเรื่อง นอกจากนี้ยังมีสวนแสดงรายการในรูปแบบ MARC อีกดวย
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รูปที่ 4 ตัวอยางการแสดงผลการสืบคนในรูปแบบปกติ

รูปที่ 5 ตัวอยางการแสดงผลการสืบคนในรูปแบบ MARC

(3) ส วนข อ มู ล ผู ใช เป น สว นแสดงรายละเอี ย ดของผูใช สามารถแก ไขขอ มู ล ส วนตั ว หรื อ
เปลี่ยนรหัสผานเขาระบบ และดูประวัติการสืบคนในฐานขอมูลได
รูปที่ 6 ตัวอยางการแสดงหนาขอมูลผูใช
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ซึ่งระบบฐานขอมูลนี้มีความแตกตางจากฐานเดิมอยูมากทั้งในสวนผูดูแลระบบ เชน การบันทึก
ขอมูลเขา จากเดิมเปนการบันทึกตามเขตขอมูลที่กําหนดขึ้นใชเอง มาปรับเปลี่ยนเปนการบันทึกตามมาตรฐานการ
ลงรายการในรูปแบบ MARC21 สําหรับรายการหลักฐาน (MARC 21 Format for Authority Data) และสวนผูใช
เชน การแสดงผลที่ เพิ่มขึ้น คือ นอกจากจะแสดงรายการหัวเรื่องภาษาไทยแลวยังแสดงความสัมพั นธและการ
เชื่อมโยงหัวเรื่องที่สัมพันธกันในรูปแบบโครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchies) ในการจัดทําขอมูลนั้นตองศึกษา
ระบบฐานขอมูลและมาตรฐานการลงรายการเพิ่มขึ้น ตลอดจนตองศึกษาระบบการสืบคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบใหไดผลสืบคนตามที่ตองการมากที่สุด
สกาวรัตน จงพัฒนากร (2550, น. 233) ไดระบุวา หลังจากที่ไดมีการใชงานในระบบแลว ควรมี
การประเมินผลระบบ (System evaluation) โดยการวัดความพึงพอใจของผูใชทั้งในระดับผูปฏิบัติการดูแลระบบ
และระดับผูใชที่สมัครเขาใชฐานขอมูล
จากขอมูลขางตนอาจกลาวไดวา หลังจากการใชงานระบบฐานขอมูลแลว ควรมีการประเมินผล
ของระบบโดยวั ด ความพึ ง พอใจของผู ใช ฐ านข อ มู ล หลั ง จากที่ มี ก ารเป ด ใช ในระยะหนึ่ ง เพื่ อ ทบทวน ติ ด ตาม
ตรวจสอบความครอบคลุมของระบบ (Coverage) และการประสานงานกับผูใช (User interface) ซึ่งฐานขอมูลหัว
เรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น ไดเปดใชอยางเปนทางการภายในหนวยแคตตาล็อกและ
หน วยพั ฒ นาข อมู ล อิเล็ กทรอนิ ก ส งานจัด การทรัพ ยากรสารสนเทศ เมื่ อเดื อนสิ งหาคม 2562 แจงเผยแพรแ ก
หนวยงานภายนอกในการประชุมของคณะทํางานฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563
ประเด็นที่ใชพิจารณาในการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลมีดังนี้
1) ประสิทธิภาพของระบบ พิจารณาประเด็นความครอบคลุมของระบบ ความถูกตองของขอมูล
ประสิทธิภาพการคนคืน ความรวดเร็วในการประมวลผล และความปลอดภัยของระบบ
2) สวนประสานงานกับผูใช พิจารณาประเด็นความงายและสะดวกตอการใชงาน ความรวดเร็ว
ในการโตตอบกับผูใช และความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอสวนประสานงาน
3) ส ว นสนั บ สนุ น การใช งาน พิ จ ารณาประเด็ น ช อ งทางและความรวดเร็ วในการแก ป ญ หา
ตลอดจนเอกสารหรือคูมือประกอบการใชงาน
4) ประโยชนที่ไดรับจากการใชฐานขอมูล
ดวยเหตุนี้จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบถึงปญหาและเปนแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลหัวเรื่อง
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชและเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. นําผลที่ไดจากการศึกษามาใชในการปรับปรุง พัฒนาฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุด
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การศึ กษาครั้งนี้ เป น การศึ ก ษาเชิ งสํ ารวจเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจของผูใช ฐานข อ มู ล หั วเรื่ อ ง
ภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกลุมประชากรเปนกลุมแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งขั้นตอนและ
วิธีการมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดกลุมประชากร
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กําหนดเปนกลุมเฉพาะเจาะจง 2 กลุม คือ
1.1 กลุมผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน โดยมีหัวหนาหนวยแคตตาล็อก เปนผูควบคุมดูแลระบบ
หลัก ทําหน าที่ ควบคุม ดูแลการนํ าขอมู ลหัวเรื่องเขาระบบ ตรวจสอบแกไขรายการหัวเรื่อ ง จัดทํารายงานสถิ ติ
ตลอดจนติดตอประสานงานกับผูใชและบริษัทผูพัฒนาระบบ สวนบรรณารักษปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานบริหาร
ชํานาญงาน ทําหนาที่บันทึกขอมูลหัวเรื่องเขาระบบ
1.2 กลุมผูใชทั่วไป ไดแก บรรณารักษ ผูปฏิบัติงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดหัวเรื่อง
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ทั้ ง จากหน ว ยงานภายในหอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และห อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ที่ไดสมัครเขาใชฐานขอมูลหัวเรื่อง จํานวน 30 คน
2. กําหนดเครื่องมือที่ใช
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1 ฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(https://subjects.library.tu.ac.th) พัฒ นาและเผยแพรใชอยางเปนทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีจํานวน
ขอมูลหัวเรื่อง 25,820 รายการ (ขอมูลเมื่อวันที่ 30 ต.ค.63)
2.2 แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ไดแก
2.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมผูดูแลระบบฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุด
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.2.2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใช ฐ านข อ มู ล หั ว เรื่ อ งภาษาไทย หอสมุ ด แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งแบบประเมินทั้ง 2 ชุด แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินในการใชฐานขอมูล
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
3. สรางเครื่องมือแบบสอบถาม
3.1 ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกณฑที่ใชในการประเมินฐานขอมูลเพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดคําถาม
3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
3.3 สรางแบบประเมินเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูใชระบบทั้ง 2 กลุม
3.4 นําแบบประเมินไปใชเก็บขอมูล
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4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล
ดําเนินการสงแบบประเมินใหกลุมผูดูแลระบบ จํานวน 3 คน และกลุมผูใชทั่วไป จํานวน 30
คน ประเมินความพึงพอใจการใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดรับการ
ตอบกลับจากกลุมผูดูแลระบบทั้ง 3 คน (รอยละ 100) และกลุมผูใชทั่วไป จํานวน 25 คน (รอยละ 83.33) โดย
รวบรวมผลการตอบกลับแบบประเมินผานบริการของกลุม Google Docs
5. การวิเคราะหขอมูล
มีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
5.1 แบบประเมินแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่หาคารอยละ และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนา
5.2 แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมาแปลงคา
คะแนน โดยกําหนดน้ําหนักของคะแนน ดังนี้
พอใจมากที่สุด ใหคะแนน 5
พอใจมาก
ใหคะแนน 4
พอใจปานกลาง ใหคะแนน 3
พอใจนอย
ใหคะแนน 2
พอใจนอยที่สุด ใหคะแนน 1
5.3 แบบประเมิ น มาตราสวนประมาณคา 5 ระดั บ วิเคราะห โดยการหาค าเฉลี่ย และค า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537, น. 99-100)
4.50 – 5.00 หมายความวา พอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความวา พอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายความวา พอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความวา พอใจนอย
1.00 – 1.49 หมายความวา พอใจนอยที่สุด
5.4 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาความถี่ (Frequency)
2. คารอยละ (Percentage)
3. คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean หรือ x̅ )
4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการศึ ก ษ าความ พึ งพ อใจของผู ใ ช ฐ านข อ มู ลหั วเรื่ อ งภ าษ าไทย ห อสมุ ด แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลการดําเนินการดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจของกลุ ม ผู ดู แ ลระบบต อ การใช ฐ านข อ มู ล หั วเรื่อ งภาษาไทย
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้
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1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบจํานวนทั้ง 3 คน มีสิทธิการเชาใชงานในการ
บันทึก แกไข และตรวจสอบรายการหัวเรื่อง (รอยละ 100) ความถี่ในการเขาใชฐานขอมูลมากที่สุดคือ สัปดาหละ 23 ครั้ง จํานวน 2 คน (รอยละ 66.7) รองลงมา คือ ทุกวัน จํานวน 1 คน (รอยละ 33.3)
1.2 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ในภาพรวมกลุ ม ผู ดู แ ลระบบมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมใน
ประสิทธิภาพของระบบในระดับมากที่สุด (x̅=4.76) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจใน
ความครบถวนของเขตขอมูล รูปแบบความสัมพันธของคํา การแกไขเปลี่ยนแปลง รวมขอมูลได และความปลอดภัย
ของระบบในระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล อ ง Lancaster (1971 อ า งถึ ง ใน Chowdhury, 2010, pp. 284-285)
กลาวถึงหลักการประเมินระบบการจัดเก็บและคนขอสนเทศ (Information retrieval system) คือ ขอบเขตของ
ฐานขอมูลตองครอบคลุม ครบถวน ความสามารถของระบบในการคนคืนเอกสารที่ตองการ (Recall) ความสามารถ
ของระบบในการหลีกเลี่ยงการคนคืนระเบียนที่ไมตองการ (Precision) โดยใชเวลาใหนอยที่สุดในการตอบสนอง
ตลอดจนตองใชจํานวนครั้งในการสืบคนใหนอยที่สุดเพื่อใหไดผลที่ตรงตามที่ตองการ
1.3 การติดตอกับผูใชงาน ในภาพรวมกลุมผูดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยรวมในสวนการ
ติดตอผูใชงานในระดับมาก (x̅=4.33) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจตอความเร็วใน
การแสดงผลสืบ คน ในระดับ มากที่ สุด (x̅=4.66) ซึ่งสอดคลอ งกั บ นฤมล ปราชญโยธิน (2556, น. 116-119) ที่
กลาวถึง ขีดความสามารถดานการแสดงผลของระบบ
1.4 การสนับสนุนการใชงาน ในภาพรวมกลุมผูดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยรวมตอการ
สนับสนุนการใชงานในระดับมาก (x̅=3.77) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจตอเอกสาร
และคูมือการใชงานในระดับมาก (x̅=4) สอดคลองกับ สิทธิชัย บวรไธสง (2559, น. 29-30) ที่ไดเสนอแนะใหควรมี
การประเมินคูมือดวยวาสามารถทําใหผูใชเขาใจเกี่ยวกับระบบไดมากนอยเพียงไร และสามารถชวยในการสืบคนดวย
เทคนิควิธีการตาง ๆ ไดหรือไม
1.5 ประโยชนที่ไดรับ ในภาพรวมกลุมผูดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยรวมตอประโยชนที่
ไดรับในระดับมากที่สุด (x̅=4.55) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจตอประโยชนในการเปน
คูมือการปฏิบัติงาน และเปนแหลงขอมูลใชประกอบการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด (x̅=4.66) สอดคลองกับ จินดา
รัตน เบอรพันธุ (2548, น. 168-171) ที่ไดอางถึงผลตอบแทนดานตางๆ ที่ไดรับ เปนเกณฑในการประเมินผลผลิต
1.6 ขอเสนอแนะ ในกลุมผูดูแลระบบไดเสนอแนะดานประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวกับการ
เพิ่มคําอธิบายภาษาไทยของแตละเขตขอมูลเพื่อเพิ่มความชัดเจนของขอมูล เขาใจงาย สําหรับผูปฏิบัติงานดูแล
ระบบที่ไมใชบรรณารักษสามารถบันทึก แกไขขอมูลได และเมนูที่ใชในการสืบคนยังสับสน อาจตองจัดทําคูมือการ
สืบคนใหละเอียดมากขึ้น ในสวนการสนับสนุนการใชงานดานการติดตอประสานงานในการแกไขปญหายังคงตองใช
เวลา จึงอาจตองแจงความจําเปนเรงดวนในกรณีที่มีความสําคัญและสงผลกระทบในหลายงาน และเพิ่มชองทางการ
ติดตอใหมากขึ้น
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุมผูใชทั่วไปตอการใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุด
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้
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2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูใช เปน บรรณารักษ ผูปฏิบัติงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการกําหนด
หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่ไดสมัครเขาใชฐานขอมูลหัวเรื่องฯ และตอบกลับแบบประเมิน จํานวน 25 คน ซึ่ง
สังกั ด หน ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตรม ากที่ สุ ด จํ านวน 18 คน (รอ ยละ 72) และสั งกั ด หน ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 7 คน (รอยละ 28) สวนความถี่ในการเขาใชฐานขอมูลมากที่สุดคือ ทุก
วัน จํานวน 10 คน (รอยละ 40) รองลงมาคือ สัปดาหละ 2-3 ครั้ง จํานวน 6 คน (รอยละ 24) 2-3 เดือน ตอ 1 ครั้ง
จํานวน 5 คน (รอยละ 20 ) และ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 4 คน (รอยละ 16) ตามลําดับ
2.2 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ ในภาพรวมกลุ ม ผู ใ ช ทั่ ว ไปมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมใน
ประสิทธิภาพของระบบในระดับมาก (x̅=3.95) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจตอความ
ปลอดภัยของระบบ ในระดับมาก (x̅=4.28) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ (x̅=4.12) ซึ่ง
สอดคลองกับ สมลักษณ ละอองศรี (2544, น. 63-64) ที่กลาวถึง ความปลอดภัยของขอมูล การควบคุมการเขาถึง
ฐานขอมูลและการควบคุมการอนุญาตใหเขาระบบเพื่อจํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูล รวมทั้งการกําหนดนโยบายดาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อปองกันการบุกรุกและความปลอดภัยของขอมูล
2.3 การติดตอกับผูใชงาน ในภาพรวมกลุมผูใชทั่วไปมีความพึงพอใจโดยรวมในสวนการติดตอ
ผูใชงานในระดับมาก (x̅=3.85) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นแลว พบวา มีความพึงพอใจตอความเร็วในการ
แสดงผลสืบ คน ในระดั บ มาก (x̅=3.96) รองลงมาคื อ หน า จอออกแบบสวยงาม เหมาะสม อ า นง าย สบายตา
(x̅=3.92) ซึ่งสอดคลองกับ บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2551) ที่กลาวถึง การออกแบบเว็บเพ็จที่ดี ควรมีขนาดตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร พืน้ หลัง และรูปภาพที่ใชประกอบบนเว็บเพ็จใหเหมาะสม ควรใชสีที่ดูแลวสบายตา
ในการอาน และสอดคลองกับ สกาวรัตน จงพัฒนากร (2550, น. 172) ที่กลาวถึงหลักการพิจารณาในการออกแบบ
สวนตอประสานกับผูใช คือ ความถูกตองของขอมูล ความเหมาะสมกับการใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้น
การกําหนดรูปแบบใหมีความสวยงามและเพิ่มความนาสนใจ
2.4 การสนับสนุนการใชงาน ในภาพรวมกลุมผูใชทั่วไป มีความพึงพอใจโดยรวมในสวนการ
สนับสนุนการใชงานในระดับมาก (x̅=3.61) เมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบวา มีความพึงพอใจตอความรวดเร็วใน
การให บริการและแกไขป ญ หา และมีชองทางในการติดตอ/สอบถามป ญ หาในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ย เทา กัน
(x̅=3.76) สอดคลองกับ สิทธิชัย บวรไธสง (2559, น. 29-30) ที่กลาวถึงหลักการพื้นฐานในการพัฒนาฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพวา ตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการตอบคําถามของผูใช
2.5 ประโยชนที่ไดรับ ในภาพรวมกลุมผูใชทั่วไปมีความพึงพอใจโดยรวมในประโยชนที่ไดรับ
ในระดั บ มาก (x̅=4.14) เมื่อ พิ จ ารณาในรายประเด็น พบวา มี ความพึ งพอใจต อประโยชน ข องฐานขอ มู ลที่ เป น
แหลงขอมู ลใชประกอบการปฏิบั ติงานในระดับมาก (x̅=4.4) รองลงมา เป นคูมือในการปฏิ บัติงานในระดับ มาก
(x̅=4.2) สอดคลองกับ จินดารัตน เบอรพันธุ (2548, น. 168-171) ที่ไดระบุผลตอบแทนดานตางๆ ที่ไดรับ เปน
เกณฑในการประเมินผลผลิต
2.6 ข อ เสนอแนะ ในกลุ ม ผู ใ ช ทั่ ว ไปได เสนอแนะด า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการสืบคน เชน ควรจะมีคําแนะนํา (Guide keyword) การแนะนําหัวเรื่องที่ใกลเคียง เพื่อชวยเพิ่ม
ความรวดเร็วและความสามารถในการสืบคน ควรเพิ่มความสามารถของโปรแกรมคนหาใหเทียบเทา One search ที่
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รองรับการสืบคนไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสืบคนหัวเรื่องยอย และนอกจากนี้ยังไดเสนอแนะในสวนการติดตอ
กับผูใชงาน เกี่ยวกับการแจงรายการหัวเรื่องใหมในแตละเดือนเพื่อใหผูใชทราบความทันสมัยของหัวเรื่อง และใน
สวนการสนับสนุนการใชงานไดแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําคูมือหรือเทคนิคการสืบคนหัวเรื่องยอย เพื่อความสะดวกใน
การสืบคนและสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ตองการไดงายขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจตอการใชฐานขอมูลทั้ง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
1. สวนประสิทธิภาพระบบ ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจแตกตางกัน คือ ผูดูแลระบบมีความพึง
พอใจมากที่สุดตอความถูกตองของการแสดงผลขอมูล ซึ่งอาจกลาวไดวาผูดูแลระบบเปนผูบ ันทึกขอมูลเขา แกไขและ
ตรวจสอบขอมูล จึงตองคํานึงถึงความถูกตองของขอมูล สวนผูใชทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สุดตอความปลอดภัย
ของระบบ ซึ่งอาจกลาวไดวา ผูใชทั่วไปคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวและความปลอดภัยระบบ
2. การติดตอกับผูใชงาน ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจมากที่สุดตอความเร็วในการแสดงผลสืบคน
เหมือ นกัน กลา วคือ ผูใชมีค วามตอ งการใชขอ มูลในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ฐานขอ มูล จึง ตอ งมีค วามเร็วในการ
เขาถึงขอ มูล ความเร็ว ในการเชื ่อ มโยงแตล ะขอ มูล ความงา ย (ไมสับ สน) และความสะดวกราบรื่น ในการใช
ฐานขอมูล
3. การสนับสนุนการใชงาน ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจแตกตางกัน คือ ผูดูแลระบบมีความพึง
พอใจมากที่สุดตอเอกสาร/คูมือการใชงาน เนื่องจากเปนคูมือการใชฐานขอมูลที่บริษัทดูแลระบบจัดทําใหอยาง
ละเอียดและแจกจายใหทั้งในรูป แบบสิ่งพิมพและไฟลคอมพิวเตอร สวนผูใชทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สุดตอ
ความรวดเร็วในการใหบริการและแกไขปญหา และมีชองทางในการติดตอ/สอบถามปญหา เนื่องจากปจจุบันมีหลาย
ชองทางในการสื่อสารทําใหสะดวกในการติดตอสอบถามและแกไขปญหา สวนเอกสาร/คูมือการใชงานในระบบ
ฐานขอมูลยังไมมีรายละเอียดเพียงพอ
4. ประโยชนที่ไดรับ ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจแตกตางกัน คือ ผูดูแลระบบมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดตอประโยชนที่ไดรับ คือ เปนคูมือในการปฏิบัติงาน และเปนแหลงขอมูลใชประกอบการปฏิบัติงาน สวนผูใช
ทั่ว ไปมีค วามพึง พอใจมากที่สุ ดตอ การเป นแหลงขอมู ลใชประกอบการปฏิ บัติ งาน อาจกลาวไดวา มี ผูใชทั่ วไป
บางสวน ใชหัวเรื่องภาษาไทยของคณะทํางานฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเปน
คูมือหลักในการกําหนดหัวเรื่องภาษาไทย และใชฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสวนประกอบในการปฏิบัติงาน
5. ภาพโดยรวม ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจเหมือนกัน คือ มีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ในสวนของขอแนะนําที่ทั้ง 2 กลุมไดเสนอแนะนั้นเปนไป
ในแนวทางเดียวกันคือ การเพิ่มคูมือ รายละเอียด หรือเทคนิคในการสืบคนหัวเรื่องโดยเฉพาะการสืบคนหัวเรื่องยอย
เพื่อความสะดวกในการสืบคนและสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ตองการไดงายขึ้น
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใช
ในการศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู ใช ฐ านข อ มู ล หั ว เรื่อ งภาษาไทยหอสมุ ด แห งมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร โดยศึกษาจากกลุมประชากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ แบงเปน 2
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กลุม คือ ผูดูแลระบบ และ ผูใชทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาพบวา ทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจในดานประโยชนที่ไดรับจาก
การใชฐานขอมูลมากที่สุด เนื่องจากเปนทั้งคูมือในการกําหนดหัวเรื่องภาษาไทยและเปนแหลงขอมูลใชประกอบการ
ปฏิบัติงาน
สวนขอเสนอแนะทั้ง 2 กลุมมีขอเสนอแนะที่นาสนใจและควรนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอดังนี้
1) สวนประสิทธิภาพของระบบ คือ ควรพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมคนหา (Search engine)
ใหมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยใหผูสืบคนขอมูล สามารถทําการคนหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
แมนยํา
2) สวนการสนับสนุนการใชงาน คือ ควรเพิ่มคูมือหรือเทคนิคการสืบคนเพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกในการสืบคนและชวยใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดงายขึ้น ทั้งนี้ในการพั ฒนาฐานขอมูลหัวเรื่องภาษาไทย
หอสมุ ดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังคงตองพัฒ นาใหสอดคลองกั บความตองการของผู ใช และเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันตอไป
3) สวนติดตอประสานงานกับผูใช คือ ควรเพิ่มการแสดงผลขอมูลที่นาสนใจ เชน การแสดงผล
หัวเรื่องใหมรายเดือน เปนตน
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วันนี้ในอดีต: ความทรงจํามหาวิทยาลัยแมฟาหลวงบนสื่อเฟซบุก
(Today in the past: MFU Memories on Facebook)
ตรีสลา ฟูแวน, อมรรัตน นุกูล
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
treesala.foo@mfu.ac.th

บทคัดยอ
“ วั น นี้ ใ นอดี ต ” เป น การนํ า เสนอข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ในความทรงจํ า ของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดยงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรทั้งเรื่องราว
และภาพบนหนาเพจ (Page) ของ MFU Library ซึ่งเปนเฟซบุกของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง โดยโพสต (Post) ในวันที่ที่เหตุการณเกิดขึ้นซึ่งเปนวันที่และเดือนเดียวกันกับในอดีต พรอมทั้งเชื่อมโยง
(Link) ไปยังฐานขอมูลเพื่อใหผูสนใจคนหาขอมูลเพิ่มเติม และนับตั้งแตงานจดหมายเหตุไดทําการเผยแพรขอมูลวันนี้
ในอดีต บนเฟซบุก สามารถเผยแพรขอมูลเหตุการณสําคัญของมหาวิทยาลัยใหกลุมผูที่สนใจเขาถึงไดเพิ่มมากขึ้น
โดยผูใชเฟซบุกสามารถเขามามีสวนรวม แสดงความคิดเห็น สรางกลุม รวมทั้งสามารถแบงปน (Share) ขอมูลได
อยางสะดวก รวดเร็วและสามารถเขาถึงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยง (Link) ไปยังในฐานขอมูลงาน
จดหมายเหตุไดโ ดยตรง นํ า ไปสู ก ารเผยแพรป ระชาสัมพั นธ ชุ ด ข อ มู ล ประวัติค วามเปน มาและพั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทําใหเกิดการขยายเครือขายชาวประชาคมแมฟาหลวง และยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ
และเปนเกียรติประวัติตอนักศึกษา บุคลากร ตอไป

คําสําคัญ: มฟล. ในอดีต, สื่อสังคมออนไลน, ความทรงจํา
ABSTRACT
“Today in the past” present information about important events in the university's
history. Archives of Mae Fah Luang University was presented stories and pictures of event on the
MFU Library’s Facebook page. “Today in the Past” will be posting story of Mae Fah Luang
University on same date of event in the past. Furthermore, the interesting person can be access to
database link for more detail. Since Archives of Mae Fah Luang University has post “Today in the
Past” on Facebook. It can be sharing important events in the past for more groups of people
interested. The Facebook user can be a part of community to sharing opinion, including
comfortable for sharing post and direct access to database. Presents “Today in the Past” about
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history and development of Mae Fah Luang University bring about expand community of Mae Fah
Luang University. Also bring about pride and honor to student and personnel.

Keyword: MFU in the past, Social Media, Memories
บทนํา
โลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางานรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสาร (Digital Lifestyle) ของคนในสังคมที่มีปฏิสัมพันธ (Social Interaction) โดยใช
ชองทางการสื่อสารผานสังคมออนไลนมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เชน Facebook Line IG Twitter ฯลฯ เพื่อ
ตองการเขาถึงเนื้อหา ขอมูลขาวสาร ความบันเทิง การจับจายซื้อสินคา รวมทั้งในดานความรูทางวิชาการ สื่อการ
เรียนการสอน การประชุม อบรมสัมมนา เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (กรุงเทพ
ธุรกิจ (ออนไลน), 2563)
งานจดหมายเหตุ ในสังกัดศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนอีก
ฝายงานหนึ่งที่ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานผานระบบออนไลนตาง ๆ โดยการจัดการเอกสารจดหมายเหตุใหอยู
ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล และไดพัฒนาฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อการเขาถึงเนื้อหา ปจจุบันไดนําโปรแกรม OMEKA
มาใชเปนฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยการจัดแสดงขอมูลผานนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดง
ในหอประวัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นอกจากนี้งานจดหมายเหตุยังนําเสนอเรื่องราว ความทรงจํา เหตุการณสําคัญ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผานมา โดยการรวบรวม รอยเรียงหลักฐานสําคัญ ๆ อาทิ ภาพถาย เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อโสตฯ วัตถุสิ่งของ ฯลฯ ผานสื่อสังคมออนไลนซึ่งเปนที่นิยมอยาง Facebook โดยใชชื่อหัวขอ วันนี้ในอดีต เปน
การโพสตในวันที่ที่เหตุการณนั้นเกิดขึ้นซึ่งเปนวันที่และเดือนเดียวกันกับในอดีต และทําการเผยแพรบนหนาเพจชื่อ
MFU Library ของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง อย า งต อ เนื่ อ ง การเลื อ กใช สื่ อ
Facebook เป น การตอบสนองกลุมเปา หมายหลัก ไมว าจะเปน ผู บ ริ ห าร นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิทยาลัย
ศิษยเกา ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป ที่ตองการเห็นชุดขอมูลเอกสาร หลักฐานสําคัญ โดยการโพสตหัวขอดังกลาว ทําให
เกิดการเชื่อมโยงไดอยางรวดเร็ว สามารถสรางกลุม การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การแบงปน (Share) สราง
เครือขายทางสังคมเพิ่มมากขึ้น
ในสั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล แม ว า ผู ใ ช ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ได โ ดยง า ย สะดวกรวดเร็ ว แต สิ่ ง ที่ เ ป น
กระบวนการสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ คือการเก็บรักษาความสําคัญทางประวัติศาสตร และยังคงตระหนักถึง
ความถูกตอง ความนาเชื่อถือที่ประจักษ อันเปนหลักฐานสําคัญนําไปสูการเชื่อมโยงใหเปนแหลงอางอิง ในการศึกษา
คนควาและวิจัย นําไปสูการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนา รวมทั้งสรางความภาคภูมิใจและระลึกถึง
เกียรติประวัติใหกับชาวประชาคมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยผานเหตุการณสําคัญ
ตาง ๆ โดยใชสื่อสังคมออนไลน คือ Facebook เพื่อใหผูที่สนใจสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
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2. เพื่ อ เชื่ อ มโยงหลั ก ฐานเอกสารทางประวั ติ ศ าสตร ความทรงจํ า เรื่ อ งราวในอดี ต ของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผานทาง Facebook ไปยังฐานขอมูลของงานจดหมายเหตุที่มีอยู
3. เพื่อใหอาจารย พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผูสนใจทั่วไป ไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ในฐานะหนวยงานที่บันทึก และจัดเก็บเรื่องราวสําคัญของหนวยงาน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. คั ด เลื อ กเหตุ ก ารณ ที่ จ ะนํ า เสนอ โดยเลื อ กจากเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย เช น
พิธีสําคัญของมหาวิทยาลัย การกอสรางอาคารสถานที่ โครงการของมหาวิทยาลัยที่จัดทําเปนครั้งแรก
2. เก็บรวบรวมขอมูล พิธีและเหตุการณสําคัญที่จะนําเสนอ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ ที่มี เชน หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย และคัดเลือก
รูปภาพที่จะใชเปนภาพประกอบโดยเลือกจากฐานขอมูลภาพถายของสวนประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. เรียบเรียงเนื้อหาที่จะนําเสนอ โดยเรียบเรียงเนื้อหาจากการอานและศึกษาจากแหลงขอมูลที่
ไดรวบรวมมา รวมทั้งการใสลิงก (Link) ขอมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังขอมูลที่ไดจัดทําไวแลว เชน ขอมูล
เอกสารจากฐานขอมูลงานจดหมายเหตุ บันทึกเหตุการณ วิดีโอเหตุการณที่เผยแพรบนชอง YouTube ของงาน
จดหมายเหตุ จากนั้นเลือกรูปภาพที่จะใชประกอบพรอมกับเขียนคําบรรยายในภาพ
4. ทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหา และการลิงกขอมูล
5. ออกแบบรูปภาพที่จะใชเผยแพรบน Facebook
6. ตรวจสอบความเรียบรอยกอนการเผยแพรบน Facebook
7. เผยแพรเนื้อหาบน Facebook ตามวันที่เกิดเหตุการณนั้น และใชหัวขอวา “วันนี้ในอดีต”
8. ปรับแกโพสตหากมีขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการเผยแพร “วันนี้ในอดีต” ของงานจดหมายเหตุบนเพจ Facebook : MFU Library ของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนมา พบวา
การเผยแพรขอมูลพิธี เหตุการณสําคัญบนสื่อสังคมออนไลนนี้สามารถประชาสัมพันธเนื้อหาเรื่องราวใหเขาถึงผูใชได
อยางกวางขวาง รวดเร็ว และไดรับผลลัพธตอบกลับมาดีมาก ซึ่งในครั้งแรกนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับพิธีประดิษฐานตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทําใหมีผูสนใจเขาถึงเนื้อหา จํานวน 101,710 ครั้ง การคลิกโพสต จํานวน 7,800
ครั้ง และการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และการแชร จํานวน 6,700 ครั้ง
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ภาพที่ 1 ตัวอยางการเผยแพรวันนี้ในอดีต บน Facebook เพจ MFU Library

ภาพที่ 2 สถิติการเขาถึงเนื้อหาที่ไดมีการเผยแพรบน Facebook
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ภาพที่ 3 ตัวอยางการเผยแพรวันนี้ในอดีต บน Facebook เพจ MFU Library
สรุปผล
การจัดทํา “วันนี้ในอดีต”เผยแพรบนสื่อสังคมออนไลน คือ Facebook สามารถเผยแพรขอมูล
เรื่องราวประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับพิธีการ เหตุการณสําคัญนั้น ๆ โดยผูที่
สนใจสามารถคลิกเขาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได ซึ่งทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ได
ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทั้ ง ยั ง สามารถประชาสั มพั น ธ ผ ลงานของงานจดหมายเหตุ ให ผู ส นใจทั่ ว ไปได รั บทราบและเห็น
ความสําคัญของงานจดหมายเหตุอีกดวย
ขอเสนอแนะ
1. การจัดทําภาพประกอบควรเลือกภาพที่ดีที่สุดเพียง 1 ภาพ และนํามาออกแบบใหมีจุดเดน
ดึงดูดความสนใจของผูใชใหมากที่สุด จากนั้นทําลิงกเพื่อเชื่อมโยงไปยังภาพประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เนื้อหาในการเผยแพรควรสั้น ความกระชับ เพื่อดึงดูดใหคนสนใจอานมากขึ้น เนื้อหาอานแลว
เขาใจงาย
3. ควรมี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช ที่ มี ต อ การเผยแพร “วั น นี้ ใ นอดี ต ” เพื่ อ รั บ ฟ ง
ขอคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
การนําไปใชประโยชน
หนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปใชเพื่อบอกเลาเรื่องราว ประวัติศาสตร พัฒนาการ ของหนวยงาน
ในรูปแบบดิจิทัล และใชในการประชาสัมพันธใหผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบสนองการใชงาน
ของคนรุนใหมที่นิยมเขาถึงขอมูลดวยอุปกรณมือถือ
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การจัดการขอรองเรียนดวยระบบขอรองเรียน
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Complaint Management and the TULIB Complaint System
at Thammasat University Library
นางสาวพิมพชนก สิริพงศทักษิณ และนายธรรมรัตน ผันผาย

งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
pimtu@tu.ac.th, samadana@staff.tu.ac.th

บทคัดยอ
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีแนวทางในการจัดการขอรองเรียน และเพื่อใหการ
จัดการขอรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หอสมุดฯ จึงไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขอ
รองเรียนเพื่อใหสามารถติดตาม รวบรวมขอรองเรียนประเภทตางๆ ไดแก คําชมเชย ขอเสนอแนะ และขอรองเรียน
โดยมี ก ารพั ฒ นาระบบข อ ร อ งเรี ย น (TULIB Complaint System) (TULIB Complaint System) ขึ้ น ตาม
กระบวนการคุณภาพ PDCA และไดดําเนินการภายใตแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) ติดตามการ
ดําเนินงาน โดยมุงเปาหมายและผลลัพธเปนสําคัญ เพื่อสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับหอสมุดฯ รวมถึงระบบ
ขอรองเรียนดังกลาวนี้ยังสอดคลองกับขอกําหนดคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 อันมุงสูการเปน
หอสมุดแหงนวัตกรรมและความยั่งยืนในอีกทางหนึ่งดวย

คําสําคัญ: การจัดการขอรองเรียน, การรับฟงเสียงของผูใชบริการ, ปฏิกิริยาตอบกลับของผูใชบริการ
ABSTRACT
Thammasat University Library has established guidelines for handling
complaints. To manage the complaints process more efficiently, the library has worked
to improve and develop procedures for following up in complaints management. The
system collects different types of feedback, including praise, suggestions, and
complaints. The complaint system (TULIB Complaint System) was developed according
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to the plan-do-check-act (PDCA) quality process and operated under the concept of
objectives and key results ( OKRs) . The focus was on goals and results, to create new
innovations for the library. In addition, the complaint system complies with quality
requirements of ISO9001: 2015 and ISO14001: 2015, in aiming to become an innovative
and sustainable library in diverse ways.
Keyword: Complaint system, Consumer feedback, User reactions
บทนํา
“เพราะเสียงของผูใชบริการ คือสิ่งที่ผูใหบริการตองใสใจ” คุณจะรูไดอยางไรวาผูใชบริการ พึง
พอใจ หรือไมพึงพอใจในจุดใด? คําถามนี้เองเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดในการจัดการขอรองเรียนของหอสมุดแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หอสมุดฯ ไดดําเนินการตามแนวทางการจัดการขอรองเรียน โดยเริ่มตนขึ้นในเดือนสิงหาคม
2560 หลากหลายคําชมเชย เปลี่ยนแปรมาเปนกําลังใจในการทํางานและมุงมั่นในการใหบริการ และหลากหลาย
ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน ก็ถูกพัฒนาขึ้นเปนบริการและนวัตกรรมใหม
ในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา หอสมุดฯ มีการจัดการขอรองเรียนผานชองทางตางๆ เพื่อให
เป น ไปตามข อ กํ า หนดของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO9001:2015 รวมถึ ง ได ดํ า เนิ น การตามแนวคิ ด OKRs
(Objectives and Key Results) ซึ่งเปนเครื่องมือใชในการบริหารจัดการองคกร ดวยการ-กําหนดเปาหมายและ
ผลลัพทหลัก เปนตัววัดผลเพื่อบอกใหรูวาไดบรรลุจุดมุงหมายนั้นแลว ความโดดเดนของ OKRs ถือเปนตัวประสาน
ระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน โดยทุกระดับจะตองกําหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึง
กัน และกําหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณไดที่เกื้อหนุน Objectives ในแตละระดับ
ดวย
สําหรับหนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย ถือเปนหนึ่งในหนวยงานที่สนับสนุนเปาหมายและ
ผลลัพทหลักของหอสมุดฯ เชนกัน โดยมีการปรับปรุงกระบวนงานภายใตการดูแลของงานยุทธศาสตรและพัฒนา
องคกรสูรูปแบบออนไลน
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี แ นวทางในการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นแล ว จึ ง ได คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาการจั ด การ
ขอรองเรียนใหเปนระบบ และมีฐานขอมูลจัดเก็บเพื่อนํามาศึกษาและพัฒนาบริการและนวัตกรรมจากขอเสนอแนะ
และของรองเรียนตางๆ ตอไป จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการขอรองเรียน และพัฒนาขึ้นเปน “ระบบการ
จัดการขอรองเรียน (TULIB Complaint System)”
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วัตถุประสงค
แนวทางการจัดการขอรองเรียน ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวัตถุประสงคสําคัญ
ไดแก
1. เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางของห อ งสมุ ด สาขาและหน ว ยงานที่ อ ยู ภ ายใต ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
หอสมุดฯ ในการจัดการขอรองเรียนมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานในการจัดการขอรองเรียนที่ผานมา อันนําไปสูการพัฒนา
ระบบขอรองเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ในการจัดการขอรองเรียน หอสมุดฯ ไดดําเนินแนวทางการจัดการขอรองเรียนตามเครื่องมือใน
การบริหารคุณภาพ นาม “PDCA” หรือ “Deming Cycle”
1) Plan (การวางแผน) ตั้งเปาหมาย วางแผน กําหนดรายละเอียดตางๆ จัดลําดับความสําคัญ มี
ขั้นตอน และขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) Do (การปฏิบัติตามแผน) ขั้นตอนของการลงมือทําตามแผนงานและวิธีการที่ไดตั้งไว และ
บริหารจัดการเวลาใหไดตามแผน หรือแมแตการประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหนา
3) Check (การตรวจสอบ) หลังจากลงมือปฏิบัติ ตองมีการติดตามการปฏิบัติวาเปนไปตามแผน
ที่ตั้งไวหรือไม หากไมเปนไปตามแผน ตองมาวิเคราะหสาเหตุวาเกิดจากอะไร
4) Act (การดําเนินการอยางเหมาะสม ) นําผลการตรวจสอบไปสูการแกไขปรับปรุงระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นําความผิดพลาดมาแกไข/ปรับปรุงใชใหเกิดประโยชนตอไป

ภาพที่ 1 แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 1
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการตามแนวทางการจัดการขอรองเรียน โดย
เริ่มตนจากการศึกษาขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ที่เกี่ยวของ โดยขอกําหนด
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ไดแก
ขอกําหนด ที่ 9.1 การเฝาระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห และการประเมินผล ซึ่ง
แบงเปน
1. ขอ 9.1.1 ทั่วไป โดยองคกรตองกําหนดดังตอไปนี้
1) อะไรจําเปนตองเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัด
2) วิธีการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเฝาระวังติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห และการ
ประเมินผล เพื่อใหมั่นใจถึงความถูกตองของผลลัพธที่ตองการ
3) ชวงเวลาที่จะตองดําเนินการเฝาระวังติดตาม และการตรวจวัด
4) ชวงเวลาที่จะตองดําเนินการวิเคราะห และการประเมินของผลลัพธที่ไดจากการเฝาระวัง
ติดตามและ การตรวจวัด องคกรตองประเมินสมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ องคกรตอง
จัดการเก็บเอกสารที่ เหมาะสม เพื่อเปนหลักฐานถึงผลลัพธตาง ๆ
2. ขอ 9.1.2 ความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งระบุใหองคกรตองเฝาระวังติดตาม การรับรูตอระดับ
ความตองการ และความคาดหวังของลูกคาที่ไดรับอยางสมบูรณ องคกรตองกําหนดวิธีการตาง ๆ ที่ไดรับขอมูลจาก
การเฝาระวัง ติดตามและการทบทวนขอมูลสารสนเทศเหลานี้
3. ขอ 9.1.3 การวิเคราะห และประเมินผล องคกรตองวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลและ
สารสนเทศที่ เหมาะสม ที่ไดรับการจาการเฝาระวังติดตาม และการตรวจวัดผลลัพธของการวิเคราะหตองถูกใชเพื่อ
ประเมิน ไดแก
1) ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ
2) ระดับความพึงพอใจของลูกคา
3) สมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริการคุณภาพ
4) หากวางแผนมีการนําไปปฏิบัตอิ ยางมีประสิทธิผล
ขอกําหนดที่ 10.2 สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการแกไข
1. ขอ 10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด รวมถึงที่เกิดจากขอรองเรียน องคกรจะตอง
a) ตอบสนองตอสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตามความเหมาะสมดังนี้
1) ทําการควบคุมและแกไข
2) ดําเนินการจัดการกับผลที่ตามมา
b) ประเมินความจําเปนในการปฏิบัติการสําหรับกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นา
ซ หรือ เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะหสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
3) พิจารณาสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ใกลเคียงกัน, หรือมีโอกาสเกิดขึ้น

527

c) ดําเนินการปฏิบัติการตามความจําเปน
d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข, และ
e) ปรับปรุงรายการความเสีย่ งและโอกาสในชวงการวางแผน ตามความเหมาะสม
f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม การปฏิบัตกิ ารแกไขจะตองเหมาะกับ
ผลกระทบของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
2. ขอ 10.2.2 องคกรตองจัดทําเอกสารขอมูลเพื่อแสดงหลักฐานของ
a) สภาพของสิ่งทีไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ
ขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ไดแก
ขอกําหนด 6.1.2 ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม ภายในขอบขายที่ระบุไวในระบบการที่ระบุไว
ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม องคกรตองพิจารณากําหนดประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ผลิตภัณฑและบริการที่สามารถควบคุม และสามารถมีอิทธิพลและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณามุมมองวัฏจักรชีวิต เมื่อทําการพิจารณาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม องคกรตองคํานึง
a) การเปลี่ยนแปลง รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม หรือปรับเปลีย่ นกิจกรรม ผลิตภัณฑและ
บริการ
b) สภาวะผิดปกติและสถานการณฉุกเฉินที่แลเห็นลวงหนาอยางสมเหตุสมผล
นอกจากนี้หอสมุดฯ ไดดําเนินการภายใต OKRs (Objectives and Key Results) ซึ่งแตละ
หนวยงาน ประกอบดวย งานอํานวยการ งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งาน
พัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกส และงานบริการ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงค และผลลัพธหลักที่กําหนดในแตละไตร
มาส
โดยระบบการจัดการขอรองเรียนนี้ มีท่ีมาจากการดําเนินงานภายใตแนวคิด OKRs ในไตรมาส
ที่ 3/2563 "เราจะขามผานสถานการณ Covid-19 ไปดวยความอุนใจ" ในผลลัพธหลักคือ
- KR3 : การเพิ่ม/ปรับเปลี่ยนบริการหรือกระบวนการออนไลนรปู แบบตางๆ จํานวน 20
บริการ/กระบวนงาน รวมถึงไตรมาสที่ 4/2563 มุงสูวัตถุประสงค "Restart to the New TULIB Normal" ใน
ผลลัพธหลักคือ KR1 : Restart library staff (80% engagement)
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผน
หนวยสื่อสารองคกรและเครือขายไดดําเนินการตามแนวทางการจัดการขอรองเรียน ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2563 เปนตนมา โดยมีชอ งทางการรับขอรองเรียน จากคูมอื วิธีการปฏิบัติงาน การจัดการขอรองเรียน
(2563, น.7-8) ไดแก
1) เว็บไซตหอสมุด http://library.tu.ac.th ผานแบบฟอรมรับขอเสนอและขอรองเรียน (QFCC-01)
2) อีเมลของหอสมุดฯ tulib@tu.ac.th
3) สื่อสังคมออนไลน
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3.1) Facebook ของหอสมุดฯ Thammasat University Library
3.2) Facebook หองสมุดสาขา
3.3) TULibs Director
3.4) LINE หองสมุดสาขา
4) โทรศัพทหนวยสื่อสารองคกรฯ หรือหองสมุดสาขา
5) อื่นๆ (ชองทางที่ไมเปนทางการ เชน สื่อสังคมออนไลน หรือ แจงดวยวาจา เปนตน)
หลั ง จากนั้ น ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ เรื่ อ งคื อ บุ ค ลากรจากหน ว ยสื่ อ สารองค ก ร จะนํ า คํ า ชมเชย
ขอเสนอแนะและขอรองเรียน มาลงในระบบการจัดการขอรองเรียน และระบบจะดําเนินการสงไปยังผูเกี่ยวของให
รับทราบ ระบุสาเหตุ และการแกไขขอรองเรียนเพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ํา สงตอใหมีการปดเรื่อง และพิจารณาการปด
เรื่องตอไป
โดยผูที่มีหนาที่ในการรับทราบเรื่อง ไดแก หัวหนาแตละระดับ ไดแก หัวหนาหนวย หัวหนางาน
หรือหัวหนาศูนยกรณีที่ไมมีหัวหนาในระดับที่กลาวมา ผูมีหนาที่ในการปดเรื่องจะเปนผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป
เมื่ อ ป ด เรื่ อ งแลว ระบบจะส ง ตอ ไปยั ง QMR (Quality Management Requirement) หรื อ ตั ว แทนฝ า ยบริหาร
ดานคุณภาพพิจารณาการปดเรื่อง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ การดําเนินงาน
ระบบขอรองเรียนไดกําหนดจัดอบรมสําหรับบุคลากรของหอสมุดฯ ที่เกี่ยวของ หนวยสื่อสาร
องคกรฯ ไดเปดระบบขอรองเรียนเพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของบางสวนไดทดลองการใชงานและทดสอบระบบ หลังจาก
นั้ น ได ป รั บ ปรุ ง ระบบจากข อ เสนอแนะ ข อ คิ ด เห็ น จากผู ท่ี เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ แก ไ ขเรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ได จั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหอสมุดฯ โดยหนวยสื่อสารองคกรฯ ไดเชิญผูที่เกี่ยวของในการใชรับตั้งแตบุคลากรของ
หอสมุดฯ ไปจนถึงผูพิจารณาการปดเรื่อง
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงการดําเนินงาน
เมื่อไดมีการใชระบบขอรองเรียนแลว หนวยสื่อสารองคกรฯ จะนําขอเสนอและแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง จากผู ต รวจประเมิน มาปรับ ปรุ ง แก ไขวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ง านเพื่ อ สอดคลอ งกั บ การทํ า งานและเปน ไปตาม
ขอกําหนด ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 รวมถึงตอบโจทยดําเนินการภายใต OKRs (Objectives and
Key Results) ทั้งนี้ หากมีขอแกไข หรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากระบบจะมีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอรางวิธีการปฏิบัติงานที่ไดปรับปรุงแกไข พรอมกับรับฟงขอเสนอแนะจากหนวยงาน/ หองสมุด
สาขา เพื่อนํามาปรับวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการดําเนินงานการจัดการขอรองเรียนอางอิงตามระบบขอรองเรียนในเดือนตุลาคม 2563 มี
จํานวนคําชมเชย ขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่ไดจากผูใชบริการทั้งสิ้น 284 รายการ สามารถปดเรือ่ งขอรองเรียน
ทั้งหมดเปนไปตากําหนดเวลาปดเรื่อง 100% จําแนกประเภทขอรองเรียนตามหองสมุดสาขาไดดังนี้
ตารางที่ 1 จําแนกประเภทขอรองเรียนตามหองสมุดสาขา
ประเภทขอรองเรียน/หองสมุดสาขา
คําชมเชย
ขอเสนอแนะ
ขอรองเรียน
หอสมุดปรีดี พนมยงค
147 เรื่อง
1 เรื่อง
หองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
105 เรื่อง
หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
7 เรื่อง
หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี
10 เรื่อง
หองสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย
4 เรื่อง
หองสมุดบุญชู ตรีทอง
1 เรื่อง
หนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย
9 เรื่อง
จากตารางที่ 1 พบวาหองสมุดสาขาที่มีคําชมเชย ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนมากที่สุดคือ
หอสมุดปรีดี พนมยงค จํานวน 148 เรื่อง รองลงมาคือหองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ จํานวน 105 เรื่อง
ตารางที่ 2 จําแนกตามดานตางๆ ของขอรองเรียนแตละประเภท
ดานตางๆ ของขอรองเรียนแตละประเภท
จํานวน (เรื่อง)
ดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
280
ดานขั้นตอนการใหบริการ
4
จากตารางที่ 2 พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีคําชมเชย ขอเสนอแนะและขอรองเรียนมาก
ที่สุดคือ 280 เรื่อง รองลงมาคือ ดานขั้นตอนการใหบริการ จํานวน 4 เรื่อง
ตารางที่ 3 จําแนกตามชองทางที่มีการแจงขอรองเรียน
ชองทางที่มีการแจงขอรองเรียน
Facebook Thammasat University Library และ
หองสมุดสาขา
Line@ หองสมุดสาขา
Twitter
อีเมล
แบบฟอรมออนไลนบนเว็บไซตหอสมุดฯ

จํานวน (ครั้ง)
265
4
10
3
2

530

จากตารางที่ 3 พบวาชองทางที่มีการแจงขอรองเรียนมากที่สุดคือ Facebook Thammasat
University Library และหองสมุดสาขา จํานวน 265 เรื่อง รองลงมาคือ Twitter จํานวน 10 ครั้ง Line@ หองสมุด
สาขา จํานวน 4 เรื่อง อีเมล จํานวน 3 เรื่อง และแบบฟอรมออนไลนบนเว็บไซตหอสมุดฯ จํานวน 2 เรื่อง
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากผลสรุปการดําเนินงานระบบขอรองเรียน (TULIB Complaint System) สามารถอภิปราย
โดยเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงานเรื่องระบบการจัดการขอรองเรียนของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
เนื่องจากมีลักษณะเปนหองสมุดและมีระบบการจัดการขอรองเรียน รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับระบบการจัดการขอ
รองเรียนของการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย โดยพบความสอดคลองของการดําเนินงาน กลาวคือ การจัดการขอรองเรียน
ของทั้ง 3 องคกรมีชองทางในการรับขอรองเรียนคลายคลึงกันทั้งผานเว็บไซต หรือชองทางสังคมออนไลน หรือทาง
โทรศัพท และในหนาเว็บไซตของทั้ง 3 องคกร มีเมนู “การรับฟงเสียงของลูกคา/ผูใชบริการ” คลายคลึงกัน
สวนความแตกตางของระบบการจัดการขอรองเรียน สามารถสรุปได 2 ประเด็นคือ
1. การสรุ ป ผลคํ า ชมเชย ข อ เสนอแนะ และข อ ร อ งเรี ย น โดยหอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร จ ะจั ด ทํ า สรุ ป ในรู ป แบบของตาราง MS excel ในแต ล ะเดื อ น ในขณะที่ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการแบงขอเสนอแนะและขอรองเรียนออกเปนแตเรื่อง โดยแตละเรื่องสามารถดูสถานะของ
ขอเสนอแนะและขอรองเรียนไดโดยรวม สวนระบบการจัดการขอรองเรียนของการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น ไมสามารถ
ดูรายละเอียดขอขอรองเรียนแตละเรื่องได โดยสามารถติดตามสถานะของขอรองเรียนไดจาก “หมายเลขเสียง/ Key
code” จากสารนิพนธของดลหทัย นิลธํารงค (2558, น.28)
2. ระบบการจัดการขอรองเรียนของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีชองทางการรับเรื่องขอรองเรียน
และการจัดการขอรองเรียนในระบบเดียวกัน จากสารนิพนธของดลหทัย นิลธํารงค (2558, น.25)
ซึ่ ง แตกต า งจากระบบการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นของหอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และสํ า นั ก หอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไมรวมชองทางรับขอรองเรียนรวมอยูในระบบการจัดการขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการศึกษาการจัดการขอรองเรียนดวยระบบขอรองเรียน (TULIB Complaint
System) ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสรางความพึงพอใจ
แกผูใชบริการ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ชองทางการรับคําชมเชย ขอเสนอแนะและขอรองเรียน ควรมีการผนวกเขากับระบบการ
จัดการขอรองเรียน รวมถึงสามารถใหผูใชบริการสามารถติดตามสถานะที่รองเรียนได
2. การปฏิ บั ติ ง านการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นนั้ น ควรมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบอย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อมิใหเกิดขอรองเรียนซ้ํา และการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมี ก ลุ ม เครื อ ข า ยความร ว มมื อ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารจั ด การขอรองเรียน หรือจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของการสรุปผลคําชมเชย ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนจากตาราง
MS Excel เปนลิงกคลิกในแตละเรื่อง
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การนําไปใชประโยชน
จากการดําเนินการศึกษาการจัดการขอรองเรียนดวยระบบขอรองเรียนนั้น สามารถลดขั้นตอน
ในการดําเนินงานไดมากขึ้น กําหนดผูรับผิดชอบเกี่ยวกับขอรองเรียนไดชัดเจนขึ้น รวมถึงมีระยะเวลาการปดเรื่องที่
แจงเตือนไปยังผูเกี่ยวของได ทําใหผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่ไดรับขอรองเรียนสามารถจัดการขอรองเรียนแตละ
ประเภทไดทันเวลา รวมถึงมีการนําเสนอบริการและนวัตกรรมที่มาจากขอเสนอแนะและขอรองเรียน อันจะสงผลให
ผูใชบริการมีความพึงพอใจไดมากขึ้นดวย
รายการอางอิง
ดลหทัย นิลธํารงค. (2558). การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการขอรองเรียน : กรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมภิ าค.
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การใชเครื่องมืออินโฟกราฟกสรางความผูกพันในกิจกรรมหองสมุด มสธ.
Using infographics in making relationship to connect with
STOU library activities.
นางสาวปวีณธิดา เนตรหาญ
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บทคัดยอ
การใชเครื่องมืออินโฟกราฟกสรางความผูกพันในกิจกรรมหองสมุด มสธ. มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความสัมพันธและความผูกพันที่ดีของสมาชิกและบุคลากรตอหองสมุด มสธ. โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก
1) การศึกษากลุมผูรับบริการหองสมุด มสธ. ซึ่งจําแนกได 3 กลุม คือ บุคลากรใหม สมาชิกหองสมุด มสธ. ผู
เกษียณอายุราชการ 2) การศึกษากิจกรรมหองสมุด สําหรับกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม เชน กิจกรรมพบมิตรหองสมุด
โครงการสานสัมพันธฉันพี่นองผูเกษียณ@หองสมุด มสธ. และกิจกรรมสรางความผูกพันระหวางการเปนสมาชิก
หองสมุด มสธ. 3) จัดทําสื่ออินโฟกราฟก ประกอบดวย การจัดการขอมูล การเรียบเรียง และการเผยแพร จากการ
ประเมินผลการใชอินโฟกราฟกประชาสัมพันธผานกิจกรรมหองสมุด มสธ. พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธงานบริการหองสมุดที่มีความนาสนใจและสามารถสรางความผูกพันตอผูร ับบริการหองสมุด เปน
อยางมาก เนื่องจากผูรับบริการไดรับทราบขอมูลสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ครบถวน เขาใจงาย รวดเร็ว และมีความ
ตองการมาใชหองสมุด มสธ. ตอไป

คําสําคัญ: อินโฟกราฟก, ความผูกพัน, กิจกรรมหองสมุด
ABSTRACT
The purposes using infographics in making relationship to connect with STOU
library activities are build good relationship and connection between the library’ s members and
personnel. There are procedures as follows: (1) studying the group of STOU library’s users divided
into 3 groups: new personnel, library members and retirees. ( 2 ) studying the library’ s activities
related to the 3 target groups such as the welcome library’s members, relationship project for the
retirees at STOU library, and engagement activities for the STOU library’s members. (3) creating the
infographic media that contains data management, arrangement and publicizing. The assessment
via library activities showed that using infographics as public relations tools made the target groups
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satisfied data in complete, understandable and fast privileges as well as the interesting public
relations connected to the library services, and need to user on STOU library.

Keyword: Infographic, Relationship, Library Activities
บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ หองสมุด มสธ. มีภารกิจสําคัญใน
การจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกล
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหผูรับบริการมีความคาดหวังในการใหบริการของหองสมุด
สูงขึ้น ผูรับบริการมักจะคนหาสารสนเทศในอินเทอรเน็ตมากกวาการคนหาภายในหองสมุด หองสมุดจึงตองปรับตัว
ตามยุ ค ป จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ต อบสนองพฤติ ก รรมการใช ส ารสนเทศของผู รั บ บริ ก ารแต ล ะ
กลุมเปาหมาย
ดังนั้น การเชื่อมความสัมพันธกับลูกคา การรักษาลูกคาภายในใหคงอยู และไดมาซึ่งลูกคาใหมที่
เพิ่มขึ้น หองสมุดจึงตองมีการปฏิสัมพันธกับผูใชบริการมากยิ่งขึ้นเพื่อเรียนรูความตองการของผูรับบริการ โดยการ
จัดทําโครงการสงเสริมการใชห อ งสมุดอย างต อเนื่อ ง เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด และสรา งการปฏิสัมพั น ธ กั บ
ผูรับบริการ ในการนี้หองสมุด มสธ. เลือกใชเครื่องมืออินโฟกราฟกเปนสื่อการเชื่อมโยงกับผูรับบริการที่มีความนิยม
อยางมากในยุคปจจุบัน จากการศึกษางานวิจัยของ Wharton School of Business รับรองวาการนําเสนอขอมูล
สินคาหรือบริการดวยการเลาเรื่องดวยภาพประกอบจะชวยโนมนาวผูรับไดดีถึง 67% เนื่องจากภาษาภาพจะชวย
เรื่องการรับรูของคนไดมากกวาอานตัวอักษร สมองของมนุษยจะจดจําจากการอานไดเพียง 20% จดจําจากการได
ยินเพียง 10% แตกลับกันสิ่งที่ไดเห็นและลงมือทําจะชวยใหสมองของมนุษยจดจําไดดีกวา 80% การนําเสนอขอมูล
ผานภาพจึงเปนที่นิยมอยางมากในการทําการตลาดของแตละองคกร ซึ่งในหลายองคกรเลือกใชอินโฟกราฟกเปน
เครื่องมือในการสื่อสารกับผูรับบริการเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลขาวสารตามแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา
(Content marketing) เปนการสรางมูลคาจากการใชขอมูลผสมผสานกับความบันเทิง เพื่อสรางผลกระทบในเชิง
บวกใหกับผูรับบริการ เนื้อหาที่ถูกนําเสนอจะมีบทบาทในกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม การใหขอมูล สรางความ
บันเทิง สรางความเชื่อใจ และเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับผูรับบริการ
หองสมุด มสธ. จึงเลือกใชเครื่องมืออินโฟกราฟกเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมความผูกพันกับ
ผูรับบริการ โดยผานกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดตั้งแตการตอนรับสมาชิกหองสมุดใหม การรักษาและดูแล
ระหวางการเปนสมาชิกหองสมุด และการสานตอความผูกพันของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อสรางความสัมพันธและความผูกพันที่ดีของสมาชิกและบุคลากรตอหองสมุด มสธ.
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ศึกษากลุมผูรับบริการ
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1.1 กําหนดกลุมผูร ับบริการโดยยึดการแบงประเภทสมาชิกสามัญตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การใชหองสมุด พ.ศ. 2544 ซึ่งจํากัดขอบเขตกลุม ผูร ับบริการ ไดแก
อาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 จําแนกลักษณะผูรับบริการจากการกําหนดกลุม ไดแก ผูรบั บริการรายใหม สมาชิกหองสมุด
มสธ. และผูเกษียณอายุราชการ
- บุคลากรใหม คือ บุคลากรใหมที่เพิ่งไดรับการบรรจุในแตละปงบประมาณและยังไมไดเปน
สมาชิกหองสมุด มสธ.
- สมาชิกหองสมุด มสธ. คือ บุคลากรภายในที่ไดรับการสมัครสมาชิกหองสมุด มสธ. แลว
- ผูเกษียณอายุราชการ คือ บุคลากรที่กําลังจะเกษียณอายุ ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิก
ของหองสมุด มสธ.
2. ศึกษากิจกรรมหองสมุด มสธ.
ห อ งสมุ ด มสธ. ได จั ด กิ จ กรรมเพื่อ ส ง เสริ มการเรียนรู และสร างความผูก พั น กั บผู รับ บริการ
หองสมุด มสธ. จําแนกเปน
2.1 บุคลากรใหม
หองสมุด มสธ. จัดโครงการการใหบริการสําหรับผูร ับบริการรายใหมทั้งบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมความรูความเขาใจในการใชบริการและสื่อการศึกษาของหองสมุด เพื่อ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางหองสมุดกับผูรับบริการรายใหมไดรูจักและเขาถึงบริการหองสมุด ที่มีรูปแบบ
หลากหลายและสามารถใชงานใหเกิดประโยชนมากขึ้นผานกิจกรรม Welcome to STOU Library
2.2 สมาชิกของหองสมุด มสธ.
หองสมุด มสธ. จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน การแนะนําหองสมุด วันคลายวัน
เกิดสํานักบรรณสารสนเทศ กิจกรรมทางเว็บเพจ และกิจกรรมแสดงความยินดีในกรณีบุคลากรไดเลื่อนตําแหนงทาง
วิชาการ เปนตน
2.3 ผูเกษียณอายุราชการ
หองสมุด มสธ. ไดใหความสําคัญกับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะเปนกลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุในอนาคตที่ตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยผานการเรียนรูตลอดชีวิตจากการใชหองสมุด มสธ. โดยให
ความรูในเรื่องสิทธิภาพการใชหองสมุดประเภทสมาชิกผูเกษียณ และสรางความผูกพันในการใชหองสมุดตอไป
3. จัดทําสื่ออินโฟกราฟก (จัดการขอมูล/การเรียบเรียง/การเผยแพร)
3.1 จัดการขอมูล
กําหนดหัวขอ รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุป นํามาเรียบเรียงเพื่อรางวิธีการเลาเรื่องโดยใช
ภาพ ไม เ น น ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณแต ต อ งใช คํ า และภาพให ส ามารถสรุ ป สื่ อ ใจความสํ า คั ญ ที่ ต อ งการจะสื่ อ สารได
จุดประสงคหลักตองเปลี่ยนขอมูลที่ยากใหผูรับบริการเขาใจและเขาถึงไดอยางงาย
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3.2 สรางวิธีการเลาเรื่อง
เมื่อรวบรวมขอมูลไดเรียบรอย ตองจัดลําดับความสําคัญของขอมูล ขอมูลสวนใดควรเสนอกอน
หลัง สวนใดเปนสวนสําคัญที่ควรจะเนนและสวนใดสําคัญรองลงมา เพื่อจัดลําดับความรูใหผูรับบริการสามารถเขาใจ
ไดงายที่สุด รวมทั้งสรางรูปแบบวิธีการเลาเรื่องใหเปนขั้นตอน อยางเชน นําเสนอขอมูลวิธีการสมัครสมาชิกหองสมุด
อาจจะนําเสนอในรูปแบบไทมไลนเปนลําดับขั้นตอน วาขั้นตอนแรกควรเริ่มยังไงและดําเนินเรื่องไปโดยลําดับขั้น

ภาพที่ 1 อินโฟกราฟกการเสนอขอมูลตามลําดับขั้นตอน
3.3 การออกแบบ
เครื่องมือที่เลือกใชในการออกแบบอินโฟกราฟ ก คือโปรแกรม Illustrator เปนโปรแกรมที่
เหมาะแกการออกแบบ ใชสรางภาพวาด โครงเสนไดเปนอยางดี มีเครื่องมือใหเลือกใชหลายรูปแบบและมีความ
ละเอียดสูง ซึ่งในการออกแบบที่ดี จําเปนจะตองออกแบบภาพใหเขาใจงาย และสื่อความหมาย ไมควรใชภาพที่
ซับซอนมีรายละเอียดมากจนเกินไป เนื่องจากจะทําใหยากตอการจดจํา เชน ภาพแทนตัวบุคคลเกษียณ สามารถใช
ภาพที่แสดงลักษณะบุคคลในวัยเกษี ยณอายุร าชการได หรือ รูปแบบภาพที่เปนที่นิยม คือการใชไอคอน หรือ
ภาพกราฟกที่ไมซับซอนในการสื่อความหมาย และควรใชโทน 3 สีในการออกแบบ หากใชสีที่มากเกินไปอาจทําให
ผูอานเกิดการลายตาและสับสนในสิ่งที่จะสื่อสาร หรือถาจะใชสีเกินควรใชสีที่ไลเฉดอยูในโทนสีเดียวกันและสบายตอ
สายตา ดังตัวอยางภาพ
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะบุคคลในวัยเกษียณอายุราชการ

ภาพที่ 3 ไอคอนที่สามารถใชสื่อความหมายแทนตัวอักษร
ผลการดําเนินการ
จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด มสธ. ไดเผยแพรอินโฟกราฟกผานกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
1. โครงการพบมิตรหองสมุด (Welcome to STOU Library)
จัดทําอินโฟกราฟกประกอบกิจกรรมในรูปแบบสิ่งพิมพ ซึ่งไดแนบไปกับเอกสารตาง ๆ ที่แจกใหแกผูเขารวมกิจกรรม
รายใหม รวมทั้งเผยแพรผานทางออนไลนใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถดาวนโหลดและดูบนโทรศัพทมือถือ ดังนี้
- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกหองสมุด มสธ. และสิทธิการยืมสื่อการศึกษาภายในหองสมุด
- QR Code บริการหองสมุด รวบรวมลิ้งคใหอยูในรูปแบบคิวอารโคดและนํามาจัดกลุมงานใน
แตละประเภท ใหผูรับบริการสามารถสแกนและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนสมัครสมาชิกและสิทธิการยืมสําหรับผูรบั บริการรายใหม

ภาพที่ 5 คลังสารสนเทศสําหรับผูรับบริการรายใหม
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2. กิจกรรมสรางความผูกพันระหวางการเปนสมาชิกหองสมุด มสธ.
จัดทําอินโฟกราฟกประกอบกิจกรรมบรรณสาร Book fair, กิจกรรมสงเสริมการใชเกี่ยวกับการแนะนําฐานขอมูลตาง
ๆ, กิ จ กรรมเป ด บ า นบรรณสาร, หรื อ ในช ว งสถานการณ Covid-19 เพื่ อ แสดงให เ ห็ น บทบาทของห อ งสมุ ด ใน
สถานการณตาง ๆ และเผยแพรทางชองทางออนไลนและติดประชาสัมพันธตามจุดประชาสัมพันธภายในหองสมุด
รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 6 อินโฟกราฟกในชวงสถานการณ Covid-19
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ภาพที่ 7 การแนะนําฐานขอมูลออนไลน

ภาพที่ 8 ไทมไลนการกอตั้งหองสมุด
3. โครงการสานสัมพันธฉันพี่นองผูเกษียณ@หองสมุด มสธ.
จัดทําบัตรสมาชิกหองสมุดใหมที่ไดปรับสถานะภาพใหแกผูเกษียณอายุราชการ พรอมการดใส ภายในการดใหขอมูล
เกี่ยวกับสิทธิการยืมสําหรับผูเกษียณอายุ และชองทางการรับขาวสารจากหองสมุด โดยมีการดัดแปลงอินโฟกราฟก
จากรูปแบบกระดาษ A4 ใหอยูในรูปแบบการดเปนของที่ระลึกจากหองสมุด มสธ.

ภาพที่ 9 การดแดผูเกษียณอายุราชการ
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ภาพที่ 10 การดและบัตรผูเกษียณอายุราชการ
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผลและอภิปรายผล
1. ดานการใชเครื่องมืออินโฟกราฟก
ผลจากการใชเครื่องมืออินโฟกราฟกในการสรางสื่อความรูของหองสมุดผานกิจกรรมตาง ๆ ทํา
ใหการเผยแพรงานบริการของหองสมุดมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเดนของอินโฟกราฟก คือ การนําเสนอขอมูล
ที่เขาใจยาก หรือมีความซับซอน ถายทอดใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงายโดยการใชรูปภาพเปนการสื่อสาร จัดเรียง
เนื้อหาตามลําดับความสําคัญประกอบกับการออกแบบที่ชวยใหการสื่อสารเกิดกลุมความรูสึกดึงดูดตอสายตาของ
ผูรับบริการ เปนวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค ทันสมัย ใหความรูแ ละความบันเทิง ซึ่งแตกตางจากการสื่อสาร
แบบเดิมที่ใชการสื่อสารในรูปแบบของหนังสือราชการ เชน บันทึกเวียนแจงตามหนวยงานภายใน หรือ การติด
ประกาศการใชหองสมุด เปนตน สงผลใหผูรับบริการมีความรูความเขาใจในงานบริการของหองสมุดเปนอยางมาก
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานจากผูปฏิบัติงานในสวนงานบริการหองสมุดหลังจากการนําอินโฟ
กราฟกเขามาเปนตัวชวยในการสื่อสารกับผูรับบริการนั้น ไดผลตอบรับเปนอยางดีเพราะชวยใหการแนะนํางายขึ้น
สามารถนํามาประกอบการอธิบายขั้นตอนการใชบริการตาง ๆ การเขาถึงการบริการทางออนไลน อยางเชนการ
แนะนําคิวอารโคดคลังสารสนเทศที่ทําใหผูรับบริการสามารถเขาถึงงานบริการตาง ๆ ดวยการสแกนคิวอารโคด ซึ่ง
ทําใหการเขาถึงไดรวดเร็วและสะดวกตอการใชงาน
2. ดานการสรางความผูกพันตอผูรับบริการในกิจกรรมหองสมุด มสธ.
จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมของหองสมุด มสธ. ที่คลอบคลุมผูรับบริการตั้งแตบุคลากรใหม ระหวางการเปน
สมาชิกหองสมุดและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอยางมากในการเขารวมกิจกรรม
ของหองสมุด โดยใหคําตอบวาไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ และแลกเปลี่ยนความตองการกับหองสมุด มสธ. ไดมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหองสมุด ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟกที่ทําใหผูรับบริการมีความเขาใจ และ
เขาถึงงานบริการไดอยางรวดเร็ว เกิดความรูสึกพึงพอใจตอรูปแบบการประชาสัมพันธของหองสมุด มสธ. และมี
ความตองการมาใชหองสมุดตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ศึกษาความตองการของผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทําอินโฟกราฟกใหตรงความ
ตองการของผูรับบริการ
2. ควรจัดทําขอมูล หรือ ประเด็นที่กําลังเปนที่นาสนใจในสถานการณปจจุบัน เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูรับบริการใหมากยิ่งขึ้นในงานบริการของหองสมุด
การนําไปใชประโยชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
1. ผูรับบริการมีความเขาใจจุดประสงคของการสื่อสารของหองสมุดผานอินโฟกราฟกไดงาย
2. ผูรับบริการเขาถึงการบริการหองสมุดไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประโยชนตอหองสมุด
1. ผูปฏิบัติงานสามารถสื่อสารขอมูลที่เขาใจยาก ใหผูรับบริการเขาใจงายโดยใชรูปภาพเปนตัว
สื่อสาร
2. เผยแพรอินโฟกราฟกไดในหลายชองทาง ทั้งในรูปแบบออฟไลนและออนไลน
3. หองสมุดมีวิธีการสื่อสารกับผูรับบริการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
รายการอางอิง
ภานนท คุมสุภา. (2558). อินโฟกราฟกเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา [ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส]. วารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม นิดา, ปที่ 2 ฉบับที่ 1. https://so02.tci-thaijo
.org/index.php/jcin/article/view/42390/35036.
เมลินดา ไนแคมพ. (2546). ปรัชญาและกลยุทธ CRM. กรุงเทพฯ: เอพีเอ็มอินเตอรเนชั่นแนล.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. (2558). 13 เหตุผลวาทําไมเราถึงตองการ Infographics.
สืบคนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563, จาก https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/283813-reasons-infographics.
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การใชสถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด มสธ.
Using STOU library’s activities statistics on facebook page
for encouraging STOU library’s services
ภัทรภร พื้นพรหม
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Phuttaraporn.Pue@stou.ac.th

บทคัดยอ
การใชสถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด มสธ. มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด มสธ. บนเพจหองสมุด และสรางปฏิสัมพันธและความผูกพันระหวางสมาชิก
เฟซบุกกับหองสมุด มสธ. ผลการวิเคราะหสถิติจากการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดบน Facebook พบวา
ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญ สนใจเขารวมกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุดมากที่สุด และเดือนพฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่มีผูเขารวมมากที่สุด คือ กิจกรรมภาพใด คือหองสมุด มสธ. เมื่อจําแนกตามรูปแบบคําถาม – คําตอบ
พบวากิจกรรมที่มีตัวเลือกใหตอบมีผูเขารวมกิจกรรม ลําดับสูงสุด ดานชวงเวลาจัดกิจกรรม พบวา เดือนมกราคม ธันวาคม 2561 ผูเขารวมกิจกรรมมีพฤติกรรมการปฎิสัมพันธลําดับสูงสุด (จํานวนคนที่เขาถึง 48,005 คน, จํานวน
กดไลก 614 คน และจํานวนแชร 366 ครั้ง) ดังนั้น การวิเคราะหสถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook ทําใหทราบ
ขอมูลสถิติการใชเฟซบุกและพฤติกรรมผูใชที่มีความเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาและสถานการณตางๆ อันจะสงผลทํา
ใหหองสมุดสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดทางเฟซบุก และการสื่อสารผานชองทางออนไลนอื่นๆ อยางมี
ประสิทธิผล

คําสําคัญ: กิจกรรมหองสมุด, การสงเสริมการใชหองสมุด, เฟซบุก
ABSTRACT
The purposes of using STOU Library’s activities statistics on Facebook Page for
encouraging STOU Library’ s services were to develop STOU Library’ s activities on Facebook Page
and build relationships between Fan page on Facebook with STOU Library. The analysis result from
Library’ s activities statistics on Facebook were almost participants interested in content about
STOU Library. On March, 2018 there were the most participants joined to “ What Picture is STOU
Library. ” The analysis from type of question – answer found that the multiple choice question
which there were the most participants. The analysis from the period discover that January, 2018
- December, 2018 were the most that participants have an interaction ( participants total 48,005
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people, like 614 people, and share 366 time) . Therefore, statistic data of using STOU Library’ s
activities on Facebook Page known to user’s behavior that had changed depending on period time
and situation. These statistics were helped in order to encourage STOU Library activities on
Facebook Page and other online communication effectively.

Keyword: Library activities, Promote library, Facebook
บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ หองสมุด มสธ. ในฐานะหองสมุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการตางๆ ของ
หองสมุดทั้งทางตรงและทางออมโดยนําเทคโนโลยีออนไลนตาง ๆ เขามาเปนตัวกลางในการสื่อสารออกไปยัง
กลุมเปาหมาย สื่อสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) เปนสื่อหนึ่ง ไดถูกนํามาใชเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารตางๆ ของหองสมุด หองสมุด มสธ. ไดสรางเพจ (Facebook page) เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยใชชื่อวา STOU
e-Library เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตางๆ ของหองสมุด ผลจากการเก็บ
สถิติการสงเสริมการใชบริการหองสมุด มสธ. บนเพจหองสมุด พบวา บางชวงเวลาสถิติการใชเฟซบุกมีอัตราแปรผัน
เชน บางชวงมีแนวโนมที่สูงขึ้น บางชวงคงที่ หรือลดลง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใชเฟซบุกของผูรับบริการมีปจจัย
ในการตัดสินใจการใช เชน ดานเนื้อหา ชวงเวลา และนโยบายเฟซบุกที่มีการแสดงผลตามการตลาดมากกวาทาง
หนวยงานของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการใชเครือขายสังคมออนไลนของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยในปจจุบัน พบวาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อเผยแพรขอมูลและ
กิจกรรม แจงขาวสารและจัดการความรูภายในหองสมุด (รัฐธีร ปภัสสุรียยโชติ. 2554; กัลยา ตันจะโร: และพิมพ
รําไพ เปรมสมิทธ. 2555) และผูใชเฟซบุกสวนใหญไมแสดงความเห็นตอโพสต แตตอบสนองดวยการกดไลกเปน
สวนมาก จึงอาจทําใหสถิติการใชเฟซบุกมีความผันแปร หองสมุด มสธ.ตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดศึกษาสถิติ
ของการใชเฟซบุกของหองสมุด เพื่อนําสถิติดังกลาวมาวิเคราะหพฤติกรรมผูใชเฟซบุกในชวงเวลาตางๆ ใหสอดคลอง
กับกิจกรรมของหองสมุด
จากความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ มสธ. จึ ง ได จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การใช
Facebook เพื่อดึงดูดความสนใจแกผูใชเฟซบุกทุกกลุมใหมีสวนรวมกับกิจกรรมและสรางปฏิสัมพันธ และเพิ่ม
โอกาสในการมองเห็นโพสตขอมูลขาวสาร และบริการตางอื่นๆ ของหองสมุดดวย โดยดําเนินรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
การใชหองสมุดทุกเดือน ทําใหผูใชเฟซบุกสามารถรวมกิจกรรมของหองสมุดอยางตอเนื่อง สงผลใหผูรับบริการมี
ปฏิสัมพันธและมีความผูกพันกับหองสมุดและเปนการสงเสริมการใชหองสมุดในเชิงรุกถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรง
ตามความตองการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมของการใชหองสมุด มสธ. บนเพจหองสมุด
2. เพื่อสรางปฏิสัมพันธและความผูกพันระหวางสมาชิกเฟซบุก กับหองสมุด มสธ.
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1.รวบรวมสถิ ติก ารสง เสริมการใช บ ริก ารห องสมุ ด มสธ. โดยใช ช อ งทาง Facebook ตั้ ง แต
ปงบประมาณ 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – ปงบประมาณ 2562 วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยแบงเปนประเภท
เนื้อหา ดังนี้
เนื้อหา
ประชาสัมพันธขาวบริการหองสมุด
บริการสาระความรู
รวม

2560
207
419
626

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
291
274
565

2562
196
364
560

2. วิเคราะหสถิติการใชเฟซบุก พบวา มีการจัดเก็บสถิติการประชาสัมพันธเฟซบุก โดยแบงเปน
เนื้อหา ไดแก 1) ประชาสัมพันธขาวบริการหองสมุด และ2) บริการสาระความรู ทําใหทราบพฤติกรรมการใชเฟซบุก
ของผูใชที่มีตอกิจกรรมในแตละกิจกรรม/ จํานวนครั้ง ทั้งในการกดไลก (Like) กดแชร (Share) หรือการติดตาม
(Follow) ในแตละชวงเวลา
3. นําผลการวิเคราะหมาศึกษาและวางแผนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดบนเฟซบุก
โดยมีการจัดกิจกรรมเปนรายเดือน หรือรายไตรมาส ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและชวงเวลา
4. กําหนดเงื่อนไข และกติกา ดังนี้
4.1 ผูใชเฟซบุกทุกทานสามารถรวมกิจกรรมการสงเสริมการใชหองสมุดบน Facebook มสธ.
โดยการกดไลก หรือกดติดตาม Follow เพจ หองสมุด มสธ. เพื่อเปนสมาชิกหองสมุดแฟนเพจ STOU e-Library
4.2 การเขารวมกิจกรรมตองทําการกดไลก กดติดตาม Follow เพจ หองสมุด มสธ. กดไลก
และกดแชรโพสตกิจกรรมที่เขารวมโดยตั้งคาสาธารณะ ถึงจะมีสิทธิ์ไดรับของที่ระลึกในแตละกิจกรรมที่จัด
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4.3 ผูรวมกิจกรรมสามารถรวมกิจกรรมได 1 ครั้ง/ กิจกรรม และสามารถรวมกิจกรรมไดทุก
เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4.4 ถามีผูรวมกิจกรรมตอบคําถามถูกหลายทาน จะทําการสุมจับรางวัลผูโชคดี
4.5 หองสมุดจะทําการจัดสงของที่ระลึกไปตามที่อยูที่แจงไวกับหองสมุด
5. ออกแบบแบบสื่อประชาสัมพันธกิจกรรม เชน กิจรรมแนะนําหนังสือถูกใจ ใชเลย! และ สแกน เลยสิ !

6. กําหนดชวงเวลาเริ่มตน - สิ้นสุด เพื่อเผยแพรกิจกรรม
7. การเก็บสถิติในแตละกิจกรรม ซึ่งสามารถจําแนก การกดไลก การกดแชร จํานวนคนที่เขาถึง
ในแตละกิจกรรมที่เผยแพร

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
1. ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด มสธ. บนเฟซบุก พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม 2561
- สิงหาคม 2563 มีจํานวน 24 กิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 581 คน ดังปรากฎตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทเนื้อหากิจกรรม
ลําดับ
1
2
3

กิจกรรม

จํานวนกิจกรรม
(ครั้ง)
หองสมุด มสธ.
12
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
ทั่วไป
8
รวม
24

ผูรวมกิจกรรม
(คน)
337
128
116
581

จากตารางที่ 1 พบวา หองสมุดไดจัดกิจกรรมทั้งหมดจํานวน 24 ครั้ง และมีจํานวนผูรวม
กิจกรรม 581 คน เมื่อจําแนกประเภทเนื้อหากิจกรรม พบวา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหองสมุด มสธ. ลําดับสูงสุด จํานวน
12 ครั้ง และมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 337 คน รองลงมาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 4 ครั้ง
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และมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 128 คน และนอยที่สุดเปนเกี่ยวกับทั่วไป จํานวน 8 ครั้ง และมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 116 คน
2. ผลการจําแนกสถิติจํานวนผูเขารวมกิจกรรมแตละเดือน ดังปรากฎตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนกลุมตัวอยางกิจกรรม จําแนกเปนรายเดือน
ลําดับ

เดือน

1
2
3
4
5

พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม – กันยายน 2562
ตุลาคม 2561
เมษายน 2563
มีนาคม 2561

กิจกรรม

ประเภท ผูรวมกิจกรรม
เนื้อหา
(คน)
ภาพใดคือหองสมุด มสธ.
หองสมุด
190
วิชาไหน ของ มสธ. ที่ยาก สําหรับคุณ มสธ.
91
เขาวงกต
ทั่วไป
42
คําถามเมษายน 2563
มสธ.
33
ดูดีดี STOU LIBRARY มีรางวัล
หองสมุด
30
รวม
386

จากตารางที่ 2 พบวา เดือนพฤษภาคม 2561 กิจกรรมที่มีผูเขารวมมากที่สุด คือ กิจกรรม ภาพ
ใดคือหองสมุด มสธ. ลําดับสูงสุด จํานวน 190 คน รองลงมาชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 คือ กิจกรรมวิชา
ไหน ของ มสธ. ที่ยากสําหรับคุณ จํานวน 91 คน และนอยที่สุดเปนเดือนมีนาคม 2561 คือกิจกรรมดูดีดี STOU
LIBRARY มีรางวัล จํานวน 30 คน

3. ผลการจําแนกรูปแบบคําถาม - คําตอบในกิจกรรมที่จัด ดังปรากฎตามตารางที่ 3

ลําดับ

1
2

ตารางที่ 3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จําแนกเปนรูปแบบคําถาม – คําตอบของกิจกรรม และพฤติกรรมผูใช
รูปแบบคําถาม-คําตอบ
จํานวนผูเขารวม
พฤติกรรมผูใช
ผูรวม
ผูทําตามกติกา จํานวนคน จํานวน จํานวนแชร
กิจกรรม
ถูกตอง
ที่เขาถึง
กดไลก
(ครั้ง)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
มีตัวเลือกใหตอบ
319
98
12,641
229
81
การสังเกต, วิเคราะห
197
50
29,953
407
288
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3

คําถามปลายเปด
รวม

65
581

50
198

19,110
61,704

226
862

93
462

จากตารางที่ 3 พบวา มีผูรวมกิจกรรมทั้งหมด 581 คน เมื่อจําแนกตามรูปแบบคําถาม –
คําตอบ พบวากิจกรรมที่มีตัวเลือกใหตอบ มีผูเขารวมกิจกรรม ลําดับสูงสุด จํานวน 319 คน (จํานวนคนที่เขาถึง
12,641 คน, จํานวนกดไลก 229 คน และจํานวนแชร 81 ครั้ง) รองลงมาคือ กิจกรรมที่มีการสังเกต, วิเคราะห
จํานวน 197 คน (จํานวนคนที่เขาถึง 29,953 คน, จํานวนกดไลก 407 คน และจํานวนแชร 93 ครั้ง) และนอยที่สุด
เปนกิจกรรมที่มีคําถามปลายเปด จํานวน 65 คน (จํานวนคนที่เขาถึง 19,110 คน, จํานวนกดไลก 407 คน และ
จํานวนแชร 81 ครั้ง)
4. ผลการจําแนกชวงเวลาการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมผูใช ดังปรากฎตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ชวงเวลาจัดกิจกรรม จําแนกตามพฤติกรรมผูใช
ลําดับ

ชวงเวลา

1
2

มกราคม - ธันวาคม 2561
มกราคม 2562 – สิงหาคม 2563
รวม

จํานวน
กิจกรรม
(ครั้ง)
12
12
24

ผูรวม
กิจกรรม
(คน)
366
215
581

จํานวนคนที่
เขาถึง (คน)
48,005
13,699
61,704

พฤติกรรมผูใช
จํานวน
จํานวน
กดไลก(คน) แชร(ครั้ง)
614
366
248
96
862
462

จากตารางที่ 4 พบวา มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ครั้ง จําแนกเปน เดือนมกราคม - ธันวาคม
2561 จํานวน 12 ครั้ง และ เดือนมกราคม 2562 – สิงหาคม 2563 จํานวน 12 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
จํานวน 581 คน เมื่อจําแนกตามชวงเวลาจัดกิจกรรม พบวา เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผูเขารวมกิจกรรม
ลําดับสูงสุด จํานวน 366 คน (จํานวนคนที่เขาถึง 48,005 คน, จํานวนกดไลก 614 คน และจํานวนแชร 366 ครั้ง)
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2562 – สิงหาคม 2563 ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 215 คน (จํานวนคนที่เขาถึง
13,669 คน, จํานวนกดไลก 248 คน และจํานวนแชร 96 ครั้ง)

อภิปรายผล
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมของการใชหองสมุด มสธ. บนเพจหองสมุด พบวา กิจกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหองสมุด มสธ. มีผูรวมกิจกรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมภาพใด คือ หองสมุด มสธ. ซึ่งเปน
กิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุดเชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูรวมกิจกรรมเปนบุคลากร/ นักศึกษา มสธ. ที่มี
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ความคุนเคย หรือเคยใชบริการหองสมุด มสธ. มากอน จึงมีความสนใจเขารวมกิจกรรมดานนี้มากที่สุด สวนการ
นําเอา Google Forms แบบสอบถามออนไลน เขามาใชในการสงคําตอบโดยตรง แบบไมแสดงตัวตนที่พบวาการ
ตอบขอคําถามมีพฤติกรรมแตกตางกันไปนั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมออนไลนกับพลังทางสังคมพบวา
จุดออนที่สําคัญที่สุดของสังคมออนไลนคือการไมแสดงตัวตนที่ใชใ นชีวิตจริ งของผูใ ช ดังนั้นผูใชอินเทอรเน็ ต ที่
ตองการเก็บขอมูลสวนตนเปนความลับคงไมกลาเปดเผยตัวตนของตนออกมาทํากิจกรรมทางสังคม (ปริศนา เพรชระ
บูรณิน. 2558)
2. การสรางปฏิสัมพันธและความผูกพันระหวางสมาชิกเฟซบุก กับหองสมุด มสธ. พบวา เมื่อ
เปรียบเทียบชวงตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มากกวาชวงเดือนมกราคม 2562 – สิงหาคม 2563 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หองสมุดไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชตามปกติ และมีกลุมผูเขารวม
กิจกรรมเดิม สอดคลองกับงานวิจัยของวรัชญา โคตรพัฒน (2558) ไดศึกษาพฤติกรรมการใช Facebook Fanpage
Bangkok Bank Credit Card ของผูถือบัตรเครดิต ที่มีผลตอการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการพบวา เฟซบุกแฟน
เพจลูกคาเดิมสวนใหญถึงการมีปฏิสัมพันธกัน ในขณะที่ชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562 หองสมุดประสบปญหาการ
ดําเนินงานสงเสริมการใชหองสมุดในภาวะวิกฤติของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อาจทําใหการนําเสนอ
เนื้อหาขอมูลหองสมุดไมนาสนใจ หรือเปนชวงเวลาที่ผูรวมกิจกรรมประสบภาวะวิกฤติของการแพรระบาดเชื้อไวรัส
โควิด – 19 เชนเดียวกัน จึงทําใหมีการเขารวมกิจกรรมลดนอยลง
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมบน Facebook เพื่ อ ส ง เสริ ม การใช ห อ งสมุ ด มสธ. ตั้ ง แต ตั้ ง แต
ปงบประมาณ 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – ปงบประมาณ 2562 วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 24 กิจกรรม มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 581 คน พบวา ประเภทกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหองสมุด มสธ. มีผูสนใจมากที่สุด
จํานวน 337 คนและกิจกรรมที่มีผูเขารวมกิจกรรมมากที่สุด คือกิจกรรมภาพใดคือหองสมุด มสธ. จํานวน 190 คน
รูปแบบคําถาม - คําตอบ ที่มีตัวเลือกใหตอบ มีผูรวมกิจกรรมมากที่สุด จํานวน 319 คน (จํานวนคนที่เขาถึง 12,641
คน, จํานวนกดไลก 229 คน และจํานวนแชร 81 ครั้ง) ซึ่งเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
ผูรวมกิจกรรมมีพฤติกรรมการปฎิสัมพันธมากที่สุด จํานวน 366 คน (จํานวนคนที่เขาถึง 48,005 คน, จํานวนกดไลก
614 คน และจํานวนแชร 366 ครั้ง)
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงเนื้อและรูปแบบกิจรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
ใหนาสนใจ สอดคลองกับพฤติกรรมการใชเฟซบุกอยางตอเนื่อง
2. ควรมีความรูความเขาใจ เรื่องการตลาด การใชเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ และสราง
ความผูกพันกับผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย
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การนําไปใชประโยชน
การนํ า สถิ ติ ไปวิ เคราะห ช ว ยใหท ราบทิ ศ ทางการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง รูป แบบกิ จ กรรม การ
วางแผนในการจั ด เก็ บ สถิ ติ อื่ น ๆ ในกิ จ กรรมส ง เสริ ม การใช ที่ ห อ งสมุ ด จั ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และสามารถช ว ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธตอผูใชในการสื่อสารแบบออนไลนกับหองสมุดมากยิ่งขึ้น
รายการอางอิง
ปริศนา เพรชระบูรณิน.(2556). สังคมออนไลนกับพลังทางสังคม. วารสารวิชาการปทุมวัน, 3(6), 53-58.
วงศกร ชัยรัตนะถาวร. (2557). การวิเคราะหการใชเฟซบุกของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.
วารสารบรรณศาสตร มศว, 7(1), 65-78.
วรัชญา โคตรพัฒน. (2558). พฤติกรรมการใช Facebook Fanpage Bangkok Bank Credit Card
ของผูถือบัตรเครดิต. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).
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การประชาสัมพันธถึงกลุม ผูรับบริการ ประเภทอาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยระบบ Email Marketing

Using Email Marketing to Deliver Targeted Messages
to Kasetsart University Faculty Members and Graduate Students

สุภัทรา นวชินกุล

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
supattra.naw@ku.th

บทคัดยอ
จากการใชระบบ Email Marketing หรือ การทําการตลาดที่มีรูปแบบการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ในลักษณะของการสงอีเมลสําหรับประชาสัมพันธขาวสาร ซึ่งเลือกใชระบบของ Mailchimp.com พบวาสามารถ
เก็บขอมูลดานตาง ๆ มาวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของการสงอีเมลไดดี ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการ
เปดอานอีเมลและการคลิกอานเนื้อหาในอีเมลและวิธีการปรับปรุง การตั้งหัวเรื่องอีเมล หรือ Subject ที่ชัดเจนและ
เจาะจงจะมีอัตราการเปดอานสูงกวาหัวเรื่องทั่วไป การใชหัวเรื่องอีเมลที่เปนภาษาไทยจะมีอัตราการเปดอานสูงกวา
หัวเรื่องอีเมลที่เปนภาษาอังกฤษแมจะมีการตั้งหัวเรื่องอีเมลที่เจาะจง ผูรับอีเมลจะคลิกอานเฉพาะเนื้อหาที่ตรงกับ
หัวเรื่อง จึงควรจัดทําเนื้อหาอีเมลใหสั้น กระชับ ตัดเนื้อหาสวนที่ไมเกี่ยวของออกและเพิ่มความถี่ในการสงอีเมล เมื่อ
นําไปบูรณาการรวมกับผลการศึกษาประเภทของขาวสารที่กลุมเปาหมายตองการจากสํานักหอสมุด ก็จะสามารถ
สื่อสารขาวสารไดตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Mailchimp.com มีขอจํากัดกับการสง
อีเมลใหกับบัญชีอีเมลนนทรี

คําสําคัญ: อีเมล, การตลาด, อาจารย
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ABSTRACT
Using email marketing to deliver targeted messages to email audiences via the
Mailchimp.com platform, the library public relations officers can collect the data of the factors
affected the open rate, the click rate, and the ways to improve the email effectiveness. The more
precise and sharp email subject has a higher email open rate than the general email subject does.
The Thai language email subject has a higher open rate than the English language email subject
does, even though the email subject in the English language is sharp and precise. The audience is
more likely to click where the content is related to the email subject. Therefore, the email content
should be lean, short, and get to the points. By integrating with the results of the study of the
categories of news that the target audience wants from the library, the library public relations
officers can communicate more precisely with the target audience's needs. However,
Mailchimp.com has a limitation on sending emails to Nontri email account.

Keyword: Email, Marketing, Faculty
บทนํา
อาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกลุมเปาหมายสําคัญ
ของการใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส แตการใชงานทรัพยากร
สารสนเทศของกลุมเปาหมายดังกลาวยังคงเกิดขึ้นอย างจํา กัด จึงควรพัฒนาประสิทธิภาพของชอ งทางในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธและเพิ่มการรับรูตอบริการของสํานักหอสมุดสําหรับสนับสนุนการวิจัย การ
เรียนและการสอน สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ เชิญชวนเขากิจกรรมที่สํา นักหอสมุด จัดขึ้ นซึ่ งจะเป น
ประโยชนตอการเรียน การสอนและงานวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งนี้ การสื่อสารผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมลนั้น เปนอีกหนึ่งชองทางที่เหมาะสม เนื่องจากมี
ตนทุนต่ํา สงขาวสารไดรวดเร็ว ชวยสงเสริมการรับรูสินคาและบริการขององคกร ชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีกับ
กลุมเปาหมาย และเปนชองทางที่กลุมเปาหมายคุนเคยและใชเปนประจํา ในปจจุบัน การสื่อสารผานอีเมลมีระบบ
ชวยพัฒนารูปแบบอีเมลใหอยูในรูปแบบที่มีความสวยงาม นาอาน และมีระบบการติดตามผลและแจงรายงาน เพื่อ
นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาการสื่อสารใหตรงกับความตองการของผูรับขาวสารไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกลาวนี้ รูจักกัน
ในชื่อการทําการตลาดที่มีรูปแบบการเขาถึงกลุมเปาหมายในลักษณะของการสงอีเมล หรือ Email Marketing
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชชองทางอีเมลในการประชาสัมพันธกับกลุมผูใชบริการประเภท
อาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การดําเนินการแบงออกเปน 2 สวนหลัก การดําเนินงานสวนแรกนั้นคือการคัดเลือกระบบ
Email Marketing สํ า หรั บ ใช ส ง อี เ มล ซึ่ ง มี ผู พั ฒ นาและให บ ริ ก ารหลายแห ง ทั้ ง ที่ พั ฒ นาโดยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงปจจัยหลายดานในการพิจารณาคัดเลือก ไดแก ระบบตองรองรับภาษาไทย มีระบบ
เบื้องตนในการปองกันการถูกพิจารณาวาเปนอีเมลขยะหรือ Spam Mail และผูรับตองอานอีเมลไดบนทุกอุปกรณ
หรือแสดงผลแบบ Responsive มีการแสดงผลรายงานที่ชัดเจน เขาใจงาย มีโครงรางหรือ Template ของอีเมลที่
หลากหลายเพื่อการเลือกใชที่เหมาะสมตอวัตถุประสงคท่ีตองการสื่อสาร ดังแสดงในภาพที่ 1 - 2 และที่สําคัญคือ
ความง า ยในการใช ง าน เนื่ อ งจากผู ใ ช ง านไม มี ค วามรู ด า นการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ระบบ Email
Marketing ที่เลือกใชคือ Mailchimp.com
เนื่องจากมีการจัดเก็บรวบรวมรายชื่ออีเมลของกลุมเปาหมายอยูแลว การดําเนินงานในสวนที่ 2
คือขั้นตอนของการจัดทําอีเมลและการสงอีเมล แบงการดําเนินงานออกเปน 5 ขั้น ประกอบดวย ขั้นที่ 1 จัดเตรียม
รายชื่ออีเมลตามที่ระบบกําหนด ระบบของ Mailchimp.com อนุญาตใหเลือกดําเนินการไดหลายวิธี โดยเลือกใชวิธี
อัพโหลดรายชื่ออีเมลในรูปแบบไฟล .csv ขั้นที่ 2 สรางอีเมลโดยเลือกใชโครงรางหรือ Template ของระบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสาร ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกตองของอีเมลโดยทดสอบสงอีเมล
ถึงตนเองและผูเกี่ยวของแลวทําการตรวจพิสูจนอักษรและความถูกตองของลิงกทุกจุด ขั้นที่ 4 สงอีเมลถึงรายชื่อที่
ตองการ และขั้นที่ 5 คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการตรวจสอบรายงานการสงอีเมล เพื่อดูผลตอบรับและนําผลที่
ไดมาพัฒนาอีเมลในแตละสวนใหตรงตอความตองการของผูใชบริการตอไป
ภาพที่ 1 ตัวอยาง โครงรางหรือ Template ของอีเมลที่เหมาะสมกับแตละวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสาร
Template

วัตถุประสงค

เชิญรวมกิจกรรม

แจงขาวสาร

แจงขาวสาร
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ภาพที่ 2 ตัวอยางอีเมลที่จัดทําผานระบบ Mailchimp.com

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
หลังการดําเนินการและศึกษารายงานสรุปการสงอีเมลจากระบบ Email Marketing แลว ทําให
ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการเปดอานอีเมลและการคลิกอานเนื้อหาในอีเมล การตั้งหัวเรื่องอีเมล หรือ Subject
สงผลตอการเปดอานอีเมล หัวเรื่องอีเมลที่ชัดเจนและเจาะจงจะไดรับความสนใจและเปดอานมากกวา จากภาพที่ 3
แสดงใหเห็นวาการใชหัวเรื่องอีเมลในระยะแรกของการดําเนินงานเปนหัวเรื่องอีเมลกวาง ๆ เชน “จดหมายขาวจาก
สํานักหอสมุด” มีผูเปดอานไมเกินรอยละ 10 เทานั้น จึงปรับหัวเรื่องอีเมลใหมีความเจาะจงมากขึ้น พบวามีจํานวนผู
เปดอานมากขึ้นตามลําดับ เชน “Online Training และ KULC Studio สําหรับการสอนและการเรียนออนไลน”
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พบวามีผูเปดอานรอยละ 33 หรือหัวเรื่องอีเมล “สรางสื่อการสอนอยางไรไมผิดลิขสิทธิ์” มีผูเปดอานสูงถึง รอยละ
61.3 เปนตน
ภาษาของหัวเรื่องอีเมล หรือ Subject ก็เปนปจจัยสําคัญตอการเปดอานอีเมลเชนกัน จาก
รายงานผลการสงอีเมลแสดงใหเปนวาคาเฉลี่ยรอยละการเปดอานอีเมลที่ใชหัวเรื่องอีเมลเปนภาษาไทยซึ่งมีคาอยูที่
รอยละ 25.20 สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละการเปดอานอีเมลที่ใชหัวเรื่องอีเมลเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีคาอยูที่รอยละ 14.32
แมวาหัวเรื่องอีเมลที่เปนภาษาอังกฤษจะมีความเจาะจงก็ตาม
เมื่อศึกษารายงานการคลิกอานเนื้อหาแตละสวนในอีเมล พบวาผูรับอีเมลจะเลือกคลิกเฉพาะ
เนื้อหาที่ตรงกับหัวเรื่องอีเมลและเรือ่ งที่เกี่ยวของเทานั้น กลาวคือแมในเนื้อหาของอีเมลจะประกอบดวยเนื้อหาหลาย
ประเภทซึ่งผูดําเนินงานตั้งใจใสไวเพื่อประชาสัมพันธเรื่องอื่นเพิ่มเติม ผูรับอีเมลจะสนใจคลิกเฉพาะที่ตรงกับหัวเรื่อง
อีเมลเปนสวนใหญ ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 4 ดังนั้น จึงควรตัดเนื้อหาของอีเมลใหสั้น กระชับ และสอดคลองกับ
หัวเรื่องอีเมลที่สงไป โดยพิจารณาเพิ่มความถี่ในการสงอีเมล
ภาพที่ 3 ตัวอยางหัวเรื่องอีเมล หรือ Subject ที่สงผลตอจํานวนการเปดอานอีเมล
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ภาพที่ 4 รายงาน Click Map ของหัวเรื่องอีเมล “Online Tutorial - การตรวจความซ้ําของบทความดวยโปรแกรม
Turnitin ดวยตนเอง”
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
การนําระบบ Email Marketing มาใชในการสงอีเมล ทําใหสามารถเก็บขอมูลดานตาง ๆ มา
วิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพของการสงอีเมล โดยทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปดอานและ
วิธีการปรับปรุง แตกตางจากการสงอีเมลผานบัญชีอีเมลสวนตัวซึ่งไมสามารถเก็บขอมูลการเปดอานหรือการคลิก
เนื้อหาอานได ทั้งนี้ ระบบ Email Marketing ของแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน สามารถสรุปขอดีและขอเสีย
รวมทั้งขอเสนอแนะจากการใช ระบบ Email Marketing ของ Mailchimp.com ดังนี้
ตารางที่ 1 ขอดีและขอเสียของระบบ Email Marketing ของ Mailchimp.com
ขอดี
ขอเสีย
1. รายงานแบบ Real-Time
1. ไมสามารถสงอีเมลถึงบัญชีอีเมลนนทรีได
2. รายงานชั ด เจน เข า ใจง า ย มี ก ารสรุ ป ผลแบบ 2. ระบบจะคิดคาบริการหากมีจํานวนรายชื่ออีเมล
แผนภาพ
เกิน 1,000 รายชื่อ
3. แบงกลุมเปาหมายใหตามระดับการมีสวนรวม
4. มี Template ของอีเมลใหเลือกใชไดเหมาะกับ
วัตถุประสงคของอีเมล
5. รองรับภาษาไทย
6. เปลี่ยนชื่อผูสงไดตามตองการ
7. แสดงผลแบบ Responsive บนทุกอุปกรณ
8. ผู ใ ช ง านไม จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู ด า นการเขี ย น
โปรแกรม
9. ชวยลดเวลาในการพัฒนาระบบเองของบุคลากร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. มีการพัฒนาปรับปรุงฟงกชันการใชงานอยูเสมอ
ใหครอบคลุมการสื่อสารผานชองทางดิจิทัลอื่น ๆ
จากตารางที่ 1 แสดงขอดีคือ มีการจัดทํารายงานแบบ Real-Time ที่ชัดเจน เขาใจงาย มีการ
จัดทําสรุปผลแบบแผนภาพ หรือ Click Map ใหสามารถเขาใจไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชใน
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด ทํ า อี เ มลให ส ามารถเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สามารถแบ ง
กลุมเปาหมายไดตามระดับการมีสวนรวม เชน กลุมที่เปดอีเมลอานสม่ําเสมอ ระบบที่เลือกใชมีความเสถียร พรอมใช
งานอยูตลอดเวลาบนทุกอุปกรณ รองรับภาษาไทย สามารถเปลี่ยนชื่อผูสง ไดตามตองการ ชวยลดระยะเวลาในการ
พัฒนาระบบเองของบุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบมีการพัฒนาปรับปรุงฟงกชันการใชงานอยูเสมอให
ครอบคลุมการสื่อสารผานชองทางดิจิทัลอื่น ๆ เชน การสรางหนาเว็บเพจที่มีขอมูลเฉพาะของสินคาและบริการนั้น ๆ
หรือ Landing Page การสรางแบบสํารวจ การสรางแบบฟอรมสําหรับสมัครรับขาวสาร หรือ Sign-up Form โดย
ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชระบบไดโดยงาย
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ขอเสียของระบบ Email Marketing ของ Mailchimp.com คือ แมระบบจะมีฟงกชันการคัด
กรองการถูกพิจารณาเปนอีเมลขยะหรือ Spam Mail แตจากการดําเนินการที่ผานมา พบวาอีเมลที่ถูกสงออกไปถูก
บล็อคโดยระบบบัญชีอีเมลนนทรี กลาวคือไมสามารถสงอีเมลผานระบบ Email Marketing ของ Mailchimp.com
ถึงบัญชีอีเมลนนทรีได (นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะไดรับบัญชีอีเมล 3 ประเภทคือ บัญชี
นนทรี บัญชี KU Google และ บัญชี Microsoft) จึงควรระบุในขั้นตอนที่เก็บขอมูลอีเมลวา ควรระบุอีเมลสําหรับรับ
ขาวสารเปนอีเมลประเภทบัญชี KU Google หรืออื่น ๆ แตหากกลุมเปาหมายสะดวกใชบัญชีอีเมลนนทรี ก็จะทํา
การสงอีเมลผานอีเมลปกติซึ่งไมสามารถดูรายงานการเปดอานหรือการคลิกอานได และขอเสียอีกอยางหนึ่งอยางของ
ระบบ Email Marketing ของ Mailchimp.com คือ ระบบจะคิดคาบริการหากมีจํานวนรายชื่ออีเมลเกิน 1,000
รายชื่อ
อยางไรก็ตาม ขอมูลจากรายงานการสงอีเมลนั้น นอกจากจะนํามาใชปรับปรุงการจัดทําอีเมล
อยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มยอดการเปดอานอีเมล รวมถึงพัฒนาการจัดทําเนื้อหาของอีเมลใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายไดมากขึ้นแลว ขอมูลจากรายงานนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับสื่อประชาสัมพันธประเภทอื่นไดดวย
เชนกัน เชนการเลือกใช Headline หรือขอความพาดหัวในสื่อประชาสัมพันธประเภทโปสเตอร เปนตน หากนํา
ระบบ Email Marketing มาบู ร ณาการร วมกับ ผลการศึ กษาประเภทของข าวสารที่ กลุม เป าหมายตอ งการจาก
สํานักหอสมุด ก็จะสามารถสื่อสารขาวสารไดตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น และผูดําเนินงานควร
ศึกษาหลักเกณฑของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเขาใจถองแท หนวยงานจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามไดอยางถูกตองในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
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การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และการวิจัย
Transformation of Teaching Pedagogy in Advanced Information
Retrieval for Project, Seminar and Research
เนาวลักษณ แสงสนิท, พงษพันธ พิณโท
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง snawaluk@tsu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนและศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทํา
โครงงาน สัมมนา และการวิจัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
ปรับจากกรอบแนวคิด TSU i-Classroom @Library ของเสาวภา เพ็ชรรัตน (2563) เปน “กรอบแนวคิด ICT 3”
ครอบคลุมการจัดการเรียนรู, ผูใชบริการ, ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของสํานักหอสมุด และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ซึ่งรองรับการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
ยุคใหม ผลการศึกษาพบวา 1) วิธีการสอนใหมมีจํานวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากวิธีการสอนป 2562 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการสอน โดยการสัมภาษณเจาะลึกนิสิตและอาจารย และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหแกน
สาระ โดยสวนนิสิต ไดรับประโยชนจากการรวมโครงการฯ รูจักแหลงสารสนเทศที่เชื่อถือไดและเห็นประโยชนของ
การสืบคน, หองสมุดชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดความตองการสําหรับผูใชบริการในอนาคต สวน
รูปแบบการสอนใหมชวยสืบคนไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ สงผลใหโครงงาน, สัมมนา, งานวิจัย และ
รายวิชาอื่นๆ มีคุณภาพมากขึ้น สวนอาจารย เห็นการเปลี่ยนแปลงของนิสิตดีขึ้นภายหลังรวมโครงการฯ โดยรูจัก
แหลงสารสนเทศที่เชื่อถือไดและผลงานมีคุณภาพ, นิสิตเห็นประโยชนและสืบคนไดรวดเร็ว และอาจารยเห็นบทบาท
ของหองสมุดชวยสนับสนุนการเรียนการสอนชัดเจน สวนรูปแบบการสอนแบบออนไลน (Online) และออนไซต (On
Site) ของนิสิตและอาจารยยังไมเห็นความแตกตางที่ชัดเจน
คําสําคัญ : การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน, การสืบคนสารสนเทศ, การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ

Abstract
This research aimed to transform a teaching pedagogy and to study the
effectiveness of the teaching pedagogy in advanced information retrieval for project, seminar and
research, according to rapid changes of globalization. The new conceptual framework of teaching
pedagogy, called ICT 3, was developed based on the conceptual framework of TSU i-Classroom @
Library by Saowapa Phetcharat (2013). It covered 4 aspects of learning management, library services
and resources, service users and 21st Century educational technology. The implementation of the
ICT 3 framework supported “Active Learning”. The evaluation of teaching pedagogy transformation
was founded that there were several activities involved. The effectiveness of the transformed
teaching pedagogy was collected by interviewing students and lectures. Then it was evaluated by
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Thematic Analysis approach. From student aspect, the evaluation results showed that the students
got the benefit from ICT 3 training. Moreover, they knew or understand trustable databases, the
value of advanced information retrieval, the library roles in supporting learning and research, future
needs and quick information retrieval responding to the needs for project, seminar and research
and other subjects. From lecturer perceptions, they acknowledged students’ quick achievement
of information retrieval from trustable databases and received students’ quality work. The students
learnt the valuing the advanced information retrieval and could do quick search. The lecturers
recognized the library roles in supporting teaching and learning. In addition, both students and
lecturers did not determine the different between online and onsite ICT 3 teaching.
Keyword: Pedagogy Transformation, Information Retrieval, Active Learning
บทนํา
ศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยจํานวนมาก และหลากหลายที่
สามารถเลือกมาพัฒนาและประยุกตใชตามความตองการอยางเหมาะสมของแตละบุคคลและองคกร หองสมุดยุค
ใหมและในอนาคต (Next Generation Library) ก็มีความจําเปนเชนเดียวกันที่ตองนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมา
พัฒนาและประยุกตใชงานเพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและการบริการที่ตอบสนองความตอ งการ
ผูใชบริการในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับความตองการ, พฤติกรรมและวิถีการใชชีวิตที่ผูกติดกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย ซึ่งตางจากผูรับบริการในศตวรรษที่ 20 เปนอยางมาก
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขาม “สาระวิชา” ไปสูการเรียนรูเพื่อใหไดทั ก ษะแห ง
ศตวรรษที่ 21 โดยผูสอนจะออกแบบการเรียนรู เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูสอนเปนโคช (Coach) ในการให
คําแนะนํา ชี้แนะ และอํานวยความสะดวก (Facilitator) เนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ให
ผูเรียนฝกฝนการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหเกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ 4 ดาน คือ 1) ความรูในวิชาหลัก
(Core Subjects) ความรูสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และความรูรอบตัวอื่นๆ 2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
(Life and Career Skills) 3) ทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม (Learning and Innovation Skills) 4)
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) (พงษพันธ พิณโท,
2561, น.4)
การบริ ก าร 4.0 (Service 4.0) คื อ การบริ ก ารที่ ไ ด จ ากการบริ ห ารประสบการณ ข องลู ก ค า
(Customer Experience Management – CEM) ซึ่งตอบสนองและรองรับความตองการ วิถีชีวิตและพฤติกรรม
ของลูกคายุคใหมซึ่งยึดโยงอยูกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ Gen Z การบริการ 4.0 จําเปนตองสรางนวัตกรรม
การบริการที่เนนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมที่เชื่อมตอเขาถึงลูกคาโดยไมมีขอจํากัดของ
พรมแดนหรือพื้นที่บริการ รวมทั้งสามารถเขาถึงบริการไดทุกที่และทุกเวลา (Omni Channel Service) กุญแจ
สําคัญของความสําเร็จของการบริการ 4.0 คือ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง, การจัดวางองคการบริการ, เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย, Internet of Things, สื่อสังคม, การสื่อสารกับลูกคา, ขอมูลขนาดใหญ (Big Data), นวัตกรรมการ
บริ ก าร และการเข า ถึ ง ได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (Omnipresent) การบริ ก าร 4.0 ช ว ยสนั บ สนุ น การเป น ห อ งสมุ ด 4.0
(Library 4.0 - Next Generation Library) เปนหองสมุดยุคใหมที่มีการปรับตัวจากหองสมุดแบบเดิม ซึ่งเปนโลก
ของฐานความรูและการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทุกดาน สามารถ
ปรับตัว เรียนรูและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาของ
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สังคมและชุมชน องคกรและประเทศ การพัฒนาและดําเนินการของหองสมุด 4.0 จึงสอดคลองกับทิศทางของการ
พัฒนาประเทศสูการเปน Thailand 4.0 (พงษพันธ พิณโท, 2561,น. 5)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณจัดบริการใหการศึกษา ICT 3 เปนหลักสูตรการสืบคนเพื่อ
การวิจัย ตั้งแตปการศึกษา 2555 - ปจจุบัน โดยมีกลุมเปาหมายคือนิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 ที่เรียนรายวิชาสัมมนา/
โครงงาน/วิจัย และนิสิตชั้นปอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีทักษะในการสืบคนขอมูลและแหลงสารสนเทศที่
มีคุณภาพ นําไปใชทํางานสัมมนา/โครงงาน/วิจัย นอกจากนี้ การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ก็สงผลกระทบตอ
สํานักหอสมุดทําใหตองปดบริการเขาใชพื้นที่สํานักหอสมุด ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2563 ทําใหไม
สามารถใหบริการการศึกษาในรูปแบบปกติได
ดวยเหตุนี้ สํานักหอสมุดจึงไดมีการพัฒนา/ปรับการดําเนินงานบริการใหการศึกษา ICT 3 ป
การศึกษา 2563 ที่สอดคลองกับการเรียนรูและทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรูแ บบลงมือปฏิบตั ิ
(Active Learning) ซึ่งบูรณาการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไดทั้งแบบ Online และ On
Site ทําใหชวยเพิ่มบทบาทของการเปนหองสมุด 4.0 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย และพัฒนาบริการ
4.0 ที่ตอบสนองความตองการผูใชบริการอยางเปนรูปธรรมและรองรับ “ชีวิตวิถึใหม” (New Normal)
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และการวิจัย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และ
การวิจัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1.การศึกษาขอมูล
1.1 ดานผูเรียนยุคใหม
- ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21
- ความตองการและพฤติกรรม
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
- การศึกษา 4.0
- การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
Active Learning
- TSU i-Classroom @Library
1.3 ดานบรรณารักษ
1.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
1.5 ผลดําเนินการปการศึกษา 2562

2.การวิเคราะหและพัฒนา

3.การนําไปใชประโยชน

2.1 SWOT Analysis
2.2 กรอบแนวคิดและ
กระบวนการใหม ICT 3 ป
การศึกษา 2563

การจัดบริการ ICT 3

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการ ICT 3

4. ประเมินผลและสรุปผล
ICT 3 ปการศึกษา 2563
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จากภาพที่ 1 มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล มีการศึกษาขอมูล 5 ดาน ประกอบดวย
1.1) ขอมูลดานผูเรียนยุคใหมในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความ
ตองการและพฤติกรรมของผูเรียน
1.2) ข อ มู ล ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารศึ ก ษาจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย การศึกษา 4.0 การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ Active Learning และ TSU i-Classroom @Library
1.3) ขอมูลดานบรรณารักษ ประกอบดวย ดานความรูวิชาชีพ และความรูดานอื่นที่มี
ความจําเปนในการจัดบริการบริการใหการศึกษา ICT 3
1.4) ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่ชวยสนับสนุนบริการใหการศึกษา
ICT 3 เชน Google Apps For Education, ShareX, Vidyard
1.5) ผลดําเนินการปการศึกษา 2562 บุคลากรนําผลการดําเนินการปการศึกษา 2562
มาศึกษาวิเคราะหรวมกัน
2. วิเคราะหและพัฒนาบริการ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) วิเคราะหขอมูล SWOT Analysis วิเคราะหขอมูลจากบทความ บทบาทของ
หองสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21: TSU i-Classroom@Library (เสาวภา เพ็ชร
รัตน, 2563, น.1-10) ,บทความที่เกี่ยวของ และการดําเนินงาน ICT 3 ปการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอมูล ดวย SWOT Analysis
Strength (จุดแข็ง)

Weakness (จุดออน)
Opportunity (โอกาส)
Threat (อุปสรรค)

บรรณารั ก ษ แ ละบุ ค ลากรมี ค วามพร อ มในการเรี ย นรู มี ใ จรั ก งานบริ ก ารและมี ก ารนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อชวยการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย า งต อ เนื่ อ ง และมี ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ ห ลากหลายตอบสนองความต อ งการของ
ผูใชบริการ
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเครื่อ งมือในการสนับสนุนการเรียน การสอนของผูใชบ ริ ก ารมี
จํานวนนอย ไมเพียงพอตอการใหบริการผูใชบริการกลุมใหญ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการพัฒนาบริการตาง ๆ แกผูใชบริการและไม
มีคาใชจาย
พฤติ ก รรมของผู ใ ช บ ริ ก ารในศตวรรษที่ 21 ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และมี ค วามต อ งการที่
หลากหลาย และมีงบประมาณที่จํากัด
การจัดการเรียนรูเพื่อใหไดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูสอนจะตองศึกษาและพัฒนาการ
บริการใหการศึกษารูปแบบใหม

2.2) ผลจากการวิเคราะห ขอ มูล ด ว ย SWOT Analysis นํ า มาพั ฒ นามาเปนกรอบ
แนวคิด (ภาพที่ 2)
3. การนําไปใชประโยชน ผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิด
และจัดบริการ ICT 3 ปการศึกษา 2563
4. ประเมินผลและสรุปผล ICT 3 ปการศึกษา 2563 นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวย การวิเคราะหแกนสาระ และประเมินสรุปผล
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ผลการดําเนินการและอภิปรายผล
ผลดําเนินการ จากการวิเคราะหขอมูล ดวย SWOT Analysis นํามาพัฒนากรอบแนวคิด และจัดบริการ ICT 3 ดังนี้
1.กรอบแนวคิดการจัดบริการ ICT 3

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิด ICT 3
จากภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิด ICT 3 สําคัญออกเปน 4 สวน คือ
1 1) ผูใชบริการ (Service User) แบงออกเปน ผูเรียน (Student), อาจารยเจาของ
วิชา (Lecturer) และบรรณารักษ (Librarian) ทําหนาที่เปนผูสอน (Coach)
1.2) หองสมุด (Library) แบงออกเปน ทรัพยากรสารสนเทศ (Resources), บริการ
(Services) และบรรณารั ก ษ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ใ ห บ ริ ก าร เช น บรรณารั ก ษ ต อบคํ า ถาม, บรรณารั ก ษ ใ ห บ ริ ก าร
สารสนเทศ
1.3) เทคโนโลยี การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 แบ ง ออกเป น TSU Google App For
Education เ ช น Google Classroom, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google
Site และ Google Meet สวน Social Media ที่ใชในการติดตอสื่อสาร ประกอบดวย Line และ Facebook และ
สื่อการเรียนรูแบบออนไลน (New Media For Learning Support) จัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเอง ดวยโปรแกรม
vidyard, Sharex
1.4) การจั ด การการเรีย นรู (Leraning Management) แบ ง ออกเป น เนื้ อ หาวิ ชา
(Courses Content), การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Leraning), TSU-I Classroom (เสาวภา เพ็ชรรัตน,
2562, น. 1-10)
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2.การจัดบริการใหการศึกษา ICT 3 ปการศึกษา 2563

ผูเรียน

บรรณารักษ
(Coach)

อาจารย
เจาของวิชา

บริการ
ทรัพยากร
หองสมด

TSU Google
Apps For
Education

กอนเรียน

วิชาและความตองการ
กําหนดปญหา/โจทย

ออกแบบจัดหลักสูตรอบรม
เขาสูระบบ ICT 3 เพื่อทดลองใช

เขาสูระบบเพื่อลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนลวงหนา

เขาสูระบบเพื่อสังเกตการณ

ระหวางเรียน

เขาสูระบบเพื่อสอน
เขาสูระบบเพื่อการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ(Active Learning)แบบ Online & On Site
สืบคนสารสนเทศ/ใชบริการ/ปรึกษาบรรณารักษ
ทําแบบทดสอบและสงงาน

หลังเรียน

ประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ICT3
ตรวจและใหคะแนนแบบทดสอบ/ผลงาน
ดูผลคะแนน
ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเมิน ICT 3 เพื่อปรับปรุง

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการจัดบริการ ICT 3
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เปรียบเทียบกระบวนการใหบริการศึกษาผูใช ICT3 ปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกระบวนการใหบริการศึกษาผูใช ICT3 ปการศึกษา 2562 และ
ปการศึกษา 2563
ขั้นตอน
การ
ดําเนินการ

ICT 3
ปการศึกษา
2562
ผูเรียน

กระบวนการใหบริการ ICT 3
ปการศึกษา 2563
ผูเรียน

อาจารยเจาของวิชา

บรรณารักษ
(Coach)

1.แจงรายละเอียดความตองการแก
บรรณารักษ
2.กําหนดโจทย/ปญหาใหนิสิต
3.เขาสูระบบ ICT 3 เพื่อทดลองใชและ
ใหความเห็นแกบรรณารักษ
1.เขาสูระบบเพื่อสังเกตการณ

ออกแบบจัด
หลักสูตรอบรม

กอนเรียน

-

เขาสูระบบเพื่อลงทะเบียน
และศึกษาบทเรียน
ลวงหนา

ระหวาง
เรียน

1.ลงทะเบียน

1.เขาสูระบบเพื่อการ
เรียนรูแบบลงมือปฏิบัติทั้ง
แบบ Online และ On
Site
2.สืบคนสารสนเทศ/ใช
บริการ/ปรึกษา
บรรณารักษ
3.ทําแบบทดสอบและสง
งาน
4.ประเมินผลความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม
ICT3
รับผลคะแนน

2.เขารวมอบรม
แบบ On Site
3.ทําแบบฝก
ทักษะ
4.ประเมินผล
บริการ
หลังเรียน

เขาสูระบบเพื่อ
สอน

2.ประเมินผลความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม

อาจารยเจาของวิชาใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อใหบรรณารักษปรับปรุง
ในครั้งถัดไป

ตรวจและให
คะแนน
แบบทดสอบ/
ผลงาน

ในการจัดบริการ ICT 3 ปการศึกษา 2563 แบบออนไลน (Online) และออนไซต (On Site) ใหกับนิสิต
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีจํานวนผูเขารวม ICT 3 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผูเขารวมกิจกรรม ทั้งแบบ Online และ On Site
สาขาวิชา
จํานวนนิสิต
รูปแบบการอบรม
(คน)
Online
On Site
ระดับบัณฑิตศึกษา
24
/
ระดับปริญญาตรี
-

พยาบาลศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

55
33

/
/
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-

วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรการกีฬา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาคอมพิวเตอร
รวม

6
19
42
54
16
13
262

/
/
/
/
/
/

ภาพกิจกรรม ICT 3 ปการศึกษา 2563 แบบออนไลน (Online) และออนไซต (On Site)

ภาพที่ 4 การจัดกิจกรรมแบบ Online

ภาพที่ 5 การจัดกิจกรรมแบบ On Site

ผลการดําเนินงาน ICT 3 ปการศึกษา 2563 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหแกน
สาระ (thematic analysis) โดยสัมภาษณจากนิสิต จํานวน 14 คน และอาจารย 4 ทาน สรุปผลการสัมภาษณ
ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการสัมภาษณของผูใชบริการ อาจารยและผูเรียน
แกนสาระสําคัญ
แกนสาระยอย (คน)
ตัวอยางคําใหสัมภาษณ
ผูเรียน: 1. ประโยชนที่ไดรับจากการรวมโครงการฯ
รูจักฐานขอมูล/แหลง
สารสนเทศที่เชื่อได และ
เห็นประโยชนของการ
สืบคน

- คนหาแหลงสารสนเทศไดหลากหลาย (2)
- เลือกบทความตรงตามความตองการ (1)
- เลือกแหลงสารสนเทศที่มีคุณภาพ (4)
- นิสิตเห็นประโยชนจากการสืบคน (8)
- ชวยทบทวนวรรณกรรมและทํางานวิจยั (4)
- สะดวกในการสืบคน

สงเสริมใหเห็นบทบาท
ของหองสมุดในการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
ความตองการของ
ผูใชบริการอนาคต

- หองสมุดชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย (1)

- รูจักฐานขอมูลมากขึ้น
- หาขอมูลไดจากหลายฐาน
- ไมตองหาจาก Google อยางเดียว
- หา Full text ไดตรง
- มีประโยชนมากใชไดจริง
- หาขอมูลตรงนําไปใชประโยชนได
- บางอยางไมรูเรื่องพอไดมาเรียนนําไปใช
จริง
- สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ

- ปหนาตองมีการจัดอบรม (8)
- จัดอบรมตอเนื่องในหลักสูตรนี้ไมนอยกวา 3 ครั้ง ในแตละกลุม
(2)
-จัดหลักสูตรเรื่องการเขียนบรรณานุกรม (5)

- จัดใหรุนนอง
- เพิ่มวารสาร และ E-Book
- อบรมการเขียนบรรณานุกรม ลิขสิทธิ์
- วิจัยเปนเรื่องยาก ตองจัดอบรมซ้ําๆ
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-จัดหลักสูตรอบรมเรื่องลิขสิทธิ์ (1)
-มีบริการผานเว็บ(1)
- เพิ่มแหลงสารสนเทศ เพื่อคนควาเพิ่ม (2)

ผูเรียน 2. รูปแบบการสอนนี้สรางความตางจากแบบเดิมยางไร
สืบคนไดรวดเร็ว และตรง
ตามความตองการ

- การคนหาหัวขอวิจัยเร็วขึ้น (2)
- สืบคนไดตรงตามความตองการ (3)

- ชวยคนงานวิจยั ไดเร็วขึ้น
-หลังอบรมงายตอการหาขอมูล

โครงงาน สัมมนางานวิจัย
และ รายวิชาอื่นๆ มี
คุณภาพมากขึ้น
ความคิดเห็นตอรูปแบบ
การสอนออนไลน
(Online)
และออนไซต (On Site)

- ขอมูลมีคุณภาพ สงผลตอการทํางานวิจัยมีประสิทธิภาพ (4)
- นิสิตสามารถมั่นใจในการนําเสนอขอมูล (1)

-อาจารยชมงานที่เลือกรีวิว
-ไมตองแกงานบอย

- แบบออนไซต (On Site) นาสนใจกวาออนไลน (Online) (3)
- แบบออนไซต (On Site)หรือออนไลน (Online) ไมมีผล (1)
- แบบ ออนไลน (Online) นาสนใจกวา ออนไซต (On Site) (2)

- ชอบ Google Classroom
- ชอบ Online สะดวกดี
- ชอบบรรยากาศในหองเรียน
- ถามในหองเรียนไดงายกวาออนไลน
- ออนไลนมีปญหา เครือขาย

อาจารย 1. ทานเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวนิสิตภายหลังรวมโครงการฯ
รูจักฐานขอมูล/แหลง
สารสนเทศที่เชื่อได

- ระบุฐานขอมูลไดชัดเจน (4)
- คนหาแหลงสารสนเทศไดหลากหลาย (1)
- เลือกบทความตรงตามความตองการ (6)
- เลือกแหลงสารสนเทศที่มีคุณภาพ (4)

ผลงานมีคุณภาพ

- ขอมูลมีคุณภาพ สงผลตอการทํางานวิจัยมีประสิทธิภาพ (10)
- การคนหาหัวขอวิจัยเร็วขึ้น (2)
- นิสิตมั่นใจในการนําเสนอขอมูล (1)

- นิสิตบอกฐานขอมูลไดชัดขึ้น
- นิสิตไดขอมูลมาจากหลายแหลง
- นิสิตเลือกบทความตรงหัวขอที่ให
- นิสิตไมไดหาจาก .com หรือ Google มา
สง
- ไดผลลัพธที่มีคุณภาพ
- อาจารยเหนือ่ ยนอยลง
- การทําวิจัยของนิสิตเร็วขึ้น
-กลุมไมเคยเรียนใช Google และไมกรอง
ขอมูลที่ไดมา

อาจารย 2. ประโยชนที่นิสิตไดรับจากการรวมโครงการฯ
นิสิตเห็นประโยชนจาก
การสืบคน
นิสิตสืบคนไดรวดเร็ว
เห็นบทบาทของหองสมุด
ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นตอการสอน
แบบออนไลน (Online)
และแบบออนไซต (On
Site)

- นิสิตเห็นประโยชนจากการสืบคน (6)

- นิสิตเห็นประโยชนจากการสืบคนขอมูล

- นิสิตหาขอมูลไดเร็วและตรงตามความตองการ (5)
- บทบาทหองสมุดชวยสนับสนุนการเรียนการสอน (1)

- นิสิตหาขอมูลไดเร็ว
- เห็นความแตกตางกอน-หลังมาเรียนที่
หองสมุดอยางชัดเจน

- รูปแบบการเรียนแบบออนไซต (On Site) นาสนใจกวา Online
(3)

- การเรียน Online มีปญหาเครือขาย On
Site ดีกวา

อภิปรายผล
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และการวิจัย (ICT 3) เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนางานดานบริการ 4.0 เพื่อสนับสนุนเปาประสงคของกลยุทธการพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสู
การเปนหองสมุด 4.0 ซึ่งมีความทาทายหลายประการ จึงตองมีการวางแผนการดําเนิน งานเพื่ อใหสําเร็ จ ตาม
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เปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับบรรณารักษ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความรู
ของการสอนในศตวรรษที่ 21, การศึกษาความตองการและพฤติกรรมของผูเรียนยุคใหม, การพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
การบริการศึกษา และการวิเคราะหเครื่องมือและวิธีการที่ชวยประหยัดงบประมาณหรือไมมีคาใชจายและกาวขาม
ขอจํากัดดานบุคลากรและทรัพยากร
จากการประเมินผลการดําเนินงานพบวา 1) วิธีการสอนใหมมีจํานวนกิจกรรมใหมเพิ่มขึ้นจากวิธีการสอนป
2562 2) การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการสอน ดวยการสัมภาษณเจาะลึกนิสิตและอาจารย และวิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหแกนสาระ โดยสวนนิสิต ไดรับประโยชนจากการรวมโครงการฯ รูจักแหลงสารสนเทศที่เชื่อถือได
และเห็นประโยชนของการสืบคน, รับรูบทบาทของหองสมุดที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และนิสิตเกิดความ
ตองการสําหรับผูใชบริการในอนาคต, นิสิตเกิดทักษะชวยสืบคนไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ สงผลให
โครงงาน, สัมมนา, งานวิจัย และรายวิชาอื่นๆ มีคุณภาพมากขึ้น สวนอาจารย รับรูไดถึงการเปลี่ยนแปลงของนิสิตที่
ดีขึ้นภายหลังรวมโครงการฯ โดยนิสิตรูจักแหลงสารสนเทศที่เชื่อถือไดและผลงานมีคุณภาพ, เห็นประโยชนและ
สืบคนไดรวดเร็ว และอาจารยเห็นบทบาทของหองสมุดชวยสนับสนุนการเรียนการสอนชัดเจน สวนความเห็นรูปแบบ
การสอนแบบออนไลน (Online) และออนไซต (On Site) ของนิสิตและอาจารยยังไมเห็นความแตกตางที่ชัดเจน
การสอนการสืบคนขั้นสูง ICT 3 รูปแบบใหม ชวยใหไดผลลัพธที่ดีสอดคลองกับความตองการของนิสิตซึ่ง
เปนผูเรียนยุคใหมและอาจารย เนื่องจากปจจัยความสําเร็จหลายดาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
ทําใหนิสิตไดปฏิบัติจริง และมีการบูรณาการบริการและแหลงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด จึงทําใหเกิดผลการ
เรียนรูที่มีคุณภาพและเกิดทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใชแกปญหาอื่นได นิสิตมีความตระหนักถึงความสําคัญของ
หองสมุดที่ชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากขึ้น ไมจําเปนตองสืบคนจาก Google นอกจากนี้ รูปแบบการ
สอนสามารถดําเนินการไดทั้งแบบ Online และ On Site ชวยรองรับ “ชีวิตวิถึใหม” (New Normal) ทําใหชวยเพิ่ม
บทบาทของการเปนหองสมุด 4.0 จากการพัฒนาบริการ 4.0 ซึ่งตอบสนองความตองการผูใชบริการอยางเปน
รูปธรรมในการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ จากผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจ โดยเนาวลักษณ แสงสนิทและปติมา แกวเขียว
(2563, น.1-5) พบวา 1) ดานผูสอน (ความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.43) โดยผูสอนไดจัดเนื้อหาที่มีความ
สอดคลองกับความตองการ/แตกตางของผูเรียนในแตละกลุม/สาขาวิชา ทําใหนิสิตสามารถนําผลการเรียนรูใชกับ
วิชาที่เรียนไดโดยตรง 2) ดานสื่อการสอน (ความพึงพอใจภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.30) โดยเฉพาะความหลากหลายและ
ความนาสนใจของสื่อการสอนที่มีหลายรูปแบบ เชน คลิป รูปภาพ ลิงค เปนตน ที่จัดเก็บในระบบของ Google
Classroom, บริการของหองสมุด และแหลงของสื่อจากภายนอก สื่อถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเลกทรอนิกสซึ่งสะดวก
ตอผูเรียนผานอุปกรณที่หลากหลาย โดยเฉพาะสมารทโฟน 3) ดานการจัดการเรียนการสอน (ความพึงพอใจภาพรวม
มีคาเฉลี่ย 4.28) ซึ่งไดมีการประยุกตใชระบบ/ซอฟตแวรประเภทไมมีคาใชจาย (Open Source) โดยเฉพาะ TSU
Google Apps for Education ซึ่งมีบริการที่หลากหลายที่ครอบคลุมการบริการการศึกษา ICT 3 เชน ระบบการ
เรี ย นการสอนผ า น Google Classroom, การเรี ย นแบบออนไลน ด ว ย Google Meet, การจั ด ทํ า เว็ บ ไซต ด ว ย
Google Site สํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธ แ ละสื่ อ สาร และ Google Doc, Sheet, Slide และ Form สํ า หรั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติแบบ Real Time ไดทั้งแบบรายบุคคล และกลุม และระบบบันทึกการสอน
สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมทั้งแบบสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม มี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฏฐิกา สุนทรธนผล (2562,น.73-86) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอ
การจัดการเรียนการสอนผาน Google Classroom สําหรับรายวิชาประวัติดนตรีตะวันตก ซึ่งพบวา นิสิตมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ทําใหนิสิตรูจักเทคโนโลยีใหมๆ สามารถใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ
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โดยเฉพาะจากสมารทโฟนและ Tablet นิสิตซึ่งเปนผูเรียนยุคใหมที่มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมี
ความพึงพอใจมากและสามารถเรียนรูและใชงานระบบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบคนขั้นสูงเพื่อจัดทําโครงงาน สัมมนา และการวิจัย (ICT 3) ซึ่งไดมีการ
เพิ่มกิจกรรมใหมจากวิธีการสอนป 2562 เพื่อรองรับการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ สําหรับการสอนในแบบ
ออนไลน (Online) และออนไซต (On Site) โดยมี ก ารบู รณาการบริก ารและแหล ง ทรัพ ยากรสารสนเทศของ
หองสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและไมมีคาใชจาย ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการสอนใหม
พบวา นิสิตและอาจารยมีความพึงพอใจมาก ไดรับประโยชนจากการเรียนรู นิสิตเกิดทักษะของการสืบคนสารสนเทศ
จากแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสามารถจัดทําผลงานที่มีคุณภาพจากโครงงาน, สัมมนา, วิจัยหรือ
รายวิชาที่สอน รวมถึง นิสิตและอาจารยรับรูถึงความสําคัญของหองสมุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจยั ที่
มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. บรรณารักษตองมีการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากความรูในศาสตรวิชาชีพ โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนรูยุคใหม เพื่อการบริการและการพัฒนา/ปรับปรุงบริการใหการศึกษาที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผูเรียนตองมีความพรอมของคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงควรไดรับการอบรมการใชระบบเบื้องตน กอนเริ่มการเขา
รวมกิจกรรมในชั้นเรียนจริง
3. อาจารยควรกําหนดปญหาหรือความตองการที่ชัดเจน สําหรับนิสติ ใชในการทํากิจกรรมการ
เรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพสําหรับการจัดทําโครงงาน สัมมนา วิจัยหรือรายวิชาที่เรียน
การนําไปใชประโยชน
1.ผูเรียน เกิดทักษะและประสบการณในการเรียนรูส ําหรับการสืบคนสารสนเทศจากแหลงเรียนรู
ที่มีคุณภาพสําหรับการจัดทําโครงการ, สัมมนา, วิจัย และการเรียนในรายวิชาอื่น
2. อาจารย ชวยสงเสริมและสนับสนุนนิสิตใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพจากการจัดทําโครงงาน
สัมมนา วิจัยหรือในรายวิชาที่สอน รวมทั้งอาจารยเกิดการเรียนรูวิธีการสอนรูปแบบใหมสําหรบนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูของรายวิชาที่สอน
3. บรรณารั ก ษ เกิ ด ทั ก ษะในการพั ฒ นานวั ต กรรมงานหรือ บริ ก ารใหม ๆที่ มี ก ารบู รณาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และถายทอดองคความรูสูบุคคลอื่นของสํานักหอสมุดและหนวยงานอื่น
4. หองสมุด ไดตนแบบของการพัฒนาบริการอื่นของสํานักหอสมุด สูการเปนนวัตกรรมบริการ
4.0 ที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย มาประยุ กตใ ช โดยไมมีคาใชจาย ชวยใหเกิดการใชบริ การและ
ทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
5. มหาวิทยาลัย ไดตนแบบของนวัตกรรมการสอนรูปแบบใหมสําหรับคณะ/หนวยงานภายใน/
ภายนอก ซึ่งประหยัดงบประมาณ และสอดคลองกับทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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บทคัดยอ
สํานักบรรณสารสนเทศสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินงานสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2529 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางความสุขในองคกร รวมกับวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ในการ
จัดสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา 84,000 องค เทาจํานวนพระธรรมขันธในพระไตรปฎก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเสริมสรางความสุข
และความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งบุ ค ลากรและคนในชุ ม ชน และเพื่ อ บริ ก ารสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีวิธีการดําเนินงานที่สําคัญ 2 สวนหลัก คือ 1. การจัดกิจกรรมการสราง
พระพิมพพระโคนสมอของวัดชมภูเวก ที่ทําใหไดเรียนรูและไดรับประสบการณดานการสรางพระพิมพจากดินเผา ซึ่ง
ถื อ เป น หนึ่ ง ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ ค วรค า แก ก ารอนุ รั ก ษ ใ ห ดํ า รงอยู และ 2. การจั ด ทํ า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวบองคความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมสรางพระพิมพพระโคนสมอ จากการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม และสัมภาษณปราชญชาวบานจังหวัดนนทบุรีดานแนวคิดการอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยพัฒนาดวยโปรแกรม Adobe InDesign ซึ่งเปนสื่อใหมที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูในยุคดิจิทัล และยุค
New Normal ที่ตองมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
ผลการดําเนินงานที่ได คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสราง
พระโคนสมอ พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” สื่อใหมที่ชวยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศไดสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และ
ทุกเวลา และยังเปนการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการแกสังคมของสํานักบรรณสารสนเทศ ทําใหผูอานไดรับความรูดา นการสรางพระพิมพดินเผา รวมถึงเปนแหลง
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สารสนเทศซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณคาตอการศึกษาคนควา และการทําวิจัย เพื่อกอใหประโยชนตอชุมชน
สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส, สารสนเทศทองถิ่น, บริการสารสนเทศทองถิ่น
ABSTRACT
The Office of Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open
University (STOU) has continuously proceeded activities to sustain the mission of the University
preserving arts and culture since 1986. In the fiscal year 2020, the Office has carried out a project
to preserve art, culture and enhancing happiness mind in the organization, in collaboration with
Wat Chompuwek, Nonthaburi province, create the clay votive tablets called Phra Cone Sa-mor
(base of Myrobalan tree). 84,000 clay votive tablets were sculpted as same as the number of Phra
Thammakhan in the Tripitaka to give staff the opportunities of joining the nation’s art and cultural
preservation, to enhance the happiness and good relationship between staff and local people ,
including to serve the information about art, culture and local wisdom preservation. To end the
purpose of project, the Office has proceed 2 main activities. Firstly, Sculpturing Cone Sa-mor
Buddha clay votive tablets of the Wat Chompuwek, which successfull result were more knowledge
and experience about building clay votive tablet., one of the Nonthaburi local wisdom that is
suitable for keeping. Secondly, Making electronic books to collect the knowledge of sculturing Phra
Cone Sa-mor Buddha clay votive amulets from studying and interviewing a villager philosopher of
Nonthaburi province on the concept of conservation of wisdom and art and culture of the
community by using the program Adobe InDesign, a new media of digital age learnig promotion
and new normal age requiring social distance for decreasing the spread of Corona 2019 Virus
decease
The result of this project are getting new media which is more convenient and
rapidly for accessing information anywhere, anytime. Furthermore, it provides local information
service according to the duty of art and cultural conservation and the society academic service of
the Office of Documentation and Information. Reader can get the knowledge on building clay votive
tablet including the source of information which is the valuable cultural heritage for studying and
research for the sustainable benefits of the community, society and country.

Keyword: Electronic book, Local Information, Local Information Services
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บทนํา
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนหองสมุดมหาวิทยาลัยเปด เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงยังมุงเนนการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบริการวิชาการแกสังคม โดยตั้งแตป พ.ศ. 2548 หองสมุดไดริเริ่มดําเนินการศึกษาวิจัย จัดหา รวบรวม คัดเลือก
จัดเก็บ และประมวลผลขอมูลซึ่งเปนองคความรู ทั้งดานตัวบุคคล สถานที่ และเอกสารสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่ตั้งที่ทําการถาวรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับองค
ความรูดานนนทบุรีศึกษาที่ไดมานั้ น จะมีการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการทางบรรณารัก ษศาสตร แ ละ
สารสนเทศ ทําใหเกิดเปนสารสนเทศทองถิ่นดานนนทบุรีศึกษา เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในรูปลักษณตาง ๆ ทั้ง
รูปแบบหนังสือที่เปนสิ่งพิมพ นิทรรศการออนไลน และหองสมุดดิจิทัล เปนตน ทําใหสารสนเทศทองถิ่นดานนนทบุรี
ศึกษาสามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เรียนรูไดทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา สอดคลองกับพันธกิจที่สําคั ญ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงยังเปนแหลงสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคาตอการศึกษาคนควา และการทําวิจัย เพื่อกอใหประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน
สืบไป

ภาพที่ 1 ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกสบริการสารสนเทศทองถิ่นชุดนนทบุรีศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักบรรณสารสนเทศ ไดจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสรางความสุขในองคกร รวมกับวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ในการจัดสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา
84,000 องค เทาจํานวนพระธรรมขันธในพระไตรปฎก ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเสริมสรางความสุขและ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรและคนในชุมชน และเพื่อบริการสารสนเทศเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีวิธีการดําเนินงานที่สําคัญ 2 สวนหลัก คือ 1. การจัดกิจกรรมการสรางพระพิมพพระ
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โคนสมอของวัดชมภูเวก ที่ทําใหไดเรียนรูและไดรับประสบการณดานการสรางพระพิมพจากดินเผา ซึ่งถือเปนหนึ่ง
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนนทบุรีที่ควรคาแกการอนุรักษใหดํารงอยู และ 2. การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง
“จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” เพื่อรวบรวบองคความรูที่ได
จากการทํากิจกรรมสรางพระพิมพพระโคนสมอ จากการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และสัมภาษณปราชญชาวบาน
จังหวัดนนทบุรี ดานแนวคิดการอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยพัฒนาหนังสือเล็กทรอนิกสดวย
โปรแกรม Adobe InDesign เนื้อหาภายในเลม มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมาของ
การสรางพระพุทธรูป ตอนที่ 2 พระพุทธรูปปางตาง ๆ ตอนที่ 3 การอนุรักษพุทธศิลปพระโคนสมอ วัดชมภูเวก และ
ตอนที่ 4 ขั้นตอนการพิมพพระโคนสมอ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนนวัตกรรมการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่ทันสมัย
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ในยุ ค ที่ มี ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวของมนุษยครั้งยิ่งใหญสูวิถีชีวิตแบบใหม หรือ New Normal ตั้งแตการดําเนินชีวิต การ
ทํางาน การดูแลสุขภาพ รวมถึงการศึกษาที่ทําใหสถาบันการศึกษา และศูนยการเรียนรูตาง ๆ รวมถึงหองสมุด
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมสูรูปแบบออนไลนมากขึ้น โดยสื่อการเรียนรูยุค New Normal
จะต อ งปรั บ ให ส ามารถเรี ย นรู เ นื้ อ หาเข า ถึ ง ได ทุ ก คน ทุ ก ที่ และทุ ก เวลา เพื่ อ เป น การเว น ระยะห า ง (Social
Distancing) ลดการเผชิญหนา และชวยลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น การพัฒนาสื่อ
การเรียนรูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ถือเปนอีกหนึ่งสื่อการเรียนรูที่ชวยการเขาถึงสารสนเทศทองถิ่นไดเปน
อยางดี ทําใหสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมมีความทันสมัย เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เรียนรูไดตลอดเวลา
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสรางพระโคนสมอ
พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” โดยรวบรวบองคความรูที่ไดจากการรวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสราง
ความสุขในองคกร รวมกับวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ในการจัดสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา 84,000 องค
สําหรับใหบริการสารสนเทศทองถิ่น ซึ่งเปนสื่อใหมที่ชวยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศไดสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และ
ทุกเวลา และยังเปนการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการแกสังคมของสํานักบรรณสารสนเทศ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
สํานักบรรณสารสนเทศสนเทศ มีการดําเนินการแบงออกเปนการจัดกิจกรรมการสรางพระพิมพ
พระโคนสมอของวัดชมภูเวก และการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสราง
พระโคนสมอ พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” เพื่อรวบรวบองคความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมสรางพระพิมพพระ
โคนสมอ ซึ่งสามารถสรุปเปนขั้นตอนดําเนินงานได 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดโครงสรางของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1.1 หน า ปก (Front Cover) เป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ในการดึ ง ดู ด ความสนใจของผู อ า น การ
ออกแบบหนาปกจึงควรมีความสวยงาม สอดคลองกับเนื้อหาของหนังสือ และมีรายละเอียดของชื่อเรื่องที่ชัดเจน
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1.2 คํานํา (Introduction) เปนสวนที่แสดงถึงวัตถุประสงคของหนังสือ แนวทางของเนื้อหา
หนังสือ
1.3 สารบัญ (Contents) เปนสวนที่แสดงสวนของเนื้อหาหนังสือที่ไดมีการจัดแบงไวแลว
พรอมแสดงเลขหนาของเนื้อหานั้น ๆ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะสามารถเชื่อมโยงระหวางสารบัญไปสูเนื้อหา
ภายในเลมไดทันที
1.4 เนื้อหา (Content) เปนสวนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ประกอบดวย เลขหนาหนังสือ ขอความ ภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เปนตน
1.5 อางอิง (Reference) เปนสวนแสดงแหลงขอมูลที่ใชนํามาอางอิงในเนื้อหาของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
1.6 ปกหลัง (Back cover) เปนสวนสุดทายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะอยูสวนทายเลม
2. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและออกแบบโครงสรางของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเนื้อหา
ภายในเล ม มี ทั้ ง หมด 4 ตอน ดั ง นี้ ตอนที่ 1 ประวั ติ ค วามเป น มาของการสร า งพระพุ ท ธรู ป วิ วั ฒ นาการของ
พระพุทธรูปแตละยุคสมัย ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับพระพิมพ ตอนที่ 2 พระพุทธรูปปางตาง ๆ ความหมายของ
พระพุทธรูปประจําวัน ตอนที่ 3 การอนุรักษพุทธศิลปพระโคนสมอ วัดชมภูเวก ที่มาและแนวคิดการอนุรักษแมพิมพ
และการจั ด สร า งพระพิ ม พ โ คนสมอ และตอนที่ 4 ขั้ น ตอนการพิ ม พ พ ระโคนสมอ ส ว นโครงสร า งของหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย หนาปก หนาปกใน คํานํา สารบัญ บทนํา เนื้อหา บรรณานุกรม บทสงทาย ประมวล
ภาพกิจกรรมการสรางพระพิมพดินเผา และปกหลัง
3. สํารวจ จัดหา คัดเลือก และเก็บรวบรวมองคความรูจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ ไดแก
3.1 สัมภาษณปราชญชาวบานจังหวัดนนทบุรี เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการสรางพระพิมพดิน
เผา วัดชมภูเวก อาทิ ประวัติความเปนมา แนวคิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขั้นตอนการพิมพพระโคนสมอ เปนตน
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกจากผูมีประสบการณตรง โดยปราชญชาวบานจังหวัดนนทบุรีผูใหสัมภาษณ ไดแก นายวีระโชติ
ปนทอง และนายพิศาล บุญผูก ผูริเริ่มและดําเนินการจัดสรางพระพิมพพระโคนสมอดินเผาของวัดชมภูเวก จํานวน
84,000 องค เพื่อเปนการอนุรกั ษเรื่องราวทองถิ่น ผานกิจกรรมอนุรักษพุทธศิลปการสรางพระพิมพ อันเปนการสราง
สิ่งเคารพบูชานอมจิตศรัทธาสูองคพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา และสรางแรงกระตุนใหคนในชุมชนมีความรู
ความเขาใจ ความภาคภูมิ และเห็นถึงคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของในทองถิ่น
3.2 ศึกษาคนควาหาขอมูลและภาพภายจากเอกสาร บทความจากหนังสือ และฐานขอมูล
ออนไลน เพื่อรวมรวมความรู ดังนี้
• ประวัติความเปนมาของการสรางพระพุทธรูป
• ขอมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางตาง ๆ
• ประวัติวัดชมภูเวก ตําบลทาทราย จังหวัดนนทบุรี วัดมอญเกาแกที่สราง
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนวัดที่ริเริ่มโครงการการสรางพระพิมพดินเผาจากแมพิมพพระโคนสมอ
3.3 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากประสบการณตรงของบุคลากรสํานักบรรณสารสนเทศ ที่ได
เขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางความสุขในองคกร ป พ.ศ. 2563 กิจกรรมอนุรักษพุทธศิลป สราง
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พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพิมพพระโคนสมอ ตั้งแตการเตรียมดิน การเตรียม
แมพิมพ การพิมพพระ การบรรจุพระพิมพดินดิบเตรียมสงเผาดวยความรอน การเผาพระพิมพดวยความรอน และ
การบรรจุพระพิมพดินเผาลงภาชนะ เพื่อนําความรูที่ไดรับมาวิเคราะห ประมวลผล และรอยเรียง เพื่อพัฒนาเปน
เนื้อหาภายในหนังสือ
3.4 รวบรวมภาพถายเกี่ยวกับการพิมพพระโคนสมอ วัดชมภูเวก ซึ่งไดมีการบันทึกภาพไว
ระหวางการรวมกิจกรรมสรางพระพิมพดินเผาของบุคลากรสํานักบรรณสารสนเทศ
3.5 ศึกษาวิธีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe InDesign
4. ประมวลและพัฒนาเนื้อหา เปนการเรียบเรียงเนื้อหาตามขอบเขตและโครงสรางหนังสือที่ได
วางแผนไว โดยเรียบเรียงเนื้อหาในรูปแบบไฟล word และเตรียมภาพถายหรือภาพประกอบ ในรูปแบบไฟล JPEG
5. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe InDesign ดังนี้
5.1 กําหนดขนาดของรูปเลมหนังสือ
5.2 ออกแบบปกของหนังสือ การออกแบบจะตองสื่อถึงเนื้อหาภายในเลม มีชื่อเรื่อง ชื่อผู
แตงที่ชัดเจน และควรออกแบบใหมีความสวยงาม ดึงดูดความนาสนใจของผูอาน สําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง
“จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” ผูจัดทําเลือกใชโทนสีของปก
หนังสือ งานศิลป และตัวอักษร เปนโทนสีน้ําเงินและสีชมพู โดยสีน้ําเงินใหความรูสึกสงบ โทนสีชมพูใหความรูสึก
อบอุน นุมนวลและสดใส เพื่อใหเขากับเนื้อหาของหนั งสือ ที่เกี่ย วกับเรื่อ งพระพุท ธศาสนา และใชดอกบัวเป น
ภาพประกอบปก ซึ่งถือเปนดอกไมสัญลักษณแหงพุทธศาสนา เปรียบไดกับความบริสุทธิ์และความศรัทธา

ภาพที่ 2 ปกหนาและปกหลังของหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส
5.3 จั ด วางเนื้ อหาและรูป ภาพ ตามโครงสรางของหนั งสือ อิ เล็ก ทรอนิก สที่กําหนด
ขอบเขตและออกแบบไว
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ภาพที่ 3 ตัวอยางการจัดวางเนื้อหาและรูปภาพ และการ Export ไฟลหนังสือเปน PDF
5.4 ดําเนินการ Export File เปน PDF เพื่อใหไดไฟลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
5.5 ทดสอบประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทดลองใชงานผานอุป กรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร แท็บแล็ต โทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อตรวจสอบวาหนังสือสามารถอานได
ชัดเจน ไมมีขอบกพรอง ซึ่งหากพบขอผิดพลาดตองแกไขใหถูกตองเรียบรอยกอนนําไปใชงานจริง
6. ตรวจพิสูจนอักษร เปนการตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ ทั้งในแงความสมบูรณ
ของการเนื้อหา การสะกดคําถูกตองตามหลักไวยากรณ การันต รูปแบบ และการทําอารตเวิรก ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตอง
ใชความละเอียดรอบคอบ ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจในหลักการการตรวจพิสูจนอักษร และมีความชาง
สังเกต เพื่อใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความสมบูรณแบบและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด
7. การเผยแพร เมื่อไดทดสอบประสิทธิภาพและพิสูจนอักษรของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรียบรอยแลว จึงดําเนินการเผยแพรเพื่อสรางการรับรู กระตุน และสงเสริมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยอัพ
โหลดไฟล PDF ของหนังสือขึ้นบนเว็บไซต ดวยโปรแกรมสรางหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งจะมีการ
แสดงผลคลายกับเลมหนังสือจริง สามารถเปดอานทีละหนาได สําหรับรูปแบบและวิธีการเผยแพรหนังสือ มีดังนี้
7.1 เผยแพรผา นบทความแนะนําหนังสือในเว็บไซตหองสมุด
(https://bit.ly/3eYVSwr)
7.2 เผยแพรผา นบทความแนะนําหนังสือในสื่อสังคมออนไลนของหองสมุด
(https://bit.ly/38GrSEt)
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7.3 เผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตหองสมุด (https://bit.ly/2IGMgtT)
7.4 พั ฒ นาจากหนั ง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส สู ก ารจั ด พิ มพ เป น รูปแบบหนั ง สือ เลม เพื่ อ
นําไปใชในหองสมุด ศูนยการเรียนรู และชุมชน รวมถึงเพื่อมอบเปนของอภินันทนาการในโอกาสการจัดกิจกรรมตาง
ๆ ของสํานักบรรณสารสนเทศ
8. ประเมินความพึงพอใจ เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และหากมีขอเสนอแนะจากผูอาน จะไดสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทําหนังสือในโอกาสตอไปใหดี
ยิ่ ง ขึ้ น โดยการสร า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจด ว ยซอฟต แ วร google form ชื่ อ ว า แบบประเมิ น หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส “จดหมายเหตุ ก ารอนุ รั ก ษ พุ ท ธศิ ล ป ส ร า งพระโคนสมอ พระพิ ม พ ดิ น เผา วั ด ชมภู เ วก”
https://forms.gle/JA4UiEgqCcqVMv918
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสรางพระโคนสมอ
พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” สําหรับใหบริการสารสนเทศทองถิ่น เปนผลผลิตที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมใน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางความสุขในองคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมกับวัดชมภูเวก
จังหวัดนนทบุรี ในการจัดสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา 84,000 องค เทาจํานวนพระธรรมขันธในพระไตรปฎก
ซึ่งโครงการดังกลาวทําใหเกิดประสิทธิผล 2 ดานหลัก ๆ คือ 1. เปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสุขในองคกร โดยผูเขา
โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับ 4.5 จาก 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมาก ทั้งในดานการกอใหเกิด
ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพุทธศิลป ทําใหมีความสุข รวมถึงชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรภายในองคกรและคนในชุมชน 2. เปนกิจกรรมที่ชวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากการนําความรู
และประสบการณดานการสรางพระพิมพจากดินเผา ซึ่งถือเปนหนึ่งภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนนทบุรีที่ควรคาแกการ
อนุรักษ ผานกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห ประมวลผล และรอยเรียงเนื้อหาพัฒนาเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
โดยใชโปรแกรม Adobe InDesign ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาสื่อสําหรับสงเสริมการเรียนรู
ในยุคดิดิจิทัล และยุค New Normal ที่ตองมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพที่ 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับบริการสารสนเทศทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษพุทธศิลปสรางพระโคนสมอ พระพิมพดิน
เผา วัดชมภูเวก” เปนหนึ่งในสารสนเทศทองถิ่นชุดนนทบุรีศึกษา ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุก
เวลา เปนการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก
สังคมของสํานักบรรณสารสนเทศ ทําใหผูอานไดรับความรูดานการสรางพระพิมพดินเผา พระพิมพพระโคนสมอ วัด
ชมภูเวก รวมถึงเปนแหลงสารสนเทศซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณคาตอการศึกษาคนควา และการทําวิจัย เพื่อ
กอใหประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป
สามารถอานเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดที่ : https://bit.ly/31cfzLu
ขอเสนอแนะ
1. ดานการพัฒนาสารสนเทศทองถิ่น ควรพัฒนาตอยอดองคความรูเปนสารสนเทศทองถิ่นใน
รูปแบบสื่อการเรียนรูที่หลายหลาย อาทิ พ็อดคาสท (Podcast) คือรายการที่เปนเสียงแบบดิจิตอล หรือวิดีโอ ที่
ผูใชงานนั้นสามารถทําการดาวนโหลดมาเพื่อฟงออฟไลนได สื่อวีดิทัศน สื่อสังคมออนไลน นิทรรศการออนไลน และ
MOOCs บทเรียนออนไลน เปนตน เพื่อเผยแพรสารสนเทศทองถิ่นสูสังคมไดอยางกวางขวางในทุกกลุมเปาหมาย
และเรียนรูไดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ดานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากโปรแกรม
Adobe InDesign อาทิ การนําปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) มาประยุกตใชเพื่อใหเปนสื่อที่เพิ่มการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การนําไปใชประโยชน
1. ประโยชนตอผูรับบริการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง “จดหมายเหตุการอนุรักษ
พุทธศิลปสรางพระโคนสมอ พระพิมพดินเผา วัดชมภูเวก” ชวยใหผูรับบริการสามารถเขาบริการสารสนเทศทองถิ่น
ได สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา มีความทันสมัยเขากับยุคดิจิทัล และยุค New Normal ที่ตองมีการเวน
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงยังเปนแหลง
ยังเปนแหลงสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณคาตอการศึกษาคนควาไดดวยตนเอง ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่หลากหลาย
2. ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน ทําใหไดรับความรูและประสบการณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานใน
ความรับผิดชอบ ทั้งดานศิลปวัฒนธรรมจากการเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางความสุข ใน
องคกร รวมกับวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ในการสรางพระพิมพดินเผา จนกอเกิดเปนองคความรู และพัฒนาตอ
ยอดเปนสารสนเทศทองถิ่น รวมถึงไดรับความรูดานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส การนําเทคโนโลยีเขามา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานใหเกิดผลงานมีที่ประสิทธิผลและเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังชวยพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานใหมีทักษะแบบ Multi-Skills มีทักษะที่หลากหลาย และมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
3. ประโยชนดานการพัฒนาบริการสารสนเทศทองถิ่น ทําใหมีทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่นใน
รูปแบบสื่อดิจิตอล สําหรับเปนแหลงเรียนรูเพื่อชุมชน ตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการแกสังคมของสํานักบรรณสารสนเทศ
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อานและออกจากหองสมุดไปเปนระยะเวลานาน ทําใหผูใชอื่นไมสามารถใชที่นั่งนั้นได การจองที่นั่งเชนนี้อาจไมมี
ปญหาในชวงเวลาที่มีผูเขาใชหองสมุดไมมาก แตในเวลาที่มีผูใชจํานวนมาก การจองที่นั่งอาจสรางความไมพอใจแก
ผูใชที่ไมมีที่นั่ง
เพื่อใหสามารถจัดบริการที่นั่งอานหนังสือในพื้นที่หองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษาฯ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับสํารองที่นั่งอานหนังสือในหองสมุดขึ้น เพื่อจํากัดพฤติกรรม
การจองที่นั่งที่ไมพึงประสงคของผูใชบริการดังกลาว โดยอนุญาตใหผูใชบริการที่ตองการออกจากที่นั่งอานหนังสือ
ของตนเองเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง สามารถใชแอปพลิเคชันนี้เปนเครื่องมือสําหรับการสํารองที่นั่งอานหนังสือโดย
สแกนคิวอารโคดรหัสที่นั่งที่ติดไวยังที่นั่งอานหนังสือแตละที่ ผูใชบริการจะสามารถสํารองที่นั่งอานหนังสือของตนเอง
ไดเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเพียงพอสําหรับออกไปทํากิจธุระของตนเองชั่วคราว ภายนอกหองสมุด โดยเมื่อ
ผูใชบริการเดิมกลับมายังที่นั่งอานหนังสือที่สํารองไวภายในเวลาที่กําหนดจะมีสิทธิ์ใชงานที่นั่งอานหนังสือของตนเอง
ตอไปได และหากเมื่อระยะเวลาสํารองที่นั่งสิ้นสุดลงโดยไมมีผูใชบริการกลับมายังที่นั่งที่สํารองไว ผูใชบริการทานอื่น
ก็จะสามารถเขาไปใชงานที่นั่งอานหนังสือที่วางลงได
การพัฒนาและสงเสริมการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับสํารองที่นั่งอานหนังสือดังกลาว จึงเปน
การสรางกติกาและขอตกลงรวมกันในการใชบริการหองสมุดอยางเปนระเบียบ ลดปญหาขอพิพาทขัดแยง และเกิด
การแบงปนที่นั่งอานหนังสือระหวางผูใชบริการ เปนการจัดสรรที่นั่งอานหนังสือซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหเกิด การ
หมุนเวียนใชงาน ใหเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด
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คําสําคัญ: ที่นั่งอานหนังสือ, การสํารองที่นั่ง, บริการหองสมุด
Abstract
The development of the seat reservation application was initiated in response to
the library users' complaints concerning some users reserving library seats by leaving their personal
belongings unattended on a library study space for long periods of time, rendering the space
unavailable for use by others. This seat reserving practice is not seriously problematic during quiet
periods. During busy times, however, it often infuriate library users who cannot manage to find a
seat. It also presents inefficient use as well as ineffective management of library space.
With the intention to maximize the availability of seats for the benefit of all users,
the seat reserving application has been developed in order to minimize some users' unsolicited
seating reservation behavior. Users who want to return to the same seat can use this application
to reserve the seat for a certain period of time by scanning on QR code attached to each reading
seat. If they can manage to return to the seat within the specified time, they will have the right to
continue using that seat. If they do not come back in time, other users can use that seat.
The developing and promoting of application for seat reservation create rules and
agreements for library services in an orderly manner. Moreover, this application would reduce
disputes and sharing reading seats among users, the maximum benefit for all.

Keywords: Reading seat, Reservation, Library Service Area

582

บทนํา
อาคารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนอาคารขนาด 5 ชั้น โดย
จัดสรรเปนพื้นที่บริการหองสมุด 3 ชั้น (ชั้น 3 ถึงชั้น 5) และพื้นที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 ชั้น (M - Learning
Space, ชั้น 2) โดยมีท่ีนั่งอานหนังสือแบบเดี่ยวและแบบกลุมรวมประมาณ 800 ที่นั่ง เพื่อรองรับผูใชบริการซึ่ง
ประกอบดวยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมถึงสิ้น 15,644 คน (ตุลาคม 2563)
จากการสํารวจปริมาณการใชงานที่นั่งอานหนังสือภายในอาคารโดยการสังเกต พบวาในชวงเวลา
ปกติ หองสมุดมีจํานวนที่นั่งอานหนังสือเพียงพอ สามารถรองรับผูใชบริการทุกคนได แตมีบางชวงเวลาที่จํานวนที่นั่ง
อานหนังสือมีไมเพียงพอตอความตองการใชงาน เชน ชวงเวลาสอบกลางภาคและสอบปลายภาค เปนตน และมีบาง
สถานการณที่หองสมุดจําเปนตองลดจํานวนที่นั่งอานหนังสือลง เชน ในชวงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ขั้นรุนแรง หองสมุดจําเปนตองลดพื้นที่อานหนังสือลงครึ่งหนึ่งของจํานวนปกติ เพื่อรักษา
ระยะหางทางสังคม ตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรค สงผลใหที่นั่งอานหนังสืออาจมีไมเพียงพอตอความ
ตองการ
จากการรวบรวมขอมูลจากขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูใชบริการ ผานชองทางสื่อสาร
ตาง ๆ ของหองสมุด พบวาในชวงเวลาที่มีการใชบริการหองสมุดหนาแนนจนทําใหจํานวนที่นั่งอานหนังสือมีไม
เพียงพอตอความตองการใชงานนั้น มีผูใชบริการบางสวนมีพฤติกรรมการสงวนที่นั่งอานหนังสือ โดยวางสัมภาระของ
ตนเองทิ้งไวกอนออกจากหองสมุด จากการติดตามพฤติกรรมโดยเจาหนาที่หองสมุดพบวา ผูใชบริการบางคนอาจ
วางสั ม ภาระของตนเองไว เป นระยะเวลาหลายชั่ ว โมงหรือ ข ามวั น อย า งไรก็ ตาม การเคลื่อ นย ายสัมภาระของ
ผูใชบริการที่ไมระบุตัวตนไปจัดเก็บไวยังจุดอื่นจุดใดในหองสมุด สรางความลําบากใจแกทั้งผูใชบริการและเจาหนาที่
หองสมุด เนื่องจากอาจสรางความไมพอใจแกเจาของสัมภาระ และอาจตองรับผิดชอบเมื่อมีบางสวนของสัมภาระ
เสียหายหรือสูญหายได สงผลใหที่นั่งอานหนังสือที่มีสัมภาระวางอยูนั้น ไมเกิดการหมุนเวียนใชงานใหเกิดประโยชน
เทาที่ควร นอกจากนี้ ปญหาดังกลาว ยังถูกรองเรียนผานสื่อสังคมออนไลนอยูเสมอ ๆ กอใหเกิดภาพลักษณในทาง
ลบแกหองสมุด และองคกรโดยรวม
อยางไรก็ตาม หองสมุดตระหนักดีวา ในความเปนจริงแลว ไมสามารถบังคับใหผูใชบริการนั่ง
ประจําอยูที่นั่งอานหนังสือของตนเองตลอดเวลาได ผูใชบริการบางคนอาจมีความจําเปนตองลุกจากที่นั่งและออกไป
ทํ า กิ จ ธุ ร ะของตนเองสัก ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ง ก อ นกลับ เข าสู หอ งสมุ ด บรรณารัก ษ แ ละเจา หนา ที่ วิ เคราะหระบบ
คอมพิวเตอรของหองสมุด จึงไดพยายามพัฒนาวิธีการสํารองที่นั่งสําหรับผูใชบริการหองสมุดที่เปนระเบียบแบบแผน
สามารถสรางขอตกลงในการสํารองที่นั่งและการหมุนเวียนแบงปนที่นั่งอานหนังสือรวมกันได โดยพัฒนาแอปพลิเค
ชันสําหรับการสํารองที่นั่งที่ปรับแตงสําหรับใชงานบนอุปกรณพกพาขึ้น ในรูปแบบ Progressive Web Apps (PWA)
เพื่อใหผูใชบริการสามารถสํารองที่นั่งอานหนังสือไดโดยสะดวก ดวยการใชแอปพลิเคชันดังกลาวสแกนคิวอารโคดที่
ประกอบดวยขอมูลรหัสที่นั่ง ที่ติดอยูประจําที่นั่งอานหนังสือแตละจุด และกดเลือกระยะเวลาเพื่อทําการสํารองที่นั่ง
หลังจากที่ผูใชบริการไดสํารองที่นั่งอานหนังสือและออกจากหองสมุดไปแลว เมื่อผูใชบริการเดิมกลับมายังที่นั่งอาน
หนังสือที่สํารองไวภายในเวลาที่กําหนด จะมีสิทธิ์ใชงานที่นั่งอานหนังสือของตนเองตอไปได และหากเมื่อระยะเวลา
สํารองที่นั่งสิ้นสุดลงโดยไมมีผูใชบริการกลับมายังที่นั่งที่สํารองไว ผูใชบริการทานอื่นก็จะสามารถเขาไปใชงานที่นั่ง
อานหนังสือที่วางลงได
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บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดคาดหวังวา การใหบริการสํารองที่หนังผานแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น จะชวยลดปญหาการสงวนที่นั่งโดยพลการ อันเปนพฤติกรรมไมพึงประสงคของผูใชบริการบางสวน ชวย
สรางกติกาและกําหนดขอตกลงรวมกันในการใชบริการหองสมุดอยางเปนระเบียบ ลดปญหาขอพิพาทขัดแยง ชวย
สรางบรรยากาศที่ดีในการใหบริการหองสมุดสําหรับสวนรวม และยังทําเกิดการหมุนเวียนที่นั่งอานหนังสือใหไดถูกใช
งานรวมกันระหวางผูใชบริการอยางทั่วถึง เปนการจัดสรรที่นั่งอานหนังสือซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนใชสอย
สูงสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ แก ป ญ หาพฤติ ก รรมการสงวนที่ นั่ ง อ า นหนัง สื อ โดยพลการ อั น เป น พฤติ ก รรมไมพึง
ประสงคของผูใชบริการบางสวน
2. เพื่อพัฒนาวิธีการสํารองที่นั่งสําหรับผูใชบริการหองสมุดอยางเปนระเบียบ สามารถสราง
ขอตกลงในการสํารองที่นั่งรวมกันได
3. เพื่อจัดสรรที่นั่งอานหนังสือซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด
4. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการใชบริการหองสมุดของสวนรวม และสรางเสริมภาพลักษณที่ดี
แกองคกรโดยรวม
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. บรรณารักษ ทําการสรุประเบียบและเงื่อนไข การสํารองที่นั่งอานหนังสือภายในหองสมุด
ดังนี้
1.1 ผูใชบริการมีสิทธิ์สํารองที่นั่งกอนออกจากหองสมุดไดเปนระยะเวลา 10 นาที/
คน/ชั่วโมง ซึ่งเปนระยะเวลาที่พิจารณาแลวเห็นวา เพียงพอสําหรับใหผูใชบริการออกไปทํากิจธุระที่จําเปนได และ
จะสามารถจัดสรรที่นั่งอานหนังสือ ใหไดรับการหมุนเวียนใชงานอยูเสมอ
1.2 เมื่อผูใชบริการไดใชสิทธิ์สํารองที่นั่งเปนระยะเวลารวมกันครบตามขอ 1.1 แลว
จะสามารถสํารองที่นั่งไดอีกครั้งในชั่วโมงถัดไป โดยนับจากเวลาเริ่มตนที่มีการสํารองที่นั่งครั้งแรก ใน 1 ชั่วโมงลาสุด
1.3 ผูใชบริการอาจใชสิทธิ์สํารองที่นั่งครั้งเดียวเปนระยะนานสูงสุด 30 นาที ซึ่งจาก
การคํานวณของระบบตามขอ 1.1 และ 1.2 แลว เมื่อทําการสํารองที่นั่งดวยระยะเวลาสูงสุดดังกลาว ผูใชบริการจะ
สามารถสํารองที่นั่งไดอีกครั้ง ในอีก 3 ชั่วโมงถัดไป
2. เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ดังนี้
2.1 เปนแอปพลิเคชันที่สามารถใชงานไดอยางสะดวก แอปพลิเคชันสวนติดตอ
ผูใชบริการมีการปรับแตงใหทํางานไดดีบนอุปกรณพกพา
2.2 สามารถเชื่อมโยงขอมูลระเบียนผูใชบริการเขากับฐานขอมูลของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ซึ่งจะทําใหผูใชบริการสามารถลงชื่อเขาสูระบบไดอยางสะดวกโดยไมจําเปนตองสมัครสมาชิกใหม หรือ
เลือกเขาสูระบบผานบริการ Login with Google ได
2.3 บรรณารักษผูใหบริการ สามารถบริหารจัดการขอมูลของระบบ โดยใช
แอปพลิเคชันเฉพาะ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

584

3. เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร พัฒนาแอปพลิเคชันสํารองที่นั่งอานหนังสือ ตาม
เงื่อนไขและวิธีการสํารองที่นั่งอานหนังสือที่กําหนดในขอ 1 และแนวทางพัฒนาแอปพลิเคชันในขอ 2
จากการสรุ ป แนวทางการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ทํ า ให ผู พั ฒ นาเลื อ กพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ใน
ประเภท Progressive Web Apps (PWA) กลาวคือ เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Mobile Web ที่ใช
ความสามารถของเว็บเบราวเซอรสมัยใหมและสามารถนําฟงกชั่นบางอยางของอุปกรณพกพามารวมใชงานได เชน
การแคชโปรแกรมไวในระบบ ทําใหไมตองดาวนโหลดหนาเว็บใหมทุกครั้งที่เปดใชงานแอปพลิเคชัน และการเขาถึง
กลองถายรูปบนอุปกรณพกพาเพื่อใชฟงกชั่นการสแกนคิวอารโคด ทําใหผูใชบริการไมตองพิมพรหัสประจําที่นั่งอาน
หนังสือดวยตนเอง เปนตน ซึ่งความสามารถดังกลาวเพียงพอตอการพัฒนาแอปพลิเคชันสํารองที่นั่งอานหนังสือ โดย
ไมจําเปนตองพัฒนาแอปพลิเคชันประเภท Native Mobile Application ทําใหลดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแก
ผูใชบริการ โดยผูพัฒนานํา Ionic Framework ซึ่งเปนเฟรมเวิรคในการพัฒนา Progressive Web Apps ที่เปนที่
นิยมแพรหลายในกลุมนักพัฒนา มาชวยพัฒนาแอปพลิชนั สําหรับผูใชบริการ
สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูลของระบบ และการตั้งคาระบบสําหรับ
บรรณารักษนั้น ผูพัฒนาเลือกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันดวยภาษา PHP ซึ่งเปนภาษาที่ใชงานงาย ไดรับ
ความนิยมสูงในกลุมนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยนํา LARAVEL Framework ซึ่งเปนเฟรมเวิรคหนึ่งในภาษา PHP
มาชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาระบบ และเลือกใช MySQL ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เปน
สวนจัดเก็บขอมูลของระบบ
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ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการดําเนินการ ทําใหไดแอปพลิเคชันสําหรับใหบริการสํารองที่นั่งอานหนังสือในหองสมุด
ดังนี้
1. ผูใชบริการสามารถเขาถึงแอปพลิเคชันไดที่ https://mfu-lib-seat.web.app โดยสามารถล็อคอินเขาสู
ระบบไดโดยใชบัญชีผูใชและรหัสผานหองสมุด หรือกดที่ปุม “Login with Google” ก็ได

รูปที่ 1 แสดงหนาล็อคอิน และหนาหลักของแอปพลิเคชัน
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2. ผูใชบริการสามารถสํารองที่นั่งอานหนังสือไดโดยนําแอปพลิเคชันไปสแกนคิวอารโคดที่ติดไวประจําที่นั่ง
อานหนังสือเพื่ออานรหัสประจําที่นั่ง ผูใชบริการสามารถตรวจสอบขอมูลการสํารองที่นั่ง ดวยรหัสประจําที่นั่งอาน
หนังสือแตละจุด และสามารถสํารองที่นั่งอานหนังสือในกรณีที่ยังว างอยูได โดยผูใชบริการจะตองกดยอมรั บ
ขอตกลงและเงื่อนไขการใหบริการกอน จึงจะสามารถสํารองที่นั่งอานหนังสือได

รูปที่ 2 แสดงการสแกนคิวอารโคด ณ จุดที่นั่งอานหนังสือ
และแสดงหนาจอตรวจสอบขอมูล และสํารองที่นั่งอานหนังสือ
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รูปที่ 3 หนาจอแสดงขอตกลงและเงื่อนไขการใหบริการ
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3. เมื่อผูใชบริการสํารองที่นั่งอานหนังสือเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาขอมูลการสํารองที่นั่งปจจุบัน
และประวัติการสํารองที่นั่ง

รูปที่ 4 แสดงหนาจอแสดงขอมูลการสํารองที่นั่งปจจุบัน และประวัตกิ ารสํารองที่นั่ง
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4. ผูใชบริการที่สาํ รองที่นั่งอานหนังสือเรียบรอยแลว จะนําสัญลักษณไปวางไวยังที่นั่งที่ตนเองสํารองไว และ
ผูใชบริการทานอื่น สามารถตรวจสอบระยะเวลาการสํารองที่นั่งได โดยการกรอกรหัสที่นั่งหรือสแกนคิว
อารโคดผานแอปพลิเคชัน

รูปที่ 5 แสดงการวางสัญลักษณการสํารองที่นั่ง
และหนาจอตรวจสอบระยะเวลาการสํารองที่นั่ง
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5. บรรณารักษผูใหบริการหองสมุด สามารถบริหารจัดการขอมูลของระบบสํารองที่นั่งอานหนังสือได โดย
ล็อคอินเขาใชงานที่แอปพลิเคชันจัดการขอมูลสําหรับบรรณารักษ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

รูปที่ 6 แสดงหนาจอรายการรหัสประจําที่นั่ง ในสวนเว็บแอปพลิเคชันจัดการขอมูลสําหรับบรรณารักษ

รูปที่ 7 แสดงหนาจอตรวจสอบประวัติการสํารองที่นั่ง ในสวนเว็บแอปพลิเคชันจัดการขอมูลสําหรับบรรณารักษ
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
การพัฒนาแอปพลิเคชันสํารองที่นั่งอานหนังสือ สามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางขอตกลงใน
การสํารองที่นั่งแกผูใชบริการไดอยางเปนระเบียบ ผูใชบริการสามารถออกจากหองสมุดโดยสํารองที่นั่งอานหนังสือ
ของตนไวไดตามความจําเปน โดยเมื่อผูใชบริการรายเดิมกลับมายังที่นั่งอานหนังสือของตนที่ไดสํารองไวภายในเวลา
ที่กําหนด จะมีสิทธิ์ใชงานที่นั่งอานหนังสือของตนเองตอไปได แตหากเมื่อระยะเวลาการสํารองที่นั่งสิ้นสุดลง โดยไม
ปรากฏผูใชบริการที่สํารองที่นั่งไว ที่นั่งอานหนังสือนั้นจะสามารถนํามาหมุนเวียนใหบริการแกผูใชบริการรายอื่น
ตอไปได
การใหบริการสํารองที่หนังผานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น จึงชวยลดปญหาการสงวนที่นั่งของ
ผูใชบริการเปนระยะนานเกินควร ทําใหที่นั่งอานหนังสือเกิดการหมุนเวียน ถูกใชงานรวมกันระหวางผูใชบริการ
หองสมุดอยางทั่วถึงและเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด ชวยลดปญหาขอพิพาทขัดแยง และสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ใหบริการหองสมุดสําหรับผูใชบริการโดยรวม และสรางเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับหองสมุดและองคกร
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การสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
The Encouragement of the Use of Purchased Foreign Language
Journals
by Design Thinking Approach
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บทคัดยอ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อ จํานวน 14 รายชื่อ ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองการใชงานทางวิชาการของอาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกกลุม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาปญหาและความตองการของผูใชบริการ 2) สงเสริมการใชวารสารตางประเทศที่จัดซื้อดวยกระบวน
การคิดเชิงออกแบบ และ 3) เปรียบเทียบสถิติการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อปงบประมาณ 2562 และ
ป ง บประมาณ 2563 โดยรวบรวมข อ มู ล ป ญ หาและความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก ารโดยการสั ม ภาษณ ตั ว แทน
นิสิต 6 คน ตัวแทนอาจารย 6 คน และตัวแทนบรรณารักษ 2 คน และวิเคราะหขอมูลปญหาโดยการวิเคราะห
แก น สาระ(Thematic analysis) ตามกรอบ P.O.I.N.T และดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การใช ว ารสาร
ภาษาตางประเทศดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเปนกระบวนการที่มุงแกปญหาโดยอาศัยหลักความเขาใจตอ
ความตองการของผูใชบริการอยางถองแท ดําเนินการในปงบประมาณ 2563
ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาและความตองการของผูใชบริการ คือ ตองการใหทําแบนเนอร
วารสารแขวนบนเว็ บ ไซตค ณะ, ต อ งการใหแ นะนํา การติด ตั้ง VPN และต อ งการให อาจารยม อบหมายนิสิตหา
บทความวารสารต า งประเทศที่ สํ า นั ก หอสมุ ด จั ด ซื้ อ เป น ต น 2) สถิ ติ ก ารใช ว ารสารต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ ใน
ป ง บประมาณ 2563 เพิ่ ม จากป ง บประมาณ 2562 สามลํ า ดั บ แรกคื อ Environmental Entomology
(ร อ ยละ 596),Journal of Solar Energy Engineering (ร อ ยละ 271.43) และ American Mathematical
Monthly (รอยละ 230.91)

คําสําคัญ: การสงเสริมการใช, วารสารภาษาตางประเทศ, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

593

ABSTRACT
Thaksin University (TSU) library purchased 14 foreign language journals to support
the full range of academic demand of university lecturers and students. The objectives of this
study were to 1) explore the problems and needs of customers of purchased foreign language
journals, 2) promote the use of purchased foreign language journals by design thinking process,
and 3) compare the use of purchased foreign language journals in 2019 and 2020. The data
collection of customer’s problems and needs was done by interviewing 6 students, 6 lecturers and
2 librarians. Thematic analysis was used for data analysis, which was framed by P. O. I. N. T. The
promotion of the use of purchased foreign language journals by design thinking approach. Design
thinking is a methodology providing a solution based approach by deep understanding the
customers’ needs. This study was conducted during fiscal year 2020.
The result showed that: 1) There were 3 problems and needs: providing journal
list in library’ s banner, introducing VPN installation, lecturer involvement by assigning students to
search from these journals 2) The statistics of the use of purchased foreign language journals was
compared between the year 2019 and 2020. The top three highest used statistics were:
the Environmental Entomology journal ( 596 percent) , followed by the Journal of Solar Energy
Engineering (271.43 percent) and the American Mathematical Monthly (230.91 percent).
Keywords: Service encouragement, Purchased foreign language journals, Design thinking
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีภารกิจหลักในการบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกนิสิต
อาจารย นักวิจัย เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยุทธศาสตรหนึ่งในการพัฒนาสํานักหอสมุด
ไดเนนการพัฒนาบริการที่เปนเลิศใหสอดคลองกับประสบการณ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูใชบริการยุคใหม และ
โลกดิจิทัล มุงเนนพัฒนาสํานักหอสมุด ใหเปนหองสมุดที่สามารถปรับตัวไดเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิ วัฒ น มี ก ารปรั บกระบวนทั ศน ก ารทํ างานและการบริก าร 4.0 ด ว ยเทคโนโลยีดิ จิทั ลที่ ทัน สมัย ไดอยาง
เหมาะสมและพอเพียง โดยใชประโยชนจากขอมูลเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และสรางนวัตกรรม การสรางสรรคุณคาและสิ่งที่แปลกใหม ที่นําไปสู “การพัฒนาที่ยั่งยืน ”และ
สอดคลองหรือตอบสนองความตองการ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของ “ผูใชบริการในศตวรรษที่ 21”
(สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561, น.20)
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วารสาร เปนทรัพยากรสารสนเทศหนึ่งที่สํานักหอสมุด มีใหบริการทั้งประเภทฉบับพิมพและ
ประเภทออนไลน เพื่อใหผูใชบริการไดรับความรูและวิทยาการใหมๆที่ทันสมัย ซึ่งในแตปงบประมาณสํานักหอสมุด
ไดจัดซื้อวารสารภาษาตางประเทศมาใหบริการ ตามขอเสนอแนะของอาจารยในแตละคณะ ทั้งนี้การจัดซื้อวารสาร
ภาษาตางประเทศจะพิจารณาจากความสอดคลองกับสาขาที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัย ราคาที่เหมาะสม และ
ความคุมคาในการใชงานเปนสําคัญ
อย า งไรก็ ต ามการจั ด ซื้ อ วารสารภาษาต า งประเทศจะต อ งใช ง บประมาณที่ สู ง ขึ้ น ในทุ ก ป
นอกจากนี้พฤติกรรมของผูใชบริการที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาอยาง
รวดเร็ว สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการเขาถึงขอมูลและแสวงหาขอมูลของผูใชบริการยุคใหมที่คน ควาขอมูลตาง ๆ
จากอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ สงผลใหสถิติการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อลดลง จากการนําขอมูลการใช
วารสารภาษาตางประเทศในปงบประมาณ 2562 มาพิจารณาพบวา ขอมูลการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อ
ยังมีจํานวนนอย นอกจากนี้แลววิกฤตการณ COVID-19 สงผลกระทบตอการใหบริการของห อ งสมุด และตอ
ผูใชบริการ การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศประออนไลน จึงมีความสําคัญสําหรับการเรียนการเรียนสอนแบบ
ออนไลนของนิสิตและอาจารยเปนอยางมาก หองสมุดจึงตองปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วในชีวิตวิถีใหม (New Normal)
ดวยเหตุนี้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงไดจัด
กิจกรรมสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบขึ้นมา เพื่อเปนวิธีการหนึ่ง
ที่จะสื่อสารกับผูใชบริการ โดยมุงแกปญหาโดยอาศัยหลักความเขาใจตอความตองการของผูใชบริการอยางถองแท
เพื่อใหการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหไดมากที่สุด
วัตถุประสงค
1. ศึกษาปญหาและความตองการของผูใชบริการ
2. เพื่อสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3. เพื่อเปรียบเทียบการใชวารสารภาษาตางประเทศ ปงบประมาณ 2562 กับ ปงบประมาณ 2563
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
1. การศึกษาและ
การวิเคราะหขอมูล

1.1 ปญหาและความ
ตองการของผูใชบริการ
โดยใชกรอบแผนผัง
P.O.I.N.T และ
1.2 การวิเคราะหแกนสาระ
(Thematic analysis)

2. การพัฒนา

3. การนําไปใชประโยชน

2.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
Design Council UK
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
- วางแผนและเตรียมงาน
- การสํารวจและเก็บขอมูล
- การสังเคราะหขอมูล
- การสรางแนวคิดและคัดเลือก
แนวคิด
- การพัฒนาและทดสอบแนวคิด

3.1 กิจกรรมสงเสริมการใช
วารสารภาษาตางประเทศที่
จัดซื้อครอบคลุม 5 ดาน คือ
- ดานทรัพยากรสารสนเทศ
- ดานสถานที่
- ดานบริการ
- ดานการใหการศึกษา
- ดานการประชาสัมพันธ

4. การประเมินผล

4.1 เปรียบเทียบ
การใชวารสาร
ภาษาตางประเทศ
ปงบประมาณ 2562
และ ปงบประมาณ
2563
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อ
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่
จัดซื้อ มีดังนี้
1. การศึ ก ษาข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ดํ า เนิ น การศึ ก ษาข อ มู ล 1.1) ป ญ หาและความต อ งการของ
ผูใชบริการ โดยใชกรอบแผนผัง P.O.I.N.T และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช 1.2) การวิเคราะหแกนสาระ
(Thematic analysis) เพื่ อ สั ง เคราะห แ ละแยกแยะข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ แ ละนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจั ด เป น
หมวดหมู
2. การพั ฒ นา ดํ า เนิ น การพั ฒ นากิ จ กรรมการส ง เสริ ม การใช ว ารสารภาษาต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ
ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Design Council UK ดังแสดงในภาพที่ 2
ขั้นตอนที่ 1
การสํารวจและเก็บขอมูล

ขั้นตอนที่ 2
การสังเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3
การสรางแนวคิดและ
คัดเลือกแนวคิด

ขั้นที่ 4
การพัฒนาและทดสอบ
แนวคิด

ผลิตภัณฑ
บริการ
โครงการ
กลยุทธ
นโยบาย
ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 0
วางแผนและ
เตรียมงาน

โจทย/ ปญหาที่ตองการแกไข

กรอบของปญหาที่จําเพาะเจาะจงกับ
บริบทและโจทยในการออกแบบ

ตนแบบ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Design Council UK (พีรดร แกวลาย และ ขวัญ พงษหาญกุล,
2562, น.11)
จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Design Council UK ไดนํามา
พัฒนากิจกรรมสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อตามกระบวนการมี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 0 วางแผนและเตรียมงาน
1) กําหนดโจทยหรือปญหาที่ตองการแกไข เปนการกําหนดกรอบของโจทยเพื่อใหเกิดหลัก
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และเปาหมายรวมกันในการทํางาน ในที่นี้โจทยคือ “จะทําอยางไรให สถิติการใชวารสารภาษาตางประเทศที่
จัดซื้อเพิ่มขึ้น” ซึ่งตั้งโจทยเปนลักษณะคําถามเพื่อสรางทัศนคติเชิงบวกและสื่อใหเห็นวาปญหาดังกลาวมีทางแกไข
และเปนการเปดกวางทางความคิดในการหาคําตอบใหมๆที่หลากหลาย
2) การจัดตั้งทีมงาน ซึ่งประกอบดวยทีมงานตาง ๆ ดังนี้
ทีมงาน
ทีมงานหลัก/
ทีมผูเชี่ยวชาญ
ทีมผูบริหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ประกอบดวย
บรรณารักษงานวารสาร, บรรณารักษงานวิเคราะห
บรรณารักษงานบริการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด
อาจารย, นิสิต, ตัวแทนบรรณารักษ

บทบาท
- วางแผนและดําเนินการตามขั้นตอน
ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- มีอํานาจในการตัดสินใจ
- ใหขอคิดเห็นจากมุมมองที่ตางไป
- ใหขอมูลของปญหาที่ตอ งแกไข

ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจและเก็บขอมูล
ไดดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อทําความเขาใจปญหาจากมุมมองของผูใชบริการโดยการสัมภาษณ
ถึงประเด็นปญหาที่ตอ งการแกไขโดยใชคําถามปลายเปดกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนอาจารยและนิสิตตัวแทนจาก
แตละคณะรวม 12 คน และตัวแทนบรรณารักษผูใหบริการจํานวน 2 คน เพื่อจะไดเขาใจปญหาที่ตองการแกไขอยาง
ถองแท
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะหขอมูล
เมื่อดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ทีมงานหลักจะรวบรวมขอมูลที่ไดลงบน
กระดาษ Post-it (1 ประเด็น/ 1 Post-it) และติดลงบนกระดาน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูล
มาจัดหมวดหมูโดยการใชแผนผัง และวิเคราะหแกนสาระของขอมูลที่รวบรวมไดโดยใชวิธี Thematic analysis เพื่อ
สังเคราะหและแยกแยะขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจัดเปนหมวดหมู จากนั้นคัดเลือกประเด็นที่สนใจเพื่อหาขอมูล
เชิงลึกสําหรับออกแบบแกปญหาโจทย ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแกนสาระแสดงผลในแบบแผนผัง (P.O.I.N.T)
ปญหา
(Problem)

โอกาสและศักยภาพ
(Opportunity)

ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Needs)

ประเด็น
(Theme)

ขอมูลเชิงลึก
(Insight)
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- สถิติการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศที่
จัดซื้อมีจํานวนนอย

- จัดซื้อวารสารภาษตางประเทศ
ประเภทฉบับพิมพและประเภท
ออนไลนตามขอเสนอแนะของ
อาจารยซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับ
คณะที่เปดสอนภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า น
ทรั พ ยากรสารสนเทศระดั บ ชาติ
และภูมิภาค

-จัดทําแบนเนอรรายชื่อวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อแขวนหนา
เว็บไซตของแตละคณะ
-สอน/แนะนําการติดตั้ง VPN กรณี
ตองการดาวนโหลดขอมูลจาก
ภายนอก
- ประชาสัมพันธขอมูลวารสารผาน
อีเมลอื่นที่ไมใชอีเมลมหาวิทยาลัย
- การมีสวนรวมของอาจารยในการ
มอบหมายนิสิตหาบทความวารสาร
ตางประเทศที่สํานักหอสมุดจัดซื้อ
- แนะนําแหลงสืบคนวารสาร
ภาษาตางประเทศใหนิสิตตั้งแตป 1
-นําตัวเลมวารสารฉบับพิมพมาตั้ง
บริการหนาหองวารสารซึ่งมองเห็น
ไดชัดเจนกวาอยูบนชั้น

-มีงานวิจัยตางประเทศใน
เว็บที่สามารถดาวนโหลด
ไดฟรี สะดวกกวาใชของ
หองสมุด
-ความนิยมใช Google
และ Google Scholar
เพื่อสืบคนบทความ
วารสารตางประเทศ
-มีแหลงวารสาร
ตางประเทศประเภท
ออนไลนอื่นๆที่สนใจ
เชน ฐานขอมูลที่สกอ.
บอกรับ

-ผูใชบริการไมทราบวา
มีวารสาร
ภาษาตางประเทศ
ประเภทฉบับพิมพและ
ประเภทออนไลน
ใหบริการ
-ผูใชบริการขาด
แรงจูงใจในการใช
วารสารภาษา
ตางประเทศของ
หองสมุด
-ผูใชบริการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศจาก
แหลงที่ใชงานอยูเปน
ประจํา

โอกาสและศักยภาพ
(Opportunity)

ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Needs)
- เพิ่มบริการจัดสงถึงที่
- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่
หลากหลายผานสื่อโซเซียล
-ประชาสัมพันธขอมูลวารสารผาน
อาจารยเพราะมีความนาเชื่อถือ

ประเด็น
(Theme)

ขอมูลเชิงลึก
(Insight)

ตารางที่ 1 (ตอ)
ปญหา
(Problem)

- อาจารยที่ใชวารสาร
วารสารตางประเทศเปน
อาจารยที่ทํางานวิจัย
มากกวาอาจารยที่สอน
เพียงอยางเดียว

ขั้นตอนที่ 3 การสรางแนวคิดและคัดเลือกแนวคิด
หลังจากที่ไดกรอบของปญหาแลว ไดนํามาสรางแนวคิดดวยการระดมความคิดกับทีมงานหลัก
โดยรวมกันคัดเลือกแนวคิดที่สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของสํานักหอสมุด ทั้งนี้จากการระดมความคิด
บรรณารักษวารสารผูรับผิดชอบหลักไดนําแนวคิดที่ไดมาพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการสงเสริมการใชวารสาร
ภาษาต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ ซึ่ ง ครอบคลุ ม 5 ด า น คื อ 1) ทรั พ ยากรสารสนเทศ 2) สถานที่ 3) บริ ก าร
4) การใหการศึกษา และ 5) การประชาสัมพันธ ดังแสดงตามภาพที่ 3
นิสิต
บริการ
 บริการสแกน QR Code
 บริการนําสงถึงที่
 บริการยืมตอวารสารอัตโนมัติ
 บริการแนะนํา/ติดตั้ง VPN
• บริการชวยนิสิตสืบคนวารสาร
ตางประเทศที่อาจารยผูสอน
มอบหมายงาน

อาจารย

การใหการศึกษา
 สอนในวิชา ICT 1 และ
ICT3 นิสิตชั้นปที่ 1-4
และบัณฑิตศึกษา
 E-Learning แนะนํา
การใชวารสาร
ภาษาตางประเทศ

ประชาสัมพันธ
 เว็บไซตวารสาร
 เว็บไซตสํานักหอสมุด
รายชือ่ วารสารจําแนกตาม
คณะและประเภทวารสาร
 เว็บไซตคณะ
 Line กลุมของแตละคณะ
 Facebook สํานักหอสมุด

สถานที่
 จัดมุมสแกน QR Code วารสารภาษาตางประเทศ
ประเภทออนไลน หนาหองวารสารชัน้ 1

Back Service

ทรัพยากรสารสนเทศ
 จัดซื้อแบบออนไลน
 จัดเรียงวารสารบนชั้น
จําแนกตามคณะ
 จัดทําดรรชนีบทความ
วารสารภาษาตางประเทศ

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อครอบคลุม 5 ดาน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด
หลังจากที่ไดกรอบแนวคิดเรียบรอยแลว จึงไดดําเนินการพัฒนาเครือ่ งมือและทดสอบนําแนวคิด
ดังแสดงผลการดําเนินการในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กระบวนการและเครื่องมือในการสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อ
การดําเนินการ
ดาน

เปาหมาย
ซื้อวารสารภาษาตางประเทศประเภท
ออนไลนเพือ่ ใหงายและสะดวกตอการใช
งาน

การสงเสริม
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
ในการใชวารสารตางประเทศ
ประเภทออนไลน

 จัดเรียง

 จัดเรียงวารสารภาษาตางประเทศจําแนก
รายชื่อตามความสอดคลองของแตละคณะ
เพื่อใหสะดวกตอการคนหาตัวเลม

 ประชาสัมพันธรายชื่อวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จําแนกตาม
คณะ ผานเว็บไซต, Facebook
สํานักหอสมุด และ Line กลุม ของ
แตละคณะ

 จัดทํา

 จัดทําดรรชนีบทความวารสาร
ภาษาตางประเทศประเภทฉบับพิมพ
เพื่อเพิ่มชองในการเขาถึงไดจาก OPAC

 แนะนําในการสอน ICT1 และ
ICT3 ของนิสิตชั้น ป 1- 4 และ
บัณฑิตศึกษา

 จัดทําดรรชนีบทความวารสาร
ภาษาตางประเทศประเภท
ฉบับพิมพ

 เพื่อดึงดูดความสนใจในการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศประเภทออนไลนโดยการ
สแกน QR Code

 ประชาสัมพันธมุมสแกน
QR Code ผานเว็บไซต,

 จัดมุมสแกน QR Code วารสาร
ภาษาตางประเทศประเภท
ออนไลนหนาหองวารสารชั้น 1

ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดซื้อ

สถานที่
 จัดมุมสแกน QR Code
วารสารภาษาตางประเทศ
ประเภทออนไลน

ผลการดําเนินการ
 ซื้อวารสารภาษาตางประเทศ
ประเภทออนไลนเกือบทั้งหมด
ยกเวนของคณะพยาบาลศาสตร
เนื่องจากขอกําหนดของสภา
วิชาชีพ
 จัดเรียงวารสารบนชั้นใหบริการ
จําแนกตามคณะที่เปดสอน
(Onsite)
 จัดเรียงรายชื่อวารสารจําแนก
ตามคณะและประเภทวารสารบน
เว็บไซตสํานักหอสมุด (Online)

บรรณารักษ
ผูรับผิดชอบวารสาร

Front Service
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บริการ
 สแกน QR Code สแกน
มาก มีสิทธิ์มาก

Facebook สํานักหอสมุด Line
กลุม ของแตละคณะ
 เพิ่มสถิติการใชวารสารภาษาตางประเทศ
ที่จัดซื้อประเภทออนไลนดวยการสแกน
QR Code ลุนรับของรางวัลตามจํานวนการ
ใชงาน

 นําสงถึงที่

 หมุนเวียนวารสารภาษาตางประเทศที่
ออกใหม ใหบริการแกอาจารยที่สนใจและ
แจงความประสงค

 บริการยืมตอวารสาร
อัตโนมัติ

 ยืมตอวารสารภาษาตางประเทศใหนิสิต
และอาจารยที่แจงความประสงค

 บริการแนะนํา/ติดตั้ง
VPN

แนะนําการติดตั้ง VPN. ใหนิสิตและ
อาจารย

 บริการชวยนิสิตสืบคน
วารสารตางประเทศที่
อาจารยผูสอนมอบหมาย
งาน

แนะนําวิธีสืบคนวารสารตางประเทศให
นิสิตที่อาจารยผูสอนมอบหมายงาน

 สอนและแนะนําแหลงสารสนเทศ
ประเภทวารสารภาษาตางประเทศ

การใหการศึกษา
 สอน

 ประชาสัมพันธบริการสแกน
QR Code ผานเว็บไซต,
Facebookสํานักหอสมุดและ Line
กลุม ของแตละคณะ
 ประชาสัมพันธบริการนําสงถึงที่
ไปยังอาจารยผานทางอีเมล และ
Line กลุมของแตละคณะ
 ประชาสัมพันธบริการยืมตอ
วารสารอัตโนมัติไปยังอาจารยผาน
ทางอีเมล และLine กลุมของแตละ
คณะ
ประชาสัมพันธวิธีการติดตั้ง VPN
ใหนิสิตชั้นป 1-4, บัณฑิตศึกษาและ
อาจารย
 ประชาสัมพันธบริการชวยนิสิต
สืบคนวารสารตางประเทศ ไปยัง
Line กลุมของนิสิตแตละคณะ
 ใหความรูและแนะนําแหลง
สารสนเทศประเภทวารสาร

 มีผูเขารวมกิจกรรมบริการสแกน
QR Code วารสาร
จํานวน 225 คน ความพึงพอใจ
รอยละ 85.7
 นําสงวารสารใหอาจารยที่แจง
ความประสงคขอรับตัวเลมจํานวน
86 ฉบับ
 ยืมตอวารสารภาษาตางประเทศ
ใหนิติและอาจารยที่แจงความ
ประสงคจํานวน 86 ฉบับ
สอนวิธีการติดตั้ง VPN .ใน
หลักสูตร ICT1, ICT3 และ
บัณฑิตศึกษา
แนะนําวิธีสืบคนวารสาร
ตางประเทศใหนิสติ ที่อาจารย
ผูสอนมอบหมายงานจํานวน
184 คน
 สอนการสืบคนสารสนเทศ
ประเภทวารสารภาษาตางประเทศ

ตารางที่ 2 (ตอ)
การดําเนินการ
ดาน

เปาหมาย

 E-Learning

 แนะนําแหลงสารสนเทศประเภทวารสาร
ภาษาตางประเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ประชาสัมพันธ

 สื่อสารและประชาสัมพันธวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อใหผูใชบริการได
ทราบ

การสงเสริม
ภาษาตางประเทศใหแกนิสิตชั้น
ป 1- 4 และบัณฑิตศึกษา

ผลการดําเนินการ
ในหลักสูตร ICT1, ICT3 และ
บัณฑิตศึกษา

 ประชาสัมพันธ E-Learning
แนะนําการใชวารสารตางประเทศ
ใหแกนิสิตชั้นป 1- 4 และ
บัณฑิตศึกษา
 ประชาสัมพันธรายชื่อวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อผาน
เว็บไซตสํานักหอสมุด, เว็บไซตคณะ
,Facebook สํานักหอสมุด,
Line กลุมของแตละคณะ และ
อีเมลของอาจารย

 จัดทํา E-Learning แนะนําการ
ใชวารสารตางประเทศที่จัดซื้อ

 ประชาสัมพันธรายชื่อวารสาร
ภาษาตางประเทศจําแนกตาม
คณะและประเภทบนเว็บไซต
และ Facebook สํานักหอสมุด
 นําแบนเนอรวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อจําแนก
ตามคณะแขวนบนหนาเว็บไซต
ของแตละคณะ
 สงขอมูลรายชื่อวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อให
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อาจารยและนิสิตที่เปน
Micro influencer เพื่อนําขอมูล
ไปประชาสัมพันธตอทาง Line
กลุมของแตละคณะ

ภาพที่ 4 ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการใชวารสารภาษาตางประเทศทีจ่ ัดซื้อดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การใช ว ารสารภาษาต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ ด ว ยกระบวนการ
คิ ด เชิ ง ออกแบบทั้ ง 5 ด า น คื อ 1) ทรั พ ยากรสารสนเทศ 2) สถานที่ 3) บริ ก าร 4) การให ก ารศึ ก ษา และ
5) การประชาสัมพันธ พบวา รอยละเฉลี่ยของการใชวารสารเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ วารสารประเภทออนไลน
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 181.65 วารสารประเภทฉบั บ พิ ม พ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 82.35 และวารสารประเภทออนไลน &
ประเภทฉบับพิมพ เพิ่มขึ้นรอยละ 149.58 และวารสารทุกประเภทเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 137.86 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รอยละของการใชวารสารที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบปงบประมาณ 2562 และ ปงบประมาณ 2563

1. Environmental Entomology
2. Archives of Psychiatric Nursing

รอยละเฉลี่ยการใชที่เพิ่มขึ้น

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรแลและชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน
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3. Critical Care Nursing Clinics of North American

4. Journal of Pediatric Nursing
5. Journal of Community Health Nursing
6. American Journal of Sport Medicine
7. Journal of School Health
8. American Journal of Physics
9. American Mathematical Monthly
10. Journal of Chemical Engineering of Japan
11.Journal of Solar Energy Engineering
12. Mathematical Gazette
13. Mathematics Magazine
14. Mathematics Teacher (MT)

Print



คณะวิทยาการฯสุขภาพ
ฯและการกีฬา

ปงบ 62 (ต.ค.61- ก.ย.62) และ ปงบ 63 (ต.ค.62- ก.ย.63)

ชื่อวารสาร

รอยละของการใชวารสารที่เพิ่มขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร

ประเภท
วารสาร

Online
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126.67
95.45
94.74
125.71
38.89
60.87
96.67
230.91
180






Online
Print
Online&Print

รวม

271.43

84.85
193.75

29.63

181.65
82.35
149.58
137.86

จากตารางที่ 3 แสดงรอยละของการใชวารสารที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบปงบประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2563 พบวา ผลรวมรอยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ วารสารประเภทออนไลน เมื่อพิจารณาตาม
รายชื่อพบวาวารสารที่มีรอยละของการใชที่เพิ่มมากที่สุด สามลําดับแรก คือ Environmental Entomology,
Journal of Solar Energy Engineering แ ล ะ American Mathematical Monthly คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 5 9 6 ,
รอยละ 271.43 และ รอยละ 230.91 ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการส ง เสริ ม การใช ว ารสารต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ ด ว ยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ พบวา สถิติการใชวารสารภาษาตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะวารสาร
Environmental Entomology ที่มีรอยละของการใชเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากเปนวารสารที่สามารถใชงานรวมกัน
ได ห ลายคณะ ตลอดจนสํ า นั ก หอสมุ ด ได ดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบตามกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ ดั ง นี้
1) มีการปรับปรุงบริการและการประชาสัมพันธ ในชอ งทางที่หลากหลายและสอดคลอ งกั บความต อ งการและ
พฤติกรรมของนิสิตและอาจารย 2) มีบริการใหการศึกษา โดยเฉพาะการแนะนําการใชวารสารภาษาตางประเทศที่
จั ด ซื้ อ ในหลั ก สู ต รอบรมนิ สิ ต ชั้ น ป 1-4 และ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 3) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การใช ว ารสาร
ภาษาตางประเทศโดยดําเนินการอยางเปนระบบครอบคลุมทั้ง 5 ดาน คือ ทรัพยากรสารสนเทศ, สถานที่, บริการ,
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การให ก ารศึ ก ษา และ การประชาสั ม พั น ธ 4) มี ก ารสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ ผ า นผู ใ ช บ ริ ก ารที่ สํ า คั ญ
(Micro Influencer) เพื่ อ สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ ไ ปยั ง อาจารย แ ละนิ สิ ต ของแต ล ะคณะ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่เปนกระบวนการคิดสรางสรรคนวัตกรรมอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาและสรางสรรค
นวัตกรรมผานผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ที่ใชการทําความเขาใจในปญหาอยางลึกซึ้ง โดยยึดผูใชบริการเปน
ศูนยกลางและนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจากแหลงขอมูลตาง ๆ มาสรางความคิด ทดสอบและพัฒนา
เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใชและสถานการณ (มานิตย อาษานอก, 2561, น.7)
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
จากผลการดําเนินการสงเสริมการใชวารสารตางประเทศดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่มาชวยใหการทํางานเปนระบบมองเห็นปญหาและแนวทางแกไข จากสถิติการใชวารสาร
ภาษาต า งประเทศที่ จั ด ซื้ อ ป ง บประมาณ 2562 และ ป ง บประมาณ 2563 พบว า สถิ ติ ก ารใช ง านวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อเพิ่มขึ้นทุกรายชื่อ รวมรอยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 137.86 ซึ่งทําใหเกิดการใชงานวารสาร
ตางประเทศที่จัดซื้ออยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปจจัยทีผ่ ลตอการไมใชวารสารภาษาตางประเทศของหองสมุด
2. ควรทําแผนประชาสัมพันธรายชื่อวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้อไปยังผูใชบริการ
โดยตรงผานทางสาขาวิชา เพื่อชวยสื่อสารและประชาสัมพันธ
3. ควรผลักดันใหการแนะนําการใชวารสารภาษาตางประเทศที่จัดซื้ออยูในแผนการเรียน
การสอนของรายวิชาใน มคอ.3 โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนาและการทํารายงานในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ควรวิเคราะหเว็บไซตวารสารเพื่อการปรับปรุงขอมูลที่ตองการสื่อสารและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการ
การนําไปใชประโยชน
การนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกตใชในการเพิ่มสถิติการใชวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อ มีประโยชนดังนี้
ประโยชนตอผูใชบริการ
1. ผูใชบริการรูจ ักแหลงวารสารภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับสาขาที่กําลังศึกษาเพื่อการ
เรียนรู และการทําวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
2. ชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการเขาถึงแหลงสารสนเทศประเภทวารสาร
ภาษาตางประเทศที่จัดซื้อไดอยางสะดวกรวดเร็วผานอุปกรณสมารทโฟน
ประโยชนตอหองสมุด
1. การจัดซื้อวารสารภาษาตางประเทศมีขอมูลประกอบการตัดสินใจสามารถจัดซื้อวารสาร
ไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด
2. เปนตนแบบของการพัฒนาและจัดทําแผนดําเนินการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ
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และบริการอื่นๆของหองสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. การนําตัวแบบของ Design Council UK มาใชชวยในการพัฒนากระบวนการอื่นๆ เชน
การประชาสัมพันธ และการใหการศึกษาที่เกี่ยวกับวารสารรวมถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆของหองสมุด
ประโยชนตอบรรณารักษ
1. พัฒนาทักษะบรรณารักษในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชวารสารภาษาตางเทศที่จัดซื้อดวย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
รายการอางอิง
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การใหบริการ Netflix หองสมุดมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
Netflix by MFU Library
พิชญา สาจันทร, ฉัตรชัย อุนบอแฮว
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
pitchaya.sac@mfu.ac.th

บทคัดยอ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใหบริการแผนภาพยนตรในรูปแบบ
แผน DVD โดยผูใชบริการทุกประเภท สามารถยืมได 3 รายการ 3 วัน ซึ่งปจจุบันการใหบริการภาพยนตรในหองสมุด
ส ว นใหญ ได ป รั บ การให บริ ก ารในรูป ออนไลน หรื อ บริ ก ารสตรีม มิง เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของผูใ ช บ ริการ
ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จึงไดเริ่มนําบริการสตรีมมิง
ภาพยนตร Netflix โดยใหบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix) บริเวณ Edutainment Zone ภายในหองสมุ ด
บนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชมภาพยนตรแบบเดี่ยว จํานวน 16 เครื่อง และหองมัลติมีเดียสําหรับชมภาพยนตร
เปนกลุม จํานวน 5 หอง ตอมามีการพัฒนาการใหบริการรับชมภาพยนตรออนไลน (Netflix) ไดทุกที่ทุกเวลา
ผานอุปกรณของผูใชบริการเอง จึงปรับการใหบริการออกเปนสองรูปแบบ คือ บริการ Netflix Watch at Home
และบริ ก าร Netflix @Edutainment Zone โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค หลั กเพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางการให บ ริก ารภาพยนตร
ออนไลน (Netflix) และเพื่อใหเกิดความคุมคาในการใหบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
โดยศู น ย บ รรณสารและสื่อ การศึ กษา ได จั ด ซื้ อ บัญ ชี ผูใ ช Netflix ทั้ ง หมด 5 บั ญ ชี สามารถ
ดูพรอมกันไดสูงสุด 20 หนาจอ และไดมีการพัฒนาเครื่องมือชวยบริหารจัดการการใหบริการภาพยนตรออนไลน
(Netflix) โดยประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรม Google Form, Google Sheet และ TeamViewer ช ว ยให เ จ า หน า ที่
ที่ใหบริการสามารถทํางานพรอมกันไดโดยไมสับสนกับบัญชีผูใชที่ถูกใชแลว และใหบริการผานอุปกรณใดก็ไดที่มี
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไมจํากัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่หองสมุดมีใหบริการเทานั้น โดยผูใชบริการสามารถ
ใชบริการไดจนถึงเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป สวนบริการ Netflix @Edutainment Zone มีการใหบริการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชมภาพยนตรแบบเดี่ยว และหองมัลติมีเดียสําหรับชมภาพยนตรเปนกลุม ผูใชบริการ
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่เคานเตอรบริการโสตทัศนวัสดุไดทุกวันทําการหองสมุด ซึ่งการบริการทั้งสองรูปแบบ
ไดรับความพึงพอใจจากผูใช ในระดับดีมาก (X̄ = 4.91) โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มจํานวนหองมัลติมีเดียแบบกลุม
ปรับปรุงหองมัลติมีเดียแบบกลุมใหทันสมัยมากขึ้น และตองการใหขยายเวลาในการบริการภาพยนตรออนไลน
คําสําคัญ: บริการภาพยนตรออนไลน, บริการ Netflix, บริการสื่อมัลติมีเดีย
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ABSTRACT
Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University services
the movies in DVD format. All users can borrow 3 items for 3 days. Currently, the movie
service in most libraries has adjusted the service in the online form streaming service to
accommodate the needs of users in the modern era. Learning Resources and Educational
Media Center, Mae Fah Luang University had implemented the Netflix movie streaming
service by providing online movies (Netflix) in the Edutainment Zone within the library where
there are 16 computers for single viewing and 5 multimedia rooms for group viewing. Later,
there was a development of an online movie viewing service. Thus, all the users from now
on can watch movies everywhere on their device by using Netflix Watch at Home Service and
Netflix @Edutainment Zone Service. The main objective is to increase the online movie
service (Netflix) and to make it cost-effective for online movie service (Netflix).
Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University has
purchased a total of 5 Netflix accounts and can be viewed simultaneously on up to 20
screens. Moreover, we have developed a tool to help in managing the online movie service
( Netflix) by using Google Form, Google Sheet and TeamViewer applications; hence, service
agents can work at the same time without being confused with the accounts that are already
being used and it available through any device with an internet connection. The service users
can use the service until 9: 00 AM the next day. Netflix @Edutainment Zone is available for
the computers and the multimedia rooms for group watching movies in the library. The
service user can request for the service at the service counter of the Audio Visual Service
every office hours. Both forms of service received excellent satisfaction from users (X̄ = 4.91),
with recommendations to increase the number of group multimedia rooms, update the
group multimedia room to be more modern as well as to extend the online movie service.

Keyword: Online Movies Service, Netflix Service, Multimedia Service
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บทนํา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีการใหบริการ สื่อโสตทัศนวัสดุ
ประเภทตาง ๆ อาทิ สารคดี ซีรีย และภาพยนตรตาง ๆ โดยใหบริการในรูปแบบ DVD มากกวา 8,000 รายการ
ผูใชบริการตองติดตอขอยืมแผน DVD จากเจาหนาที่เพื่อนําไปรับชมที่เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชมภาพยนตรแบบ
เดี่ยวหรือใชบริการหองมัลติมีเดียสําหรับชมภาพยนตรเปนกลุม ผูใชบริการทุกประเภทสามารถยืมได 3 รายการ
3 วัน ตอมาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดเพิ่มการใหบริการสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบออนไลน หรือบริการ
สตรีมมิ่ง เปนการเชาการรับชมภาพยนตรผานทางเว็บไซต โดยเรียกเก็บเงินสมาชิกเปนรายเดือน เริ่มใหบริการ
ภาพยนตรออนไลน (Netflix) ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2563 บนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชมภาพยนตรแบบเดี่ยว
จํานวน 16 เครื่อง และหองมัลติมีเดียสําหรับชมภาพยนตรแบบกลุมจํานวน 6 หอง เปนการใหบริการผานอุปกรณ
ที่จัดเตรียมไวสําหรับใชบริการบริเวณ Edutainment Zone ชั้น 3 ภายในหองสมุดเทานั้น
เนื่ อ งจากสถานการณ การแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 ทํ า ให ศู น ย บ รรณสาร
และสื่อการศึกษา ตองปดพื้นที่ใหบริการ ระหวางวันที่ 28 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2563 ตามคําสั่งคณะกรรมการ
โรคติ ด ต อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ 3/2563 เรื่ อ ง มาตรการเร ง ด ว นในการป อ งกั น วิ ก ฤตการณ จ ากโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย จึงทําใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ เช น บริ ก าร Pickup From Bookshelf (บริ ก ารจั ด ส ง ตั ว เล ม หนั ง สื อ ให ผู ใ ช บ ริ ก าร)
บริการ Library Training Online บริการ QR Code Payment รวมถึงบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix) ที่ปรับ
รู ป แบบการให บ ริ ก ารเป น “Netflix Watch at Home” เพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถรั บ ชมภาพยนตร อ อนไลน
(Netflix) ไดทุกที่ทุกเวลาผานอุปกรณของผูใชบริการเอง โดยผูใชบริการตองกรอกแบบฟอรมการขอใชบริการ
ผ า นทางออนไลน (Google Form) จากนั้ น เจ า หน า ที่ จ ะ Login เข า ระบบภาพยนตร อ อนไลน (Netflix)
ผานโปรแกรม TeamViewer และผูใชบริการมีสิทธิ์ใชบริการจนถึงเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป ทําใหผูใชบริการ
มีอิสระในการใชบริการภาพยนตรออนไลนมากขึ้น
เมื่อหองสมุดเปดใหบริการตามปกติตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 การใหบริการภาพยนตร
ออนไลน ในบริการ Netflix Watch at Home และบริการ Netflix @Edutainment Zone เกิดปญหาเกี่ยวกั บ
ข อ จํ า กั ด ของบั ญ ชี ผู ใ ช Netflix ที่ ไ ม พ อต อ การให บ ริ ก ารสองรู ป แบบพร อ มกั น จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวทาง
การใหบริการภาพยนตรออนไลน Netflix ภายในหองสมุด คือ ไมไดมีการ Sign In Netflix ไวบนเครื่องคอมพิวเตอร
สํ า หรั บ ชมภาพยนตร แบบเดี่ ยวตลอดเวลา หากผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งการใช บริ ก ารภาพยนตร (Netflix) ต อ งติ ด ตอ
เจาหนาที่เพื่อขอใชบริการ ซึ่งผูใชบริการสามารถใชงานบนอุปกรณใดก็ไดในห องสมุด ไมจํากัดเฉพาะบริเวณ
Edutainment Zone โดยสามารถนํ า คอมพิ ว เตอร ห รื อ อุ ป กรณ ข องตนเองที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง แอพลิ เ คชั่ น Netflix
มาขอใชบริการได
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร Netflix Watch at Home แ ล ะ บ ริ ก า ร Netflix @Edutainmen Zone
ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดประยุกตใชโปรแกรมที่มีอยูแลวไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม คือ Google Form,
Google Sheet และ TeamViewer เพื่ อ ช ว ยให เ จ า หน า ที่ ที่ ใ ห บ ริ ก ารสามารถทํ า งานพร อ มกั น หลายคนได
โดยไมสับสนกับบัญชีที่ถูกใชแลว และใหบริการผานอุปกรณใดก็ไดที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไมจํากัดเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอรที่หองสมุดมีใหบริการเทานั้น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการใหบริการภาพยนตออนไลน (Netflix) ในรูปแบบใหม
2. เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
3. เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1.ระบบการจัดการเพื่อใหบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
การให บ ริ ก าร Netflix Watch at Home และ บริ ก าร Netflix @Edutainment Zone นั้ น
ศูนยบรรณสารฯ ไดจัดซื้อบัญชีผูใช Netflix ทั้งหมด 5 บัญชี สามารถดูพรอมกันไดสูงสุด 20 หนาจอ ซึ่งหากไมมี
ระบบบริหารจัดการการใชงาน อาจทําใหเกิดการเขาใชงานเกินจํานวนบัญชีที่จัดซื้อ ดังนั้นศูนยบรรณสารและ
สื่ อ การศึ ก ษาจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ช ว ยบริ ห ารจั ด การการให บ ริ ก ารภาพยนตร อ อนไลน (Netflix)
โดยประยุกตใชโปรแกรม Google Form, Google Sheet และ TeamViewer เพื่อพัฒนาเครื่องมือบริการ Netflix
ดังนี้
1.1 การใช Google Form ในการจัดทําแบบฟอรมขอใชบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
และสงขอมูลการตอบกลับไปยัง Google Sheet

ภาพที่ 1 Google Form แบบฟอรมขอใชบริการ

ภาพที่ 2 Google Sheet ที่แสดงผลการตอบกลับอัตโนมัติจาก Google Form สําหรับสงคําขอใชบริการ
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1.2 การดึ ง รายงานคํ าขอจากแบบฟอรม Google Sheet ที่ แ สดงผลการตอบกลับ อั ตโนมัติ
จาก Google Form สํ า หรั บ ส ง คํ า ขอใช บ ริ ก ารมาจั ด ทํ า เป น Google Sheet สํ า หรั บ ให เ จ า หน า ที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล
การใหบริการหมายเลขบัญชีผูใชที่ใหบริการ เวลาที่ใหบริการ และลงชื่อเจาหนาที่ผูใหบริการ

ภาพที่ 3 Google Sheet สําหรับบริการ Netflix Watch at Home

ภาพที่ 4 Google Sheet สําหรับบริการ Netflix @Edutainment Zone
1.3 การใช โ ปรแกรม TeamViewer สํ าหรั บเจ าหน าที่ ในการ Remote เพื่ อลงชื่ อเข าใช ระบบ
Netflix ซึ่งไดทําการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองสมุดอัตโนมัติ
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ภาพที่ 5 โปรแกรม TeamViewer ที่ทําการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองสมุด
2. การใหบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix) ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีขั้นตอน
การใหบริการ Netflix Watch at Home และ บริการ Netflix @Edutainment Zone ดังนี้
2.1 บริ ก าร Netflix Watch at Home ฝ า ยบริ ก ารทรั พ ยากรสารนิ เ ทศประชุ ม เพื่ อ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นโดยไดขั้นตอนการใหบริการ Netflix Watch at Home ดังนี้
1) ผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งดาวน โหลด และติด ตั้ง โปรแกรม TeamViewer เวอร ชั่ น ลาสุด
(สามารถดาวนโหลดโปรแกรม TeamViewer ไดที่ https://www.teamviewer.com/en/download/windows)

ภาพที่ 6 การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer
2) ผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งส ง คํ า ขอใช บ ริ ก ารผ า น Google Form หรื อ เลื อ กผ า นเมนู
หนาเว็บไซตของหองสมุด (https://forms.gle/Sj9yz8L5wcHyrBZE8/)

ภาพที่ 7 เมนู Netflix Watch at Home หนาเว็บไซตหองสมุด

610

ภาพที่ 8 NETFLIX Service Request Form สําหรับขอใชบริการ Netflix Watch at Home
3) ผูใชบริการตองเปดโปรแกรม TeamViewer ในวันที่ขอใชบริการ และดําเนินการ
สงรหัส ID และ Password ที่ปรากฎในโปรแกรม TeamViewer ของผูใชบริการ สงใหเจาหนาที่หองสมุด ผาน
Inbox Facebook MFU Library

ภาพที่ 9 ผูใชบริการสง ID และ Password ของโปรแกรม TeamViewer มายังเจาหนาที่
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4) เจาหนาที่จะทําการควบคุมระยะไกล (Remote) ไปยังอุปกรณของผูใชบริการ
ผานโปรแกรม TeamViewer เพื่อ Sign in Netflix

ภาพที่ 10 เจาหนาที่ Remote เพือ่ Sign in Netflix บน อุปกรณของผูใชบริการ
5) ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถดู ภ าพยนตร อ อนไลน (Netflix) บนอุ ป กรณ ที่ ข อใช บ ริ ก าร
ใชบริการไดจนถึงเวลา 09.00 น. ของวันถัดไปและชวงเวลา เวลา 09.00 น. ของทุกวัน เจาหนาที่บริการตอง
ทําการลงชื่อออกจากระบบทุกอุปกรณ (Sign out of all devices) ซึ่งจะทําใหบัญชีผูใชที่ Sign In ไวไมสามารถ
ใชงานตอได หากผูใชบริการตองการใชงานวันถัดไป ตองติดตอเจาหนาที่ และทําตามขั้นตอนการใหบริการอีกครั้ง
6) ใหบริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เทานั้น
7) หองสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการใหบริการโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
2.2 บริการ Netflix @Edutainment Zone สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชมภาพยนตร
แบบเดี่ยว
1) ผูใชบริการติดตอเจาหนาที่เคานเตอรบริการโสตทัศนวัสดุกอนใชบริการ Netflix
@Edutainment Zone
2) แจงหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใชงานแกเจาหนาที่
3) วางบัตรนักศึกษาเพื่อขอใชบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix)
4) เจ า หน า ที่ จ ะเข า สู ร ะบบบั ญชี ผู ใ ช Netflix ผ า นโปรแกรม TeamViewer ซึ่ ง ได
ทําการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองสมุดอัตโนมัติแลว
5) ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถใช บ ริ ก ารภาพยนตร อ อนไลน (Netflix) ได ไ ม จํ า กั ด เวลา
และเมื่อใชงานเสร็จแลว ผูใชบริการตองติดตอรับบัตรนักศึกษาคืน
6) เจาหนาที่ทําการลงชื่อออกจากระบบภาพยนตรออนไลน (Netflix) และลงขอมูล
ในระบบ Google Form
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2.3 Netflix @Edutainment Zone สําหรับหองมัลติมีเดียสําหรับชมภาพยนตรเปนกลุม
1) ผู ใ ช บ ริ ก ารทํ า การจองห อ งมั ล ติ มี เ ดี ย แบบกลุ ม ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องห อ งสมุ ด
(http://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/index.php) และนําบัตรนักศึกษาใหแกเจาหนาที่ในเวลาที่ผใู ชบริการ
จองในระบบ
2) เจ า หน า ที่ ทํ า การตรวจสอบข อ มู ล การจองห อ งมั ล ติ มี เ ดี ย ในระบบและยื น ยั น
การจองหองพรอมทั้งมอบกุญแจหองใหแกผูใชบริการ
3) ผูใชบริการเปดคอมพิวเตอรเพื่อเขาชมภาพยนตรออนไลน (Netflix) โดยแตละหอง
ที่ใหบริการจะทําการลงชื่อเขาใชระบบภาพยนตรออนไลน (Netflix) อัตโนมัติ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากผลการดํ า เนิ น การที่ ผ า นมาปรากฎว า ผู ใ ช บ ริ ก ารให ก ารตอบรั บ เป น อย า งดี มี ก าร
ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนตางๆ เชน Facebook เว็บไซตหองสมุดและโปสเตอรตางๆ ปรากฏวามีผูใชบริการดู
ภาพยนตรเพิ่มขึ้นเพราะเปนทางเลือกสําหรับผูใชบริการที่ตองการผอนคลายฝกภาษาผานภาพยนตรนอกจาก
นักศึกษาที่ใชบริการแลวยังมีเจาหนาที่และอาจารยใหความสนใจเพิ่มขึ้นอีกดวย
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปดใหบริการภาพยนตรออนไลน
ในรูปแบบ Netflix Watch at Home เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผูใชบริการทั้งสิน้
834 คน เฉลี่ยเดือนละ 167 คน และบริการ Netflix @Edutainment Zone รูปแบบใหม เปดใหบริการเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2563 มีผูใชบริการเครื่องมิลติมีเดียแบบเดี่ยว จํานวน 189 คน ผูใชงานหองมัลติมีเดียแบบกลุมทั้งสิ้น
1,358 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของการใชบริการภาพยนตรออนไลน (Netflix) ทุกรูปแบบในระดับ 4.91
(ดีมาก) จากผูประเมิน 92 คน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเสนอแนะ จําแนกเปนหมวดหมูดังนี้
1. ตองการหองมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น (จํานวน 4 ขอเสนอแนะ)
2. ตองการปรับปรุงหองมัลติมีเดียใหทันสมัยและเก็บเสียงใหมากกวาเดิม (1 ขอเสนอแนะ)
3. ตองการขยายเวลาการใหบริการและมีบริการนี้ตอไป (3 ขอเสนอแนะ)
4. ขอชมเชยอื่นๆ (จํานวน 7 ขอ) อาทิ ชื่นชอบบริการ Netflix มาก บริการรวดเร็ว
รายการอางอิง
Finlay, C., Johnson, M. & Behles, C. (2014). Streaming Availability and Library Circulation: An
Exploratory Study. LIBRES EJournal, 24(1), 1-10.
Healy, C. (2010). Netflix in an academic library: A personal case study. Library Trends, 58(3), 402-411.
Shapiro, S. (2020). Taking Multimedia to the Extreme. The Journal of Academic Librarianship, 46(6), 102231.
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายกระดับการใหบริการเชิงรุกในดานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองเสียงความตองการของกลุมลูกคาผูเขาใชบริการสํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่แสดงขอคิดเห็นอยากให
สํานักหอสมุด กําแพงแสนจัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาบทเรียนรายวิชาที่สําคัญกอนสอบใหกับนิสิตโดยเชิญผูที่มี
ความรูความสามารถในรายวิชานั้นๆมาบรรยายทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนพันธ
กิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร กํ า แพงแสน ในด า นผลิ ต บัณ ฑิต ที่ มี ความรู ความสามารถ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม โลกทัศนที่เปนสากล ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ ทักษะดานการวิจัยและวิชาชีพ เปนที่ตองการของตลาดงาน
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพื่อเปนการสรางความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ซึ่งสํานักหอสมุด
กําแพงแสนเปนหนวยงานใหบริการกับนิสิต อาจารย สนับสนุนการเรียนการสอนใหสัมฤทธิ์ผล
ผูวิจัยไดรับขอมูลเสียงของลูกคาซึ่งสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและองคกร
สํานักหอสมุด กําแพงแสนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดทํากิจกรรม LIB KPS TUTOR นํารองดวย
รายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย ไดดําเนินการจัดกิจกรรมมาจํานวน 4 ครั้งโดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 และ 2 เปน
การจัดกิจกรรมโดยใชสถานที่ภายในสํานักหอสมุด กําแพงแสนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (ตรงกับชวงสถานการณการ
แพรระบาดโควิด-19) เปนการจัดโดยการถายทอดสดผานชองทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก การจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 จัด
กิจกรรมแบบใชสถานที่ภายในสํานักหอสมุด กําแพงแสนและการถายทอดสดผานชองทางสื่อออนไลน เปนการ
สนับสนุนการบริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน เขาถึงกลุมกลุมเปาหมาย เพื่อผลักดันใหนิสิตและอาจารย
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลในการเรีย นการสอนยิ่ง ขึ้ น ไป เมื่ อ ดํ า เนิ น การจั ดกิ จ กรรม LIB KPS TUTOR
ผูเขารวมกิจกรรมทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมเก็บขอมูลแบบสอบถามผูใชบริการจํานวน
150 คนมีความพึงพอใจตอระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด ( Χ =4.73)
คําสําคัญ: บริการเชิงรุก, ทบทวนบทเรียนกอนสอบ, สนับสนุนการเรียนการสอน

ABSTRACT
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This research aims to develop proactive service in academic service. In order to
meet the needs of customers who visit Office of the University Library Kamphaeng Saen Campus
who expressed their views in wanting the library organizes activities to review important lessons
before the exam for students by inviting people with knowledge and competence in that course
to lecture and review important lessons which is consistent with and supports the Kasetsart
University's mission Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus in the field of producing
graduates with knowledge, competence, morality, ethics, international worldview, leadership,
public mind, research and professional skills. Is needed by the job market and live happily in
society. In order to create success in the operation of that agency which the Library Kamphaeng
Saen is a service agency for students and teachers to support teaching and learning to be
successful.
The researcher receives customer voice data that is consistent with and supports
the mission of universities and Office of the University Library Kamphaeng Saen Campus is therefore
essential to conduct LIB KPS TUTOR pilot activities with general chemistry and organic chemistry.
There are organized activities for 4 times by organizing activities 1 and 2 are organized activities
using locations within the library. The third event (coinciding with the COVID-19 situation) was
broadcast live through social media channels. The forth activity organized activities using a location
within the library and broadcasting live via online media channels. It is the support of academic
services to support teaching and learning. Reach the target audience to drive students and teachers
to be more efficient and effective in teaching and learning. When conducting the LIB KPS TUTOR
activity, participants conducted a satisfaction questionnaire on their participation in the activity,
collecting data on questionnaires of 150 users. Satisfaction assessment results Was at the highest
level ( Χ =4.73)

Keyword: Proactive services, Pre-exam, Teaching support
บทนํา
นวัตกรรมการใหบริการเชิงรุก LIB KPS Tutor จัดโดย สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนกิจกรรม
ที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ งการของผูเข าใช บริการหลักคื อ นิสิตมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนใหสามารถเขาถึงการสนับสนุนดานวิชาการทบทวนบทเรียนโดยวิทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ
จากการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการของนิสิต นิสิตจะรวมกลุมกันตามแตละหองศึกษากลุมหรือโตะนั่งตามโซน
ตางๆของสํานักหอสมุดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทบทวนรายวิชาที่จะตองเตรียมตัวสอบ ผูวิจัยดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการใชบริการดังกลาวและสํารวจผลความตองการจากแบบสอบถามเสียงของลูกคา ซึ่งขอมูลที่ไดรับนิสิตที่
เขาใชบริการมีความตองการอยากใหมีบริการโดยมีกิจกรรมเพื่อชวยสนับสนุนทบทวนบทเรียนกอนสอบในรายวิชา
ใหแกนิสิตเพื่อชวยใหนิสิตเตรียมความรูกอนเขาสอบในรายวิชานั้นๆเพื่อใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน
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ผูวิจัยไดนําผลสํารวจความตองการดังกลาวมาวิเคราะหและออกแบบกิจกรรม โดยขอมูลที่ไดรับ
จากการสํารวจนิสิตมีความตองการใหจัดกิจกรรมทบทวนบทเรียนกอนสอบสองอันดับแรกไดแก รายวิชาเคมีทั่วไป
และเคมีอินทรีย ซึ่งเปนรายวิชาที่นิสิตลงเรียนรายวิชานี้จํานวนมาก ตองการอยากใหมี่ผูเชี่ยวชาญดานรายวิชามา
ชวยทบทวนบทเรียนและเปนรายวิชาที่นิสิตมีเกณฑไมผานการทดสอบเปนอันดับตนๆ ผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้มาดําเนิน
จัดรูปแบบการใหบริการเชิงรุกรูปแบบใหมโดยใชชื่อกิจกรรม LIB KPS TUTOR พี่ใหนอง รูปแบบกิจกรรมเชิญ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญในรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรียมาบรรยายแนวขอสอบฝกทําโจทยทบทวนบทเรียนกอน
สอบใหแกนิสิต โดยกิจกรรมจะประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมกิจกรรมในสถานที่รองรับจํานวนไมเกิน 150 คนฟง
บรรยายทบทวนบทเรียนใชสถานที่หองประชุมจันทิภา พุมจันทร ชั้น 3 อาคาร 2 สํานักหอสมุด กําแพงแสนและมี
การถายทอดสดไปยังชองทางแฟนเพจเฟสบุคและชองยูทูปสํานักหอสมุด กําแพงแสนใหกับนิสิตที่ไมสามารถเขารวม
ในสถานที่ได เมื่อกิจกรรมดําเนินการเสร็จก็จะใหนิสิตดําเนินการตอบแบบสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมและนํามา
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเปนลําดับถัดไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงรุกของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
2. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาสอนและทบทวนเนื้อหารายวิชา
ใหกับนิสิตกอนสอบในโดยเลือกรายวิชาที่ไดรับการสํารวจจากนิสิตที่ตองการทบทวนกอนสอบมากที่สุด 2 อันดับ จึง
เลื อ กจั ด กิ จ กรรมทบทวนเนื้ อ หารายวิ ช าเคมี ทั่ ว ไป General Chemistry และ รายวิ ช าเคมี อิ น ทรี ย Organic
Chemistry โดยระเบียบขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. ขอขอมูลรายวิชาและจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจากกองบริหารการศึกษา
2. วิเคราะหและออกแบบการจัดกิจกรรม กําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
3. จัดทําระบบการลงทะเบียนในการเขารวมกิจกรรมและเตรียมความพรอมดานสถานที่ ในชวง
สถานการณโควิด-19 ดําเนินการเตรียมอุปกรณและโปรแกรมสําหรับถายทอดสด
4. ประชาสัมพันธใหนิสิตและผูเกี่ยวของรับทราบ
5. จัดกิจกรรม LIB KPS TUTOR พี่ใหนอง ทบทวนบทเรียนกอนสอบ
6. ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
7. รายงานสรุปผลตอผูบริหาร

ภาพกิจกรรม LIB KPS TUTOR
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รูปที่ 1 ภาพกิจกรรม LIB KPS TUTOR พี่ใหนอง ทบทวนบทเรียนกอนสอบ

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
เมื่ อ จั ด กิ จ กรรม LIB KPS TUTOR เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ผู วิ จั ย ขอนํ า ผลการจั ด กิ จ กรรม ได
ดําเนินการเก็บสถิติจากแบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรมเก็บแบบสอบถามออนไลนจํานวน 150 คน สรุปรวมทั้งหมด
คาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจในกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.73 ) โดยสรุปอภิปรายผลดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ

จํานวน รอยละ

ชาย

23

15.33

หญิง

127

84.67

รวม 150

100.00

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐาน จําแนกตามเพศ ของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 127 คน (รอยละ 84.67) และ
เพศชาย จํานวน 23 คน (รอยละ 15.33)
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คณะ

จํานวน

รอยละ

เกษตร กําแพงแสน

77

51.34

ประมง

30

20.00

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

41

27.33

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2

1.33

150

100.00

รวม

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลพื้นฐาน จําแนกตามคณะของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดสังกัดคณะดังนี้ นิสิตจํานวน 150
คน สังกัดคณะเกษตรจํานวน 77 คน สังกัดคณะประมงจํานวน 30 คน สังกัดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
จํานวน 41 คน สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจํานวน 2 คน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการหาคาเฉลีย่ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความวา

ระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50

หมายความวา

ระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50

หมายความวา

ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50

หมายความวา

ระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายความวา

ระดับนอยทีส่ ุด

หัวขอ

Χ

S.D.

แปล
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2.ดานความพรอมในการจัดกิจกรรม
2.1. . ชองทางที่ใชทบทวนบทเรียนออนไลนหรือสถานที่จัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมตอการเรียนรู
2.2.ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.61

0.60

มากที่สุด

4.59

0.65

มากที่สุด

รวม 4.60

0.62

มากที่สุด

4.73
4.72
รวม 4.72

0.47
0.49
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.73
เฉลี่ยรวม 4.73

0.51
0.51
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.ดานเนื้อหาและวิชาในการทบทวนความรู
3.1. รายวิชาที่จัดกิจกรรมทบทวนมีความเหมาะสม
3.2. เนื้อหาในรายวิชาที่ทบทวนมีความเหมาะสม
4.ดานความพึงพอใจในกิจกรรมทบทวนความรู
4.1. ความพึงพอใจภาพรวมในการจัดกิจกรรมทบทวนความรู

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลความคิดเห็น
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดโครงการโดยรวม ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ =4.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูต อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานความพรอม
ในการจัดกิจกรรมในระดับมากทีส่ ุด ( Χ = 4.60) ดานเนื้อหาและวิชาในการทบทวนความรูพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด ( Χ = 4.72 ) ดานความพึงพอใจในกิจกรรมทบทวนความรูพ บวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.73 )

ชวงเวลาที่อยากใหจัดกิจกรรม

จํานวน

รอยละ

จัดติวกอนสอบ 1 เดือน

11

7.33

จัดติวกอนสอบ 1 สัปดาห

66

44.00

จัดติวกอนสอบ 2 สัปดาห

45

30.00

ตลอดระยะเวลาเรียนจัดติวทุกเดือนเดือนละ 2 ครั้ง

28

18.67

150

100.00

รวม
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ตารางที่ 4 แสดงชวงเวลาที่อยากใหมีการจัดกิจกรรมทบทวนความรูกอนสอบ LIB KPS TUTOR
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมจี ัดติวกอนสอบ 1 สัปดาหมากทีส่ ุดจํานวน 66 คน
รองลงมาอยากใหจัดติวกอนสอบ 2 สัปดาหจํานวน 45 คน อยากใหตลอดระยะเวลาเรียนจัดติวทุกเดือนเดือนละ 2
ครั้งจํานวน 28 คน อยากใหจัดติวกอนสอบ 1 เดือนจํานวน 11 คน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 รายวิชาที่อยากใหมีการจัดกิจกรรมทบทวนความรูกอนสอบ LIB KPS TUTOR ดังมีขอมูลตอไปนี้
จากการสํารวจผูที่เขารวมกิจกรรมตองการใหเพิ่มการทบทวนเนื้อหากอนสอบรายวิชาดังนี้คือ
ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟสิกส แคลคูลัส สถิติ พันธุศาสตร
5.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
จากการสํารวจผูเขารวมกิจกรรมใหขอมูลดังนี้
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดานประเภทของเนื้อหาวิขา
- แคลคูลสั
- เคมี
- สถิติ
- ชีววิทยา
- ภาษาอังกฤษ
- ฟสิกส
ดานสิ่งอํานวยสะดวก
- เปนกิจกรรมที่ดีขอใหจัดกิจกรรมนี้ในครั้งถัดไป
- ควรปรับปรุงเวลาทีส่ อนอยากใหนานมากกวานี้
- ควรปรับปรุงจอทีวีใหมีขนาดใหญและจํานวนเพิม่ มากขึ้นและควรปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ
ตารางที่ 5 แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
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เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม LIB KPS TUTOR พี่ ใ ห น อ งทบทวนบทเรี ย นก อ นสอบของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเขาใชบริการหลักอั นไดแกนิสิต ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด กําแพงแสนและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจและการสัมภาษณนิสิตผูเขารวมกิจกรรมไดดังนี้
1. นิสิตเขารวมกิจกรรม LIB KPS TUTOR ทบทวนบทเรียนกอนสอบไดรับความรูความเขาใจใน
รายวิชาเรียนเพิ่มขึ้น มีความพรอมดานความรูและกําลังใจในการทําขอสอบเพิ่มขึ้น
2. นิสิตเขารวมกิจกรรมไดรับเทคนิคในการทําโจทย ฝกทําโจทยในรายวิชาที่ไดเขาทบทวนจาก
ผูเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ
ขอเสนอแนะ
กิจกรรม LIB KPS Tutor พี่ใหนองทบทวนบทเรียนกอนสอบควรมีการตอยอดเพิ่มเติมในดาน
การติดตามผลการเรียนการสอนของผูเขารวมกิจกรรมควรบูรณาการกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเรียนการ
สอน ไดแก กองบริหารการศึกษา
การนําไปใชประโยชนดังนี้
1.นิสิตสามารถทบทวนบทเรียนในรายวิชาที่ตองการเปนกลุมใหญโดยไดรับความรูจากวิทยากรผู
มีความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นเพื่อใหเปาหมายทั้งของนิสิตและอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
บรรลุผลสัมฤทธิ์
2.เปนการเพิ่มบริการเชิงรุกรูปแบบใหมที่ตอบสนองเสียงของลูกคาใหกับสํานักหอสมุด
กําแพงแสนในดานการสนับสนุนทางวิชาการ
3.เปนการบูณาการระหวางหนวยงานเพื่อสนับสนุนบริการวิชาการดานการเรียนการสอนให
สัมฤทธิ์ผล
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แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
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เนตรพรมมินทร พุทธา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
netprommin2518@npu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชน
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เปรียบเทียบสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการ และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชน
ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม กลุ ม ตั ว อย า งคื อ ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ เ ป น บุ ค คลภายนอกมาใช บริการ
ป ก ารศึ ก ษา 2562 จํ า นวน 341 คน และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย จํ า นวน 13 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม และแบบประเด็นคําถามวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกตางดวยคาที (t-test) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
สภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพการจัดบริการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือดานอาคารสถานที่ X = 3.91, S.D. 0.88 ดานการเขาถึงสารสนเทศ X = 3.88, S.D. 0.90 ดานบุคลากร
X = 3.57, S.D.0.91 และด านความตอ งการจัด บริก ารที่มี คา เฉลี่ ยสูง สุด คื อ ด า นบุ ค ลากร X = 3.96, S.D.0.91
ดานทรัพยากรสารสนเทศ X = 3.93, S.D.0.90 และดานอาคารสถานที่ X = 3.89, S.D.0.91 และเมื่อเปรียบเทียบ
สภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พบวาผูมี
สวนไดสวนเสีย ไดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนแตละดาน ดังนี้ 1) ดานการบริการ ควรเพิ่มจุด
บริการการทําบัตรสมาชิกและการประชาสัมพันธกับบุคคลภายนอก 2) ดานบุคลากร ควรมีการกําหนดขอบขาย
หนาที่ใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลและควรมีการฝกอบรมการใหบริการอยางตอเนื่อง 3) ดานวัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ ควรจั ด มุ มสว นตัว สําหรับการอ านหนั ง สือ หรือ มุ มทางดา นการใช เสีย ง 4) ด า นทรั พ ยากรสารสนเทศ
ควรแนะนําการใชฐานขอมูลตางๆ ทุกจุดบริการและเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสืบคน 5) ดานอาคารสถานที่
ควรเพิ่มรอบในการทําความสะอาดหองน้ํา และควรมีการตกแตงดวยวัสดุที่เรียบงาย 6) ดานการเขาถึงสารสนเทศ
ควรจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลตางๆ, การออกแบบการเขาถึงสารสนเทศ และการบริการ
บุคคลภายนอกใหสามารถใชได
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ABSTRACT
The purposes of the research were to: 1 ) study and compare the community
service management and a demand for the services of Academic Resources Center Nakhonphanom
University according to the opinions of non-university service users; and 2 ) suggest the guidelines
for developing community service management of Academic Resources Center Nakhonphanom
University. The sample group consisted of 341 non-university service users and 13 stakeholders in
the academic year 2 0 20. The research instruments included questionnaires and point questions.
Statistical analysis was performed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The findings indicated the following : Service condition and the demand for the
services from the community were at a high level when they were considered as whole. However,
when they were analyzed individually, facilities X = 3.91, S.D. 0.88, information accessibility X =
3.88, S.D. 0.90, and staff were highest regarding servicing X = 3.57, S.D.0.91. However, staff X = 3.96,
S.D.0.91, information resources X = 3.93, S.D.0.90, and facilities were regarded highest in terms of
demand for the services. X = 3.89, S.D.0.91 Service provision and demand for services were different
with a statistically significant level of .05
The guidelines suggested by the stakeholders for developing the community
service management of Academic Resources Center Nakhonphanom University included service,
staff, materials, information resources, facilities and location, and information accessibility.
1) Regarding service and service spots membership card appliance, and publicrelations should be
provided to non-university service users. 2) Staff should be placed according to their abilities and
they should also be trained continuously. 3 ) Regarding materials, private zones for reading and
a discussion room should be provided. 4 ) Regarding information resources, instructions for using
databases at all service spots should be informed. More computers should be provided.
5 ) Concerning facilities and location, more cleaning routines of the restrooms should be done,
and simple materials should be used for decoration. 6 ) In terms of information accessibility,
an internet, information accessibility design, and services should be provided for serving nonuniversity service users.
Keyword: Community service organization, Community service arrangement, The need for
community services,

บทนํา
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สํานักวิทยบริการ นับวาเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการศึกษา การคนควา
และการวิจัยของคณาจารย นักศึกษา และชุมชนในทองถิ่ น ดังที่ เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล (2542 : 12-13)
กลาววาหองสมุดเปนแหลงรวมทั้งความรู ความบันเทิง ที่ผูใชบริการสามารถเลือกสรรไดอยางเสรีตามความตองการ
ทําใหผูใชบริการทันเหตุการณ ผูใหบริการเต็มใจบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ ชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานและเปนแหลง
สารสนเทศที่กวางไกลรับใชสังคม ดังผลงานวิจัยของ ชาริณี เชาวนศิลป (2534 : บทคัดยอ) พบวา ปญหาความ
ตองการคือหนังสือของสํานักหอสมุดสวนใหญเปนภาษาตางประเทศที่ยากแกการเขาใจ, เจาหนาที่ของสํานักหอสมุด
ไมเต็มใจใหบริการหรือใหบริการไมเทาเทียมกัน, และบริการที่ตองการใชมากที่สุดคือบริการถายเอกสาร กรรณิการ
ภูผาธรรม (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพและความตองการของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการ พบวา
ผูใชบริการมีความตองการใชวัสดุตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และ
วิทยานิพนธ รวมทั้งมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสืบคนขอมูล บนเครือขายอินเทอรเน็ต, มณีรัตน
พรกุลวัฒน (2543 : บทคัดยอ) พบวา สภาพทั่วไปของหองสมุดในดานอาคารสถานที่ผูใชมีความเห็นวาหองสมุด
ตั้งอยูในพื้นที่ที่ใชบริการไดสะดวก ปญหาในการใชบริการคือระยะเวลาเปดใหบริการนอยเกินไปและระเบียบ
ขอบังคับมากเกินไป และมีความตองการใหขยายเวลาการใหบริการมากขึ้น ทําใหหองสมุดตองหาแนวทางการ
พัฒนาโดยเฉพาะหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานหองสมุดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หองสมุดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดบริการกับความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ชวงที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิ ท ยาลัย นครพนม กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ กลุ ม ผู ใ ช บ ริก ารที่ เป น บุค คลภายนอกมาใช บ ริก ารสํานั ก วิ ทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ในปการศึกษา 2562 จํานวน 2,984 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรโดยใช
ตารางเครจซี่และมอรแกน, บุญชม ศรีสะอาด. 2545:43 ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 และทําการสุมแบบงาย
ไดกลุม ตัวอยาง จํานวน 341 คน
ชวงที่ 2 แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประชากร คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบดวยผูบริหารสํานักวิทยบริการ เจาหนาที่บุคลากรสํานักวิทยบริการ บรรณารักษ
สํานักวิทยบริการ อาจารย ผูใชบริการ ผูวิจัย ทําการสุมแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
มาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของไทย
ดานโครงสรางและการบริหาร,
งบประมาณและการเงิน, บุคลากร

สภาพการจัดบริการชุมชน
1.ดานการบริการ
2.ดานบุคลากร
3.ดานวัสดุครุภณ
ั ฑ
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การจัดบริการชุมชนของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
1.ดานการบริการ
2.ดานบุคลากร
3.ดานวัสดุครุภณ
ั ฑ
4.ดานทรัพยากรสารสนเทศ
5.ดานอาคารสถานที่
6.ดานการเขาถึงสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
การจัดบริการชุมชน
1.ดานการบริการ
2.ดานบุคลากร
3.ดานวัสดุครุภณ
ั ฑ
4.ดานทรัพยากรสารสนเทศ
5.ดานอาคารสถานที่
6.ดานการเขาถึงสารสนเทศ

ชุมชนที่เขามาใชบริการของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3.ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย
ชวงที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีสรางเครื่องมือจากตําราและเอกสารตางๆ
3. กําหนดกรอบแนวคิด ขอบขายการสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมเนื้อหาในการวิจัย
4. สร า งแบบสอบถามเรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารชุ ม ชนของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยนครพนม
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หา หลักการและโครงสราง ตลอดจนการใชถอยคําภาษานํามาหาคา IOC (Index of item objective
congruence) และเลือกขอที่มีคา IOC ≥ 0.5 โดยไดคา IOC เทากับ 0.8-1
6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ชวยตรวจสอบและชวยใหคําชี้แนะปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try -Out) กับ
ผูใชบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไมใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช ไปหาความเชื่อมั่นทางสถิติ โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(∝-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สภาพการจัดบริการเทากับ 0.97 และความตองการจัดบริการ เทากับ 0.98 และจําแนกตามรายดาน ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตอนที่
ขอความ
คาความเชื่อมั่น
2

สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ดานการบริการ
- ดานบุคลากร
- ดานวัสดุครุภัณฑ
- ดานทรัพยากรสารสนเทศ
- ดานอาคารสถานที่
- ดานการเขาถึงสารสนเทศ
รวม

0.91
0.86
0.87
0.87
0.87
0.81
0.97

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตอนที่
ขอความ
คาความเชื่อมั่น
2

ความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ดานการบริการ
0.90
- ดานบุคลากร
0.93
- ดานวัสดุครุภัณฑ
0.92
- ดานทรัพยากรสารสนเทศ
0.80
- ดานอาคารสถานที่
0.95
- ดานการเขาถึงสารสนเทศ
0.89
รวม
0.98
ชวงที่ 2 แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเด็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ทัง้ 6 ดาน
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4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ชวงที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชน
1. ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอก โดยผูวิจัยแจกและ
รับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
2. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน ซึ่งแบบสอบถามที่ไดดําเนินการ
แจกทั้งหมด จํานวน 341 ฉบับ ไดรับคืนจํานวน 341 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
ชวงที่ 2 แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชน
1. เชิญผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม จํ า นวน 13 คน ซึ่ ง ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร เจ า หน า ที่ บุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
บรรณารักษสํานักวิทยบริการ อาจารย ผูใชบริการ และผูวิจัย
2. ดําเนินการจัดกลุมสนทนา ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชครินทร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม เวลา 13.00 – 15.00 น. ผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการจัดบริการชุมชน วิเคราะหความ
คิดเห็นขอเสนอแนะจากประเด็นคําถาม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการชุมชน
3. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดสนทนากลุม และจดบันทึกการประชุม บันทึกเทป
4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลสรุปผลขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชน
5. การวิเคราะหขอมูล
ชวงที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการชุมชน
1. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห โ ดยใช วิ ธี แ จกแจงความถี่
(Frequency) และหาคารอยละ(Percentage) จากนัน้ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดบริการและความตองการจัดบริการของชุมชนตอการจัดบริการ
ชุมชน วิเคราะหโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปนรายขอและ
สรุปรวมในแตละดาน จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบายรายการวิเคราะหโดยการแปลผลคาเฉลี่ยตาม
เกณฑ
3. เปรียบเทียบสภาพการจัดบริการกับความตองการจัดบริการของผูใชบริการ จําแนกเปนราย
ขอและสรุปรวมในแตละดานโดยใช t-test นําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
4 . ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห
เปนรายขอและสรุปรวมในแตละดานจากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
ชวงที่ 2 แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนโดยนําผลการวิจัยมานําเสนอใหผูมสี วนไดสว น
เสียจัดกลุม สนทนา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอเชิงพรรณนา
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

𝑛𝑛

1. คารอยละ = × 100
2. คาเฉลี่ย X =

𝑁𝑁
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3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =

4. คาสถิติที (t-Test) Independent =
ที่มา : (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 143)
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
สภาพการจัดบริการ อยูในระดับมาก x = 3.69, S.D. 0.88 และความตองการจัดบริการชุมชน
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อยูใ นระดับมาก x = 3.89, S.D. 0.91 แยกเปนรายดาน ดังนี้
1. ดานการบริการ สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.57, S.D.0.91 และความตองการจัดบริการชุมชน พบวา โดยภาพรวม
อยูใ นระดับมาก x = 3.85, S.D.0.91
2. ดานบุคลากร สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พบวา
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก x = 3.62, S.D. 0.89 และความต อ งการจั ด บริ ก ารชุ ม ชน พบว า โดยภาพรวม
อยูใ นระดับมาก x = 3.96, S.D. 0.90
3. ดานวัสดุครุภัณฑ สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.58, S.D. 0.89 และความตองการจัดบริการชุมชน พบวา โดยภาพรวม
อยูใ นระดับมาก x = 3.87, S.D. 0.92
4. ดานทรัพยากรสารสนเทศ สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม พบว า โดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก x = 3.61, S.D. 0.83 และความต อ งการจัด บริก ารชุ ม ชน พบว า
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.93, S.D. 0.90
5. ดานอาคารสถานที่ สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.91, S.D. 0.88 และความตองการจัดบริการชุมชน พบวา โดยภาพรวม
อยูใ นระดับมาก x = 3.89, S.D. 0.91
6. ดานการเขาถึงสารสนเทศ สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.88, S.D. 0.90 และความตองการจัดบริการชุม ชน พบว า
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก x = 3.87, S.D. 0.91
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จํ า นวนและรอ ยละ พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ เปน บุ คคลภายนอกเข า ใช บริก าร จํ า นวน 341 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 86.80 มีสถานภาพเปนนักศึกษา จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 33.13 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 71.55 มีสถานภาพไมเปน
สมาชิ ก ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร จํ า นวน 222 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 65.10 โดยช ว งเวลาที่ ส ะดวกเข า ใช บ ริ ก าร
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เวลา 08.00-12.00 น.จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 54.54 วันที่สะดวกเขาใชบริการ คือ วันเสาร–วันอาทิตย
จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 92.37 โดยมีวัตถุประสงคในการเขาใชบริการเพื่อคนควาขอมูล จํานวน 284 คน
คิดเปนรอยละ 83.28 สําหรับดานการรับรูว า มีการจัดบริการชุมชน พบวารับรูจากการแนะนําของเพื่อน จํานวน 295
คน คิดเปนรอยละ 86.51
ตารางที่ 3 สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูใชบริการ
สภาพการจัดบริการชุมชน
ที่
สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
ความหมาย
S.D.
X
1 ดานบริการ
3.57
0.91
มาก
2 ดานบุคลากร
3.62
0.89
มาก
3 ดานวัสดุครุภัณฑ
3.58
0.89
มาก
4 ดานทรัพยากรสารสนเทศ
3.61
0.83
มาก
5 ดานอาคารสถานที่
3.91
0.88
มาก
6 ดานการเขาถึงสารสนเทศ
3.88
0.90
มาก
รวมเฉลี่ย
3.69
0.88
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา ผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการเห็นวา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
มีสภาพการจัดบริการชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.69, S.D.0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกรายการโดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานอาคารสถานที่ (X=3.91, S.D.0.88) และรายการที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการบริการ (X=3.57, S.D.0.91)
ตารางที่ 4 สภาพความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผูใชบริการ
สภาพความตองการ
ที่
สภาพการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
จัดบริการชุมชน
ความหมาย
S.D.
X
1 ดานบริการ
3.85
0.91
มาก
2 ดานบุคลากร
3.96
0.90
มาก
3 ดานวัสดุครุภัณฑ
3.87
0.92
มาก
4 ดานทรัพยากรสารสนเทศ
3.93
0.90
มาก
5 ดานอาคารสถานที่
3.89
0.91
มาก
6 ดานการเขาถึงสารสนเทศ
3.87
0.91
มาก
รวมคาเฉลี่ย
3.89
0.91
มาก
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จากตารางที่ 4 พบวา ผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความ
ตองการจัดบริการชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.89, S.D.0.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
มากทุกรายการโดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร (X=3.96, S.D.0.90) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ดานการบริการ (X=3.85, S.D.0.91)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดบริการกับความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
n=331
มหาวิทยาลัยนครพนมตามความคิดเห็นของผูใชบริการ
สภาพความ
เปรี
ย
บเที
ย
บสภาพการจั
ด
บริ
ก
ารกั
บ
ที่
สภาพการ
ตองการ
t-test
Sig.
ความตองการจัดบริการชุมชนของ
จัดบริการชุมชน
จัดบริการชุมชน
สํานักวิทยบริการ
S.D.
S.D.
X
X
1 ดานบริการ
3.57
0.91
3.85
0.91 -10.16 0.00
2 ดานบุคลากร
3.62
0.89
3.96
0.90 -7.54
0.00
3 ดานวัสดุครุภัณฑ
3.58
0.89
3.87
0.92 -7.44
0.00
4 ดานทรัพยากรสารสนเทศ
3.61
0.83
3.93
0.90 -7.75
0.00
5 ดานอาคารสถานที่
3.91
0.88
3.89
0.91 -1.48
0.14
6 ดานการเขาถึงสารสนเทศ
3.88
0.90
3.87
0.91 -4.21
0.00
รวมคาเฉลี่ย 3.69
0.88
3.89
0.91 -6.17
0.00
จากตารางที่ 5 พบวา ผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการเห็นวาสภาพการจัดบริการและความตองการ
จัดบริการชุมชนในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
ความต อ งการจั ด บริ ก ารชุ ม ชนสู ง กว า (X=3.89, S.D. 0.91) สภาพการจั ด บริ ก ารชุ ม ชน (X =3.69, S.D. 0.88)
เมื่อพิจารณาแตละรายการสวนใหญมีความแตกตางกันยกเวน ดานอาคารสถานที่ไมแตกตางกัน แสดงวาผูใชบริการ
มีความตองการสูงกวาสภาพการจัดบริการที่ไดรับ
กราฟที่ 1 เปรียบเทียบสภาพการจัดบริการกับความตองการจัดบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรศึกษาและติดตามประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาการจัดบริการใหตอเนื่อง
การนําไปใชประโยชน
สภาพการจัดบริการชุมชนที่มีการจัดบริการระดับนอย ประกอบดวย
- ดานการบริการ ผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการไมทราบขอปฏิบัติ จึงไดมีการนํา
ระเบียบการใชบริการหองสมุดมาปรับปรุงการใหบริการกับบุคคลภายนอก
- ดานวัสดุครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลเสียบอยใชไดไมครบทุกเครื่อง จึงไดมี
การกําหนดระยะเวลาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
- ดานทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการที่เปนบุคคลภายนอกมาใชบริการไมสามารถใชบริการ
ฐานขอมูลตางๆ ได จึงไดมีการนําระเบียบการใชบริการหองสมุดมาปรับปรุงการใหบริการกับบุคคลภายนอก
ความตองการจัดบริการที่มีความตองการระดับมาก ประกอบดวย
- ดานบุคลากร สงเสริมพัฒนาบุคลากรในเรื่องงานบริการ มารยาทและบุคลิกภาพของเจาหนาที่
- ดานทรัพยากรสารสนเทศ จัดฝกอบรมการคนคืนฐานขอมูลออนไลนใหกับผูใชบริการ
- ด า นอาคารสถานที่ จั ด มุ ม ส ว นตัว สํา หรับ อ านหนั ง สือ ปรั บ ปรั บปรุง เพื่อ สรา งบรรยากาศ
แนวทางในการพัฒนาการจัดบริการชุมชนแตละดาน ดังนี้
1) ดานการบริการ เพิ่มจุดบริการ การทําบัตรสมาชิกและการประชาสัมพันธกบั บุคคลภายนอก
2) ดานบุคลากร มีการกําหนดหนาที่ของบุคคลและฝกอบรมการใหบริการอยางตอเนื่อง
3) ดานวัสดุครุภัณฑ จัดมุมสวนตัวสําหรับการอานหนังสือหรือมุมทางดานการใชเสียง
4) ดานทรัพยากรสารสนเทศ แนะนําการใชฐานขอมูลและเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสืบคน
5) ดานอาคารสถานที่ เพิ่มรอบในการทําความสะอาดหองน้ําและมีการตกแตงดวยวัสดุเรียบงาย
6) ดานการเขาถึงสารสนเทศ จัดหาคอมพิวเตอรและการออกแบบการเขาถึงสารสนเทศ
รายการอางอิง
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บริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย “You Learn We Care”
Book Delivery by Post “You Learn We Care”
นายชัยสิทธิ์ อังคะปญญาเดช, นางปทุมทิพย ลิ้มพงศานุรักษ

หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
E-mail chaisit@staff.tu.ac.th, pathum@staff.tu.ac.th

บทคัดยอ
ในชวงของการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) หองสมุดตองปดใหบริการพื้นที่
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของรัฐบาล มหาวิทยาลัยตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดเปนแบบ
ออนไลนเพื่อมิใหการเรียนรูหยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกรอบระยะเวลาของภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษายังคง
ตองเรียนหนังสือและไดรับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามปกติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาคนควา
และมีความตองการยืมหนังสือจากหองสมุด ดวยหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตระหนักและใหความสําคัญ
กับการตอบสนองความตองการนี้ จึงหองสมุดจึงตองปรับการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา
โดยพัฒนาระบบใหนักศึกษาสงคําขอยืมหนังสือผานระบบออนไลน เพื่อใหเจาหนาที่หาหนังสือและจัดสงใหทาง
ไปรษณีย ซึ่งการใหบริการตั้งแตมีนาคม – ตุลาคม 2563 นับวาประสบความสําเร็จอยางมาก มีผูใชบริการยืมหนังสือ
มากกวา 4,000 คน โดยมีหนังสือถูกจัดสงใหกับนักศึกษากวา 18,000 เลม หองสมุดไดรับคําชื่อชมจากผูใชบริการ
เป น จํ า นวนมาก และได รั บ รางวั ล แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องหน ว ยงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในสถานการณฉุ กเฉิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2563 ในระดับดีเดน

คําสําคัญ: บริการยืมหนังสือ, บริการสงหนังสือทางไปรษณีย, โควิด-19
ABSTRACT
During the Coronavirus pandemic, Thammasat University Library was
closed, according to the government preventive measures. Thammasat University has
transformed the instructional models to be in online platforms in order to maintain
the continuance of learning, otherwise a study period would be affected. The students
have studied online and have been evaluated as usual. Therefore, a book borrowing
for academic research and study is necessary. The Library has realized and placed
importance in response such demand. The Library adjusted its service to fulfill the
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students' demand by developing the online book borrowing request system which the
library's staffs searched the requested books and delivered them by post. The abovementioned service had been provided from March to October 2019. More than 4,000
users used the service, and more than 18,000 books were delivered to the students.
The Library has received compliments from a large number of users and won the Best
Practice in Emergency Situation Agency Award 2020 of Thammasat University at the
outstanding level.
Keyword: borrowing service, book delivery by post, COVID-19
บทนํา
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลกระทบตอการบริการ
ของหองสมุดเนื่องจากตองปดพื้นที่เพื่อดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังและลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อ
โรคตามประกาศของกรมควบคุมโรคและประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหการบริการของหองสมุดยังคง
ดําเนินไดอยางตอเนื่อง หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงปรับกระบวนการปฏิบัติงานและบริการใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เกิดขึ้น จากเดิมที่ตองดําเนินการในพื้นที่ของหองสมุด ปรับเปนบริการในรูปแบบออนไลน อาทิ
บริการตอบคําถามและชวยคนควาและบริการสงเสริมการรูสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสงตอบริการของหองสมุดและลด
ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังคงจัดการเรียนการสอนตามปกติ
แตปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบออนไลน
สําหรับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ นับเปนอีกบริการหนึ่งซึ่งหองสมุดใหความสําคัญเปน
อยางมาก เพราะสิ่งพิมพนับเปนทรัพยากรหลักที่ผูรับบริการใชบริการเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ดังนั้น หอสมุดฯ จึงปรับเปลี่ยนบริการจากรูปแบบเดิม เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่ไม
อาจเดินทางมาหองสมุดไดตามปกติอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรค โดยจัดใหผูใชบริการซึ่งเปนนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงคําขอยืมหนังสือผานระบบออนไลน และเจาหนาที่หองสมุดสลับกันเขามาปฏิบัติงานที่
หองสมุดเพื่อคนหาหนังสือและจัดสงหนังสือไปตามที่อยูของผูใชบริการผานไปรษณียลงทะเบียนโดยใชชื่อบริการวา
“You Learn We Care”
วัตถุประสงค
เพื่อจัดบริการยืมหนังสือใหกับนักศึกษาและบุคลากร ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีประกาศมาตรการและคําแนะการปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา
กําหนดใหงดการเรียนการสอนในพื้นที่ โดยเปลี่ยนไปจัดการเรียนการสอนออนไลนแทนและกําหนดแนวทางให
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บุคลากรปฎิบัติงานในที่พัก (Work from Home) หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงปดบริการหองสมุดสาขา
ทั้งหมดตั้งแต 16 มีนาคม 2563 เปนตนมา แตดวยการเรียนการสอนที่ยังคงดําเนินอยูในรูปแบบออนไลน ผูใชบริการ
มีความตองการยืมหนังสือแตไมสามารถเดินทางมายืมไดเนื่องจากหองสมุดปดใหบริการ และนักศึกษาจํานวนมาก
เดินทางกลับบานในตางจังหวัดทําใหไมสะดวกในการเดินทาง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและบุคลากร หองสมุดจึงทดลองเปดใหผูใชบริการแจง
ความประสงคขอยืมหนังสือผานแอปพลิเคชันไลนโดยหองสมุดจะสงหนังสือใหทางไปรษณียโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งมี
ผูขอใชบริการจํานวนมาก หองสมุดจึงไดนําระบบชวยคนหาและหยิบหนังสือให ชื่อวา “You Learn We Care” มา
ปรับปรุงโดยเพิ่มตัวเลือกสําหรับการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย เพื่อรองรับความตองการของนักศึกษา และอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยใชแอปพลิเคชันไลนเปนชองทางสื่อสารสําหรับติดตอกันระหวาง
หองสมุดกับผูใชบริการ โดยหองสมุดมีการกําหนดนโยบายและขอตกลงการใหบริการ ดังนี้
• ให บ ริ ก ารเฉพาะผู ใ ช บ ริ ก ารที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษา อาจารย และบุ ค ลากรป จ จุ บั น ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูใชบริการตองสงคําขอผานระบบออนไลน จํากัดไมเกิน 5 เลม / ครั้ง / คน
• หองสมุดจัดสงหนังสือใหทางไปรษณียทุกวันพุธหรือตามที่กําหนด คําขอที่มาหลัง 10.00 น.
จะไดรับบริการในวันถัดไป
• หองสมุดจัดสงหนังสือใหโดยไมคิดคาใชจายแกผูใชบริการ
• กําหนดความรับผิดชอบกรณีหนังสือสูญหาย โดยหองสมุดเปนผูรับผิดชอบ หากเกิดการสูญ
หายระหวางการจัดสงใหกับผูใชบริการ และผูใชบริการรับผิดชอบ หากเกิดการสูญหาย
ระหวางการจัดสงหนังสือคืน
ในสวนของผูปฏิบัติงานหองสมุดมีนโยบายเพื่อปองกันบุคลากรใหปลอดภัยจากการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนาโดยใหบุคลากรปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) แตหากมีความจําเปนตองเขามาทํางานใน
พื้ น ที่ ข องห อ งสมุดใหสลับ กั นเข ามาปฎิบั ติง านเพื่ อรั กษาระยะหา งทางสัง คม (Social Distancing) ห อ งสมุดได
จัดเตรียมอุปกรณคัดกรองและปองกัน เชน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือ และทํา
ความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบอยดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไดมาตรฐาน บุคลากรที่อุณหภูมิรางกายตั้งแต
37.5 องศาเซลเซียส มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือใกลชิดกับผูปวยจะไดรับคําแนะนําใหไปพบแพทยเพื่อ
ตรวจรางกายตามมาตรการเฝาระวังของมหาวิทยาลัย
1. ขั้นตอนการใชบริการ
1.1 ผูใชบริการ Login ผานระบบ OPAC ของหองสมุดเพื่อคนหาหนังสือที่ตองการ
1.2 ผูใชบริการคลิกที่เมนู Delivery เลือก You Learn We Care กรอกขอมูลที่อยู
สําหรับจัดสงหนังสือทางไปรษณีย หรือเลือกมารับหนังสือดวยตนเอง หากผูใชบริการเลือกมารับ
หนังสือดวยตนเองตองติดตอกับเจาหนาที่ผานแอปพลิเคชันไลนของหองสมุดเพื่อนัดหมาย
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1.3 ผูใชบริการไดรับหมายเลข (Tracking Number) จากหองสมุดทางอีเมล สําหรับ
ตรวจสอบสถานะการจัดสงทางไปรษณียผ านเว็บไซต https://track.thailandpost.co.th และ
รอรับหนังสือภายใน 2-5 วัน
2. ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอจากแอปพลิเคชันไลน ซึ่งจะมีขอความเขามาแจงวา
ผูใชบริการตองการหนังสือเลมใด แตหากมีจํานวนคําขอมากเจาหนาที่สามารถพิมพรายการคํา
ขอ (Report) จากระบบ You Learn We Care เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน
2.2 คนหาหนังสือตามคําขอ เมื่อพบหนังสือเจาหนาที่จะยืมหนังสือในชื่อผูใชบริการ
หากหาหนังสือไมพบเจาหนาที่จะแจงผูใชบริการทางอีเมล หรือแอปพลิเคชันไลน
2.3 หนังสือที่ตองจัดสงทางไปรษณียจะถูกหอดวยวัสดุกันกระแทกเพื่อปองกันหนังสือ
เสียหายกอนนําใสซองหรือกลอง ติดที่อยูตามที่ผูใชบริการแจง จัดสงทางไปรษียตามรอบที่
กําหนด โดยชวงที่หองสมุดจัดสงใหทุกวันพุธ ซึ่งหลังจากหองสมุดเปดบริการพื้นที่จึงเปลี่ยนมา
สงทุกวันจันทร - ศุกร โดยคําขอที่มาหลัง 10.00 น. เจาหนาที่จะใหบริการในวันถัดไป
เมื่อจัดสงหนังสือทางไปรษณียแลวผูปฎิบัติงานจะแจงหมายเลขติดตามสถานะการ
จั ด ส ง ของไปรษณี ย (Tracking Number) ให ผู ใ ช บ ริ ก ารทราบทางอี เ มล กรณี ที่ ผู ใ ช บ ริ ก าร
ต อ งการมารั บ เลม ดว ยตนเองที่ ห อ งสมุ ด เจ า หน า ที่ จ ะนั ด หมายวั น เวลากั บผู ใ ช บ ริการผาน
แอปพลิเคชันไลน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานของบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย You Learn We Care
ทั้งนี้ หนังสือที่ผูใชบริการไดยืมไปในชวงเวลาที่หองสมุดปดใหบริการ จะไดรับการตออายุการยืม
อัตโนมัติจนกวาหองสมุดจะเปดบริการ ผูใชบริการสามารถสงคืนหนังสือผานทางไปรษณียลงทะเบียนโดยรับผิดชอบ
คาใชจายในการสงคืนดวยตนเอง นํามาสงคืนที่ตู Book Drop บริเวณหนาหองสมุดสาขา หรือนํามาคืนที่เคานเตอร
บริการยืม – คืน เมื่อหองสมุดเปดบริการตามปกติ หนังสือที่ผูใชบริการนํามาสงคืนในชวงที่มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ห อ งสมุ ด จะแยกขึ้ น ชั้ น เอาไว ต า งหากเป น ระยะเวลา 5 วั น ตามคํ า แนะนํ า ของ The
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International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) กอนนํามาใหบริการตามปกติ โดย
หนังสือที่แยกเอาไวจะแสดงสถานะ Quarantine ในระบบ OPAC ของหองสมุด
ผลการดําเนินการ
การให บ ริ ก ารจั ด ส ง หนั ง สื อ ทางไปรษณี ย ตั้ ง แต 20 มี น าคม - 31 ตุ ล าคม 2563 พบว า มี
ผู ใ ช บ ริ ก าร 4,697 คน โดยส ว นใหญ เ ป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด รองลงมาเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนตามลําดับ หากพิจารณาตามคณะที่สังกัด พบวา เปนผูใชบริการ
จากคณะนิติศาสตรมากที่สุด รองลงเปนคณะศิลปศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามลําดับ มีหนังสือไดรับการจัดสงทางไปรษณียจํานวน 18,203 เลม พื้นที่จัดสง
สวนใหญ คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูใชบริการเฉลี่ยยืมหนังสือ 3.87 ตอคน โดยชวงเมษายน 2563 เปนชวงเวลา
ที่มีการใชบริการมากที่สุด โดยมีผูใชบริการจํานวน 1,279 คน และมีการสงหนังสือทางไปรษณียม ากถึง 6,050 เลม
มีคาใชจายจากการดําเนินงานประมาณ 350,000 บาท เปนคาจัดสงทางไปรษณียและคาวัสดุ ไดแก ซอง กลอง วัสดุ
กันกระแทก และสกอตเทป

ภาพที่ 2 จํานวนผูใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณียระหวาง มีนาคม - ตุลาคม 2563
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ภาพที่ 3 จํานวนหนังสือที่จัดสงหนังสือทางไปรษณียระหวาง มีนาคม - ตุลาคม 2563
หลังจากหองสมุดเปดใหบริการพื้นที่ตามปกติตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปนตนมา จึงได
สํารวจความเห็นการใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย You Learn We Care เพื่อใชเปนขอมูลปรับปรุงและ
กําหนดนโยบายในการใหบริการ โดยสํารวจขอมูลผานแบบสอบถามออนไลนทางอีเมลเมื่อพฤศจิกายน 2563 จาก
ผูใชบริการจํานวน 4,697 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 467 คน คิดเปนรอยละ 9.94 ของผูใชบริการทั้งหมด
แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 267 คน (รอยละ 57.38) ระดับบัณฑิตศึกษา 160 คน (รอยละ 34.26) อาจารย
25 คน (รอยละ 5.35) และบุคลากรสายสนับสนุน 14 คน (รอยละ 3.00) โดยเปนผูที่เคยใชบริการทั้งการจัดสงทาง
ไปรษณียและมารับดวยตนเอง 193 คน (รอยละ 41.32) ใชบริการจัดสงทางไปรษณียเพียงอยางเดียว 191 คน (รอย
ละ 40.90) และมารับดวยตนเองที่หองสมุด 83 คน (รอยละ 17.78) มีความถี่ในการใชงานนอยกวาเดือนละครั้ง 221
คน (รอยละ 47.32) ใชบริการทุกเดือน 172 คน (รอยละ 36.83) ใชบริการทุกสัปดาห 70 คน (รอยละ 15.00) และ
ใชบริการทุกวัน 4 คน (รอยละ 0.85) โดยใหจัดสงทางไปรษณียในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 273 คน (รอยละ
58.45) ตางจังหวัด 137 คน (รอยละ 28.78) และไมเคยใหจัดสงทางไปรษณียเลย 57 คน (รอยละ 11.98)
เหตุผลที่ยังคงใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณียแมวาหองสมุดเปดใหบริการตามปกติ พบวา
ผูใชบริการรูสึกสะดวกเนื่องจากไมตองเดินทางมาหองสมุด 363 คน (รอยละ 67.72) ทํางานประจํามาหองสมุดมา
หองสมุดไมได 116 คน (รอยละ 21.64) หองสมุดปดบริการเร็วหรือไมเปดบริการวันเสาร-อาทิตย 57 คน (รอยละ
10.63) และความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บ ริ ก าร หากห อ งสมุ ด ให บ ริ ก ารจั ด ส ง ทางไปรษณี ย สํ า หรั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ อ ยู
ตางจังหวัดเทานั้น โดยไมจัดสงในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ปทุมธานี และลําปาง พบวา ผูใชบริการสวนใหญเห็น
ดวยนอยที่สุด 181 คน (รอยละ 39.00) เห็นดวยนอย 113 คน (รอยละ 24.00) เห็นดวยปานกลาง 80 คน (รอยละ
17.00) เห็นดวยมาก 38 คน (รอยละ 8.00) และเห็นดวยมากที่สุด 55 คน (รอยละ 12.00)
ทั้งนี้ จากขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผูใชบริการเสนอวาหองสมุดควรจัดใหมีบริการสงหนังสือทาง
ไปรษณียในทุกพื้นที่ แตใหคิดคาบริการจัดสงโดยอาจจายตามจริง เหมาจาย หรือจายเพียงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียม ผูใชบริการเสนอใหหองสมุดจํากัดสิทธิในการใชบริการ เชน 2-3 ครั้ง / คน / ภาคการศึกษา สวน
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เหตุผลที่ยังอยากใหคงมีบริการจัดสงหนังสือในทุกพื้นที่เนื่องมาจากความสะดวก เชน ประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไมมีเรียนรายวิชาแลวเหลือแตการทําวิทยานิพนธจึงไมอยากเดินทางมามหาวิทยาลัย เปนตน
อภิปรายผล
การจั ด ส ง หนั ง สื อ ของห อ งสมุด ให กั บผู ใ ช บ ริ การผา นทางไปรษณี ยนั้ น เป น บริ ก ารใหม ข อง
ห อ งสมุ ด ที่ เกิ ดขึ้ น เนื่ อ งจากสถานการณแ พรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปรั บ เปลี่ย นวิ ธีการ
ใหบริการของหองสมุดที่รวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงจากมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค การปดพื้นที่ของ
หองสมุด และการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนทั้งหมด แสดงใหเห็นวาหองสมุดเปนองคกรที่มีความยืดหยุน
สามารถปรับตัวทามกลางสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงใหบริการแกผูใชบริการไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จาก
การดําเนินงานที่ผานมา มีปญหาและอุปสรรคจากการใหบริการโดยแบงเปน 2 ดาน ดังนี้
1. ป ญ หาจากระบบการร อ งขอหนั ง สื อ (Request) คื อ ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถขอหนั ง สื อ เล ม
เดียวกันไดหลายคน ซึ่งหนังสือมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ และผูใชบริการก็ไมทราบวาหนังสือถูกขอโดย
ผูใชบริการกอนหนาแลว ซึ่งผูดูแลระบบ ก็ไดปรับระบบใหหนังสือ 1 เลม สามารถสงคําขอยืมไดเพียง 1 คน และมี
การปรับปรุงรายงานจากระบบ (Report) เพื่อใหสะดวกตอการดําเนินงานของเจาหนาที่
2. ปญหาจากการจัดสงหนังสือ กรณีที่หนังสือไดรับลาชาโดยเฉพาะการจัดสงไปยังหอพักทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคอนโดมิเนียม เนื่องจากหอพักและคอนโดมิเนียมบางแหงมีหลาย
อาคารและมีนิติบุคคลแยกประจําแตละอาคาร ทําใหไปรษณียไปสงหนังสือผิดอาคาร หนังสือจึงไมถึงผูใชบริการ
เปนเหตุใหเจาหนาที่หองสมุดตองมีการติดตอประสานงานเพื่อตรวจสอบและติดตามหนังสือใหกับผูใชบริการ
นอกจากนี้ยังพบวามีการจัดสงหนังสือไปใหผูใชบริการผิดคน ซึ่งหองสมุดตองตรวจสอบขอมูลและประสานงาน
ระหวางผูใชบริการเพื่อเรียกคืนหนังสือและจัดสงใหมใหถูกตอง
จากการใหบริการ You Learn We Care นี้ ทําใหบุคลากรของหองสมุดไดเรียนรู และพัฒนา
ระบบตรวจสอบหมายเลขติดตามสถานะการจัดสงของไปรษณียไทย (Tracking Number) ผานแอปพลิเคชันไลน
เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูใชบริการเพิ่มเติมอีกดวย นอกจากนั้นยังไดปรับวิธีการจัดสงจากเดิมที่หองสมุดตองนํา
หนังสือไปสงที่ไปรษณียเองจํานวนมาก เปนการเรียกใหไปรษณียน ํารถมารับหนังสือที่หองสมุดแทน
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ภาพที่ 4 การประชาสัมพันธขั้นตอนการใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย
You Learn We Care ผานเฟซบุก
สรุปผล
บริการจัดสงหนังสือทางไปรษณียของหองสมุดในชวงการแพรระบาดของแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดรับผลตอบรับในเชิงบวกจากผูใ ชบ ริการซึ่ งประกอบดว ยนั กศึ กษา อาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําใหผูใชบริการเกิดทัศนคติที่ดีตอหองสมุด ชวยสงเสริม
ภาพลักษณของหองสมุดที่ใสใจตอความตองการของผูใชบริการ จากการติดตามขอมูลในสื่อสังคมออนไลน พบวา
ผูใชบริการกลาวชื่นชมบริการของหองสมุดในเฟซบุกเปนจํานวนมาก รวมถึงสงขอความผานแอปพลิเคชันไลนเพื่อให
กําลังใจกับบุคลากรของหองสมุดที่ชวยจัดสงหนังสือให ทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน นอกจากนี้
บริ ก ารจั ด ส ง หนั ง สื อ ทางไปรษณี ย ข องหอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ยั ง เป น ต น แบบให กั บ ห อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในการจัดบริการในลักษณะเดียวกัน ทําใหเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เรื่อง
ประสบการณของหองสมุดกับการยืม-คืนหนังสือในชวง COVID-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยจัดรวมกัน
ระหว า งห อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 5 แห ง ได แ ก หอสมุ ด แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และหอสมุดฯ ยังไดรับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานในสถานการณฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2563 ในระดับดีเดน
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ภาพที่ 5 คําชื่นชมบางสวนจากผูใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย
You Learn We Care
ขอเสนอแนะ
1. บริการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย ใชชื่อบริการวา “You Learn We Care” ซึ่งไมสามารถ
สื่อสารดวยตัวของชื่อบริการเองวาคือบริการในลักษณะใด และผูใชบริการอาจเกิดความสับสนระหวางบริการจัดสง
หนังสือระหวางหองสมุดสาขา (Book Delivery) จึงขอเสนอใหใชชื่อบริการ “Book Delivery” และรวมสองบริการ
ไวในแพลตฟอรมเดียวกัน โดยมีตัวเลือกใหผูใชบริการเลือกไดวาตองการใหจัดสงหนังสือระหวางหองสมุดสาขา
ตองการใหสงไปรษณีย หรือ ตองการมารับหนังสือที่หองสมุดสาขาดวยตนเอง
2. หากเกิดสถานการณโรคระบาด จนทําใหหองสมุดจําเปนตองปดใหบริการพื้นที่อีกครั้ง หอ
สมุดฯ ควรมีแนวทางประสานความรวมมือกับหองสมุดในเครือขายความรวมมือดานการใชทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหบริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) สามารถจัดสงหนังสือทางไปรษณียไปยังผูใชบริการโดยตรง
3. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่ใชบริการจัดสงหนังสือทางไปรษณียในดานตาง ๆ
อาทิ ดานความสะดวกในการสงคําขอ ความรวดเร็วในการจัดสง และความถูกตองของหนังสือที่ไดรับ เพื่อนํามาใช
เปนแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาบริการตอไป
การนําไปใชประโยชน
1. ใชเปนแนวทางการใหบริการยืมหนังสือหากหองสมุดตองปดบริการพื้นที่ในสถานการณตาง ๆ
2. เปนบริการใหมของหองสมุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ
3. ทราบแนวโนมความตองการของผูใชบริการ เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงการใหบริการใน
รูปแบบอื่น ๆ ตอไป
4. สามารถนําขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดสงหนังสือทางไปรษณีย ไปกําหนดคําขอตั้ง
งบประมาณเพื่อการบริการในปถัดไป
รายการอางอิง
International Federation of Library Associations and Institutions. (2020). In S. Choemprayong,
C. Berpan, T. Chintakovid, S. Limwichitr, & W. Klungtanaboon ( Trans.) COVID-1 9 and the
Global Library Field. Retrieved from https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
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พื้นที่จอดรถอัจฉริยะ
Smart Parking
นายภานุวัตร อุทัยบาล
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
panuau@kku.ac.th

บทคัดยอ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ
( Smart Parking ) เปนนวัตกรรมที่ชวยในการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ในการหาพื้นที่จอดรถ มีระบบ
แสดงผลและคนหาพื้นที่จอดรถ ไดอยางรวดเร็ว สามารถบอกไดวามีพื้นที่จอดรถบริเวณไหนวาง เพื่อแกปญหาการ
เขาใชงานพื้นที่จอดรถ โดยนวัตกรรมดังกลาวเปนการนําเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง ( Internet of things )
รวมกับ เทคโนโลยีเครือขายวิทยุยานพลังงานต่ํา ( NB-IoT ) มาพัฒนา และนําไปติดตั้งใชงานในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งสิ้น
จํานวน 105 จุด เพื่อเปนนวัตกรรมนํารอง ในการใหบริการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการ ประชาชนทั่วไป ใชงานผานแอพพลิเคชั่นไดอยางสะดวกรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: ระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ, นวัตกรรม, อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง
ABSTRACT
Khon Kaen University Library Has developed an innovative intelligent parking
space management system. Smart Parking is an innovation that helps in facilitating the service
users. To find a parking space There is a system to display and search for parking spaces. At a glance
Can tell if there is a parking space available. To solve problems accessing the parking space With
such innovation is the introduction of technology The Internet of things, in conjunction with lowenergy radio network , Narrow band Internet of Things ( NB-IoT ) technology, has developed and
deployed in a total of 1 0 5 areas as a pilot innovation. In serving the community in Khon Kaen
Municipality To facilitate service users General public Quick and easy to use via application And
more convenient.

Keyword: Smart Parking , Innovation , Internet of things (IoT)
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บทนํา
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลตอการดําเนินชีวิตทุกดาน
(Digital disruption) ทุกวงการวิชาชีพ รวมถึงวงการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนจําเปนตองตองพัฒนากลไกใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน และการสรางผลงานผานระบบดิจิทัล
ขับเคลื่อนขนานไปกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชม
(มหาวิ ท ยาลั ยขอนแกน , 2562) โดยด า นการวิ จัยและการบริ การชุ มชน บทบาทหนึ่ ง ของการใหบ ริก ารชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดทิศทางการโดยเนนถึงความสําคัญถึงปญหาชุมชน เมือง เปนหลัก โดยเนนนําปญหา
ดังกลาวมาหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอไป
หนึ่งในปญหาที่สําคัญ ในการพัฒนาเมือง หรือแหลงชุมชน คือการขยายตัวของเมืองขนาดใหญ
ๆ การคมนาคมมีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น การจราจรคับคั่ง ปญหาที่ตามมาคือการ เขาใชงานพื้นที่จอดรถตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย และศูนยการคา โดยพื้นที่ดังกลาวเมื่อมีการใชบริการมาก สิ่งที่
ตามมาคือความคาดหวังการเขาใชงานพื้นที่จอดรถ ที่มีอยูจํากัด เพื่ออํานวยความสะดวกและแกปญหาแกผใู ชบริการ
พื้ น ที่ จ อดรถ ภายใต ท รั พ ยากรที่ จํ า กั ด เพื่ อ ความคุ ม ค า ต อ การใช ง านพื้ น ที่ จ อดรถ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประสบปญหาดังกลาวเปนระยะเวลาหนึง่ ซึ่งทําใหเกิดปญหาขอรองเรียนจากผูใชบริการ
ของหองสมุด จึงไดนําปญหาดังกลาวมาแกไข และไดพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart
Parking ) โดยนวัตกรรมดังกลาวชวยในการชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ และพฤติกรรมการใชงานพื้นที่
จอดรถ ชวยในการแสดงผลและคนหาพื้นที่จอดรถ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สามารถบอกไดวามีพื้นที่จอดรถที่
วาง ในชวงเวลาใดบาง ความหนาแนนในการใชงานและมีพื้นที่วางในชวงเวลาที่ตองเขาไปหองสมุดหรือไม เพื่อจะ
นําขอมูลมาตัดสินใจในการเขาใชงานหองสมุด หรือวางแผนเสนทางการเดินทางมาที่หองสมุด ในสวนของหองสมุด
สามารถแกปญหาและลดขอรองเรียนในการเขาใชงานพื้นที่จอดรถ ไดอีกทางหนึ่ง โดยนวัตกรรมดังกลาวเปนการ
พัฒนารวมมือกับหนวยงานเอกชน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท AIS ในดานเครือขายสัญญาณ เทคโนโลยี
Narrow band Internet of Things (NB-IoT) นอกจากนี้ ท างสํานั กหอสมุด มหาวิ ท ยาลัยขอนแก นได รับความ
รวมมือกับทางจังหวัดขอนแกน ในการนํานวัตกรรมดังกลาว ไปใชงานและติดตั้งในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งสิ้นจํานวน 105
จุด เพื่อเปนนวัตกรรมนํารอง ในการใหบริการในเขตเทศบาลนครขอนแกน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
ประชาชนทั่วไป ดูผานแอพพลิเคชั่นไดอยางสะดวกรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐแกไขปญหาการใชงานพื้นที่จอดรถของชุมชนเมือง
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดกับชุมชน แกไขปญหาและถายทอดองค
ความรู
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. กําหนดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย และพันธะ
กิจของหองสมุด ทําการวางแผนติดตั้ง นวัตกรรม ระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking ) โดยมีการ
เลือกพื้นที่ที่ใชบริการมากที่สดุ ในจังหวัดขอนแกน รวมกับเครือขายความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ศาลา
กลางจังหวัดขอนแกน 2) เทศบาลนครขอนแกน 3) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4) ที่วาการอําเภอเมือง
ขอนแกน 5) สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 6) สํานักอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกําหนด
จุดติดตั้งในพื้นที่ภายในใหาวิทยาลัยขอนแกน และจังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้น 105 จุด ดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ในกําหนดจุดสําคัญ ที่มีพื้นที่ใหบริการจอดรถ
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดกําหนด และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการนํามาใชในการ
สรางนวัตกรรมพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking ) โดยแบงการศึกษาดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ศึกษาอุปกรณเซ็นเซอร ในสภาพแวดลอมจริงโดยนําหลักการตรวจจับวัตถุ ผลการศึกษา
พบวา เซ็นเซอรวัดระยะทาง ( Ultrasonic ) เหมาะสมกับการใชสรางอุปกรณ เนื่องจากมีขนาดเล็ก อุปกรณหาได
ทั่วไป และมีความแมนยําในการตรวจจับวัตถุสูง ดังภาพ
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ภาพที่ 2 เซ็นเซอรวัดระยะทาง ( Ultrasonic )
2.2 ศึกษาการสงสัญญาณขอมูล ดวยเครือขายสัญญาณไรสาย พบวาการนําเทคโนโลยี
Narrow band Internet of Things (NB-IoT) จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ ในการสงขอมูล (หาเทคโนโลยีอื่น
มาเปรีนบเทียบ)เนื่องจากใชพลังงานต่ํา และประหยัดพลังงาน และไดผลลัพธที่ดีทสี่ ุดในระหวางการปฏิบัติงาน
เก็บขอมูล และนําผลการศึกษาดังกลาวดําเนินการพัฒนาอุปกรณใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ใชงานจริง
โดยออกแบบและติดตั้งอุปกรณ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 แสดงการสงสัญญาณขอมูลไรสายดวยเทคโนโลยี Narrow band Internet of Things (NB-IoT)

ภาพที่ 4 แสดงอุปกรณตนแบบที่จะนําไปติดตั้ง
มีการดําเนินการติดตั้งอุปกรณเซ็นเซอร ออกแบบพื้นที่เพื่อระบุความชัดเจนในการใชงานออกแบบเสนจราจร
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และกําหนดสัญลักษณบนพื้นผิวสถานที่จอดรถ เพื่อใหทราบวามีอุปกรณเซนเซอรฝงที่พื้นที่จอดรถ
พรอมทั้งทดสอบการใชงาน
2.3 ศึกษาการใชงานในสภาพแวดลอมจริงหลังจากนั้นติดตั้งอุปกรณดังภาพ

ภาพที่ 5 แสดงเสนจราจร และตัวอยางพื้นที่ ที่ติดตั้งเซนเซอร
2.4 ดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลักใหสามารถเขาถึงงาย ( User
interface design ) ผานแพลตฟอรมตาง ๆ ไดแก สมารทโฟน , เว็บแอพลิเคชั่น ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหนาแสดงผลผานแพลตฟอรม
3. ติดตามและตรวจสอบขอมูลการใชงานของเซ็นเซอร วาบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรฐานที่
ไดกําหนดไวหรือไม โดยมีแผนการดําเนินตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตั้ง
4. นําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ มาปรับปรุงแกไข และวิเคราะห สาเหตุความผิดพลาดที่เกิด
และนํามาพัฒนาหาแนวทางการแกไข เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต
5. ผลการดําเนินการ อภิปรายผล ไดพัฒนาอุปกรณตนแบบและทําการติดตั้ง อุปกรณตาม
โครงการนํารองในมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งหมด 50 จุด ไดทําการทดสอบการใชงานจริงในบริเวณ มหาวิทยาลัย
เพื่อขยายผลไปใชงานในชุมชนเครือขายความรวมมือของทางมหาวิทยาลัย
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สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน

จากการดํ า เนิ น โครงการและนํ า เสนอต น แบบอุ ป กรณ น วั ต กรรม ทาง สํ า นั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทุนวิจัยสนับสนุนในการหัวขอ โครงการวิจัยและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART
CITY) นวัตกรรมหนึ่งในโครงการคือ นวัตกรรมระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking ) โดยไดรับการ
รวมมือ หนวยงานเอกชน ในการสนับสนุนจากบริษัท AIS ในดานเครือขายสัญญาณ เทคโนโลยี Narrow band
Internet of Things (NB-IoT) ไดทําการติดตั้ง นวัตกรรมระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking )
พัฒนา Application ทุก Platform เพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง
โดยเปดใหทดลองใชงานในชื่อ KK Smart city โดยมียอดดาวนโหลด ผานแอพพลิเคชั่น เปนจํานวนกวา 1,500
ดาวนโหลดและการเขาใชงานผาน Web site เปนจํานวน 20,000 ครั้ง จึงไดทําการขยายขอบเขตติดตั้งไปยังบริเวณ
เทศบาลนครขอนแกน เพิ่มอีก 55 จุด รวมทั้งสิ้น 105 จุด โดยไปติดตั้งในพื้นที่ตาง ๆ ภายในเทศบาลนครขอนแกน
มีระยะเวลาดําเนินการภายใน ป 2561 – 2562 ดังนี้
#

สถานที่

จํานวน (จุด)

1.

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน

15

2. อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

8

3. รพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน

32

4.

Sci Park มหาวิทยาลัยขอนแกน

10

5.

ที่ทําการ เทศบาลนครขอนแกน

12

6.

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

10

7.

ถนนศรีจันทร จังหวัดขอนแกน

20

ตารางที่ 1 แสดงสถานที่ติดตั้ง
หลังจากนั้นไดทําพิธีเปด มีความรวมมือกับหนวยงานราชการทั้งสิ้น 6 หนวยงาน ไดแก 1. ศาลา
กลางจังหวัดขอนแกน 2. เทศบาลนครขอนแกน 3. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4. ที่วาการอําเภอเมือง
ขอนแกน 5. สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 6. สํานักอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2561
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ภาพที่ 7 พิธีเปด นวัตกรรมระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking )
จากการดําเนินโครงการไดรับความสําเร็จในการรวมมือดานนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี กับ
บริษัท AIS ในการสนับสนุนดานเครือขายสัญญาณ เทคโนโลยี Narrow band Internet of Things (NB-IoT) เพื่อ
ยกระดับงานวิจยั ระดับประเทศ ประโยชนที่ไดรับนอกเหนือจาก การติดตั้งนวัตกรรมนี้ยังมีระบบเผยแพรขอมูลแก
ผูสนใจและนักวิจัยไดสะดวกในรูปแบบ API API* (Application Programming Interface) คือชองทางการเชื่อมตอ
ระหวางเว็บไซต เพื่อสื่อสารและแลกเปลีย่ นขอมูลกัน จากระบบหนึง่ ไปสูระบบอื่น ๆ ซึ่ง API ทําหนาที่ชวยในการ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ หรือจะเปนการนําขอมูลตาง ๆ ออกจากระบบ หรือจะเปนการสงขอมูลเขาไปก็ได โดยเจาของ
เว็บไซตทมี่ ี API จะกําหนดขอบเขตในการเขาถึงบริการตาง ๆ ของทางระบบ เพื่อนําขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนใน
ดานงานวิจัยตอ ๆ ไป
นวัตกรรมดังกลาว มีการทํางานหลัก ๆ คือ สามารถตรวจสอบพื้นทีจ่ อดรถ ตรวจสอบจุดทีเ่ ขาไป
จอดได โดยการปกหมุด เพื่อเปนระบบนําทางไปสถานที่ที่ตองการ และในอนาคตยังสามารถพยากรณหรือทํานาย
พื้นที่จอดรถได เพื่อชวยอํานวยความสะดวกและตัดสินใจ วางแผนการเดินทาง ของผูใชงาน ซึ่งจะเปนการประหยัด
เชื้อเพลิง พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ อีกดวย สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ เชน สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่จอดรถ หรือแสดงพื้นทีจอดรถใกลเคียง ไดในอนาคต นอกเหนือจากนี้ขอมูลที่ไดจากอุปกรณ
เซนเซอร ยังสามารถนําไปประกอบเพื่อวิเคราะห กับขอมูลอื่น ๆ ของทางชุมชมเพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการยกระดับ
เปนชุมชนเมืองอัจฉริยะไดตอไปในอนาคต
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บทคัดยอ
การสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เปนบริการหนึ่ง
ในบริการทรัพยากรสารสนเทศ มี 2 รูปแบบ คือ แบบฟอรมกระดาษ(Paper) และแบบฟอรมออนไลน(e-Form)
กรณีศึกษาของหองสมุดสถาบันโภชนาการใชรูปแบบออนไลน(e-Form) สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ
สมัครสมาชิกแทนการกรอกขอมูลในแบบฟอรมกระดาษ และชวยใหผูใหบริการนําขอมูลไปบันทึกเขาระบบหองสมุด
อัตโนมัติไดโดยไมตองพิมพ แตพบวาผูปฏิบัติงานยังตองเขาระบบสมัครสมาชิกเพื่อนําขอมูลการสมัครสมาชิกออกมา
บันทึกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงานไมสามารถทราบได
ทันทีเมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม หลังจากทราบปญหาทางหองสมุดจึงไดศึกษาหาวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยการ
นํ า Google Form และบริ ก าร Line Notify ซึ่ ง ไม เ สี ย ค า ใช จ า ย มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการสมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข า ย
หองสมุด พบวา ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบสงขอมูลแจงในทันที ชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
การสมัคร ลดภาระหนาที่การเขาระบบเพื่อตรวจสอบขอมูลการสมัครสมาชิกใหม ลดระยะเวลาการบันทึกขอมูล
สมาชิกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ อีกทั้งชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการใหสามารถใชสิทธิในการเปน
สมาชิกไดเร็วยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: ระบบสมัครสมาชิก, สมาชิกเครือขายหองสมุด, บริการ Line Notify
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ABSTRACT
Nowadays, membership application of Mahidol University Library Network offices
is provided into 2 platforms: paper and e-Form. In case of Institute of Nutrition Library, e-Form
platform was more convenient in applying for membership than paper platform, and help staff
take the data to the automated library system without typing them again. However, staff have to
access membership application system before recording data to the system. As the problem found,
the Library Network offices used the solution by applying Google Form and a Line Notify service
which is no charge for this membership application together. The result showed that the solution
could shorten the process, the system could send a response back immediately, staff were
convenient in accessing data, the workload in checking the new membership data and the time of
recording member data to the automated library system were reduced, finally, library users could
access the right of being a library member faster.

Keyword: Membership application system, Mahidol University Library Network Office
member, Line Notify service
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บทนํา
หอสมุ ด และคลั ง ความรู ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป น ส ว นงานสนั บ สนุ น วิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได ป ระกาศวิ สั ย ทั ศ น “มุ ง มั่ น ที่ จ ะเป น ห อ งสมุ ด และแหล ง เรี ย นรู ชั้ น นํ า เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดลสูระดับโลก” และตั้งปณิธานที่จะเปน “แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาปญญาของแผนดิน” โดยมีพันธ
กิจหลักคือ “การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู และแหลงเรียนรู มุงสูคุณภาพบริการ” ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
หลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ/สถาบันตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ฐานขอมูล และคลังความรู เพื่อใหบริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส บริการหองสมุดแบบ
Walk-in และแบบออนไลน บริการพื้นที่แหงการเรียนรู สงเสริมการอานและการคนควาแกนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผูใชบริการหองสมุดทั่วไป รวมทั้ง
ใหบริการทางวิชาการดานสารสนเทศแกสังคมและชุมชน(หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563)
ยุทธศาสตรหนึ่งของหอสมุดและคลังความรูม หาวิทยาลัยมหิดล คือ High Quality of SERVICES
พัฒนาระบบบริการสารสนเทศทางวิช าการที่เป นเลิศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ ง ด า น
การศึกษาและการวิจัย สงเสริมทักษะการรูสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต (หอสมุด
และคลั ง ความรู ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, 2563) การสมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข า ยห อ งสมุ ด หอสมุ ด และคลั ง ความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนบริการหนึ่งในบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีรูปแบบการสมัครสมาชิก จํานวน 2 รูปแบบ
คือ แบบฟอรมกระดาษ(Paper)และแบบฟอรมออนไลน(e-Form) กรณีศึกษาของหองสมุดเนวิน เอส สกริมชอว
สถาบันโภชนาการใชรูปแบบออนไลน(e-Form) สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการสมัคร
สมาชิกแทนการกรอกขอมูลในแบบฟอรมสมัครสมาชิกรูปแบบกระดาษ อีกทั้งชวยใหผูใหบริการสามารถนําขอมูลไป
บันทึกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติไดโดยไมตองพิมพขอมูล แตพบวาผูปฏิบัติงานยังตองเขาระบบสมัครสมาชิกเพื่อ
นําขอมูลการสมัครสมาชิกของผูใชบริการออกมาบันทึกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงานไมสามารถรับทราบไดทันทีเมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด ของหองสมุดเนวิน เอส สก
ริมชอว สถาบันโภชนาการ
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลการสมัครสมาชิกหองสมุด และทราบขอมูลการ
สมัครแบบเรียลไทม
3. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาการบันทึกขอมูลสมาชิกเขาระบบหองสมุด
อัตโนมัติของผูปฎิบัติงาน
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
หลังจากทราบปญหาของผูปฏิบัติงานที่ตองเขาระบบสมัครสมาชิกเพื่อนําขอมูลการสมัครสมาชิก
ของผูใชบริการออกมาบันทึกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ และไมสามารถรับทราบไดทันทีเมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม
ทางหองสมุดจึงไดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และศึกษาวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยการจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล(Library Membership) #LINU
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ขึ้น โดยการนํา Google Form ซึ่งเปนสวนหนึ่งในบริการของกลุม Google Docs ที่ชวยใหเราสรางแบบสอบถาม
ออนไลน หรือใชสําหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยที่ไมตองเสียคาใชจาย(google.com, 2563) และบริการ
Line Notify ของ Application LINE ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน มาประยุกตใชในการสง
ขอความหรือแจงเตือนอัตโนมัติ สงเขากลุมสนทนา(Chat Group) ถึงผูปฏิบัติงานโดยตรง ทันที และไมเสียคาใชจาย
(Digital Area, 2563)

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสาเหตุของปญหาการสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพั ฒ นาระบบสมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข า ยห อ งสมุ ด หอสมุ ด และคลั ง ความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล(Library Membership) #LINU มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ คือ
1. พัฒนาระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด ของหองสมุดเนวิน เอส สกริมชอว สถาบัน
โภชนาการ ดังนี้
1.1 สรางแบบฟอรมสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด 1.2 สราง Google Sheets สําหรับเก็บขอมูลการ
ออนไลน ดวย Google Form
สมัครสมาชิก

ภาพที่ 2 แบบฟอรมสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด

ภาพที่ 3 Google Sheets สําหรับเก็บขอมูล
การสมัครสมาชิก
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1.3 สราง Line Notify: Membership-LINU

1.4 สราง Staff Line Group: Membership-LINU

ภาพที่ 4 Line Notify: Membership-LINU

ภาพที่ 5 Staff Line Group: Membership-LINU
1.5 เขียนชุดคําสั่งการรับคาจาก Google Form และ 1.6 สราง QR Code เพื่อเขาถึงแบบฟอรมสมัคร
สงคาไป Line Group: Membership-LINU
สมาชิกเครือขายหองสมุดออนไลน

ภาพที่ 6 ชุดคําสั่งการรับคาจาก Google Form และ
สงคาไป Line Group: Membership-LINU

ภาพที่ 7 QR Code เพื่อเขาถึงแบบฟอรมสมัครสมาชิก
เครือขายหองสมุดออนไลน
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2. ทดสอบระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด

ภาพที่ 8 ทดสอบการสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุดออนไลน
3. ใชงานระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด

ภาพที่ 9 การสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
หลังจากที่หองสมุดเนวิน เอส สกริมชอว สถาบันโภชนาการนํา Google Form และบริการ
Line Notify ของ Application LINE มาประยุกตใชกับการสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด พบวา การสมัครสมาชิก
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เครือขายหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบใหม ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู
ใหบริการลง ชวยลดภาระหนาที่ที่ตองคอยหมั่นเขาระบบเพื่อตรวจสอบขอมูลการสมัครสมาชิกใหม อีกทั้งชวยลด
ระยะเวลาในการนําขอมูลการสมัครสมาชิกออกเพื่อนําเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติอีกดวย นอกจากนี้ไดเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการนําขอมูลสมาชิกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบฟอรมกระดาษ(Paper)และ
แบบฟอรมออนไลน(e-Form) ทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม พบวา ระยะเวลาการนําขอมูลสมาชิกเขาระบบ
ห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ข องแบบฟอร ม กระดาษ(Paper) ใช ร ะยะเวลามากที่ สุ ด เป น เวลา 5-7 นาที รองลงมาคื อ
แบบฟอรมออนไลน(e-Form) รูปแบบเดิม เปนเวลา 4-6 นาที และแบบฟอรมออนไลน(e-Form) รูปแบบใหม ใช
เวลานอยที่สุด เปนเวลา 3-5 นาที
แบบฟอรมออนไลน(e-Form)
การปฎิบัติงานในรูปแบบเดิม(4-6 นาที)
การปฎิบัติงานในรูปแบบใหม(3-5 นาที)

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการปฎิบัติงานในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบระยะเวลาการนําขอมูลสมาชิกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการนําระบบสมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
(Library Membership) รูปแบบใหมมาใช นอกจากชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูใหบริการลง ยังทําใหระบบ
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การสมัครสมาชิกสามารถสงขอมูลแจงใหผูปฏิบัติงานทราบในทันที หลังจากมีการสมัครสมาชิก ชวยเพิ่มความ
สะดวกในการเขาถึงขอมูลการสมัครสมาชิกหองสมุด ลดภาระหนาที่ที่ตองคอยหมั่นเขาระบบเพื่อตรวจสอบขอมูล
การสมัครสมาชิกใหม ลดระยะเวลาการบันทึกขอมูลสมาชิกเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ อีกทั้งชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชบริการใหสามารถใชสิทธิในการเปนสมาชิกไดเร็วยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนการพัฒนาและปรับปรุงการ
สมัครสมาชิกเครือขายหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รู ป แบบใหม ข องระบบสมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข า ยห อ งสมุ ด หอสมุ ด และคลั ง ความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล(Library Membership) สามารถนําไปใชงานไดกับทุกหองสมุดในสังกัดสํานักงานเครือขาย
บริการหองสมุด หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลและหองสมุดอื่น ๆ ที่อยูภายใตสังกัดคณะ/สถาบันตาง
ๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยมหิดล(หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) นอกจากนี้ยังสามารถ
นํามาประยุกตใชไดกับบริการตางๆ ของหนวยงานภายในหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการบันทึก
ขอมูลแบบออนไลนเพื่อขอเขาใชบริการตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น หรือ
หน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ มี ก ารให บ ริ ก ารในลั ก ษณะดั ง กล า ว หรื อ แม ก ระทั่ ง องค ก รภายนอก
มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ตองการอํานวยความสะดวกใหผูใ ชบริการ และตองการลด
กระบวนการการปฏิบัติงานของผูใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดดานงานบริการ
รายการอางอิง
Digital Area. (2563). วิธีเชื่อมตอ LINE Notify แจงเตือนอัตโนมัติ ฉบับมือใหม เขาใจงาย ไมตองเขียนโคด.
สืบคน 3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://digitalarea.co/line-notify-beginner/
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บทคัดยอ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบควบคุมการเบิกจาย
พัสดุสํานักงานในหนวยงานแบบครบวงจร โดยมุงใหเปนระบบที่สนับสนุนการทํางานดวยวิธีการออนไลนแบบ
เบ็ดเสร็จ ที่อํานวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการเบิกจายพัสดุภายในหนวยงาน และสนับสนุน
การจัดการวางแผนเบิกพัสดุสํานักงานจากคลังสวนพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย กลาวคือ โดยปกติ พัสดุสํานักงาน
สวนใหญจะถูกจัดเก็บและทําบัญชีควบคุมการเบิกจายไวในคลังสวนพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย โดยแตละหนวยงาน
มอบหมายใหพนักงานอยางนอย 1 คน ทําหนาที่ประสานงานเบิกจายพัสดุตามความตองการของพนักงานใน
หนวยงาน ทั้งนี้กระบวนการเบิกจายพัสดุภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ นั้น พนักงานที่ประสงคเบิกจาย
พัสดุ จะเปนผูเขียนแบบฟอรมคําขอเบิกพัสดุ เพื่อขออนุมัติจากหัวหนาฝายงานภายใตการบังคับบัญชากอน แลวจึง
จะนําแบบฟอรมคําขอเบิกพัสดุที่ไดรับความเห็นชอบแลว สงใหฝายเลขานุการและธุรการซึ่งเปนผูควบคุมดูแลการ
เบิกจายพัสดุของหนวยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากพัสดุสํานักงานบางชนิดมีปริมาณการเบิกจายจํานวนมากและสม่ําเสมอ
ตามความจําเปนในการใชงาน พนักงานผูรับผิดชอบการเบิกจายพัสดุของหนวยงานจะพิจารณาเบิกพัสดุจากสวน
พัสดุกลางคราวละจํานวนมาก และนํามาเก็บสํารองไวที่คลังพัสดุของหนวยงานกอน ดังนั้น เมื่อมีพนักงานยื่นขอ
เบิกจายพัสดุสํานักงาน ในลําดับแรก พนักงานผูรับผิดชอบการเบิกจายพัสดุจะตรวจสอบรายการพัสดุคงคลังที่
สํ า รองไว วา มีจํา นวนเพี ยงพอสํา หรับการเบิก จา ยหรือ ไม กรณี พั สดุ คงคลัง มีจํ านวนไมเพี ยงพอในการเบิกจาย
พนักงานจะทําเรื่องประสานงานขอเบิกพัสดุจากคลังสวนพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยตอไป
สื บ เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณคํ า ขอเบิ ก จ า ยพั ส ดุ สํ า นั ก งานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามภาระหน า ที่ ใ นการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ จึงไดพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงานขึ้นใหมี
ความสอดคลองกับกระบวนการควบคุมการเบิกจายพัสดุของหนวยงานดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
พนักงานผูรับผิดชอบการเบิกจายพัสดุไดใชเปนเครื่องมือสําหรับการควบคุมบัญชีการเบิกจายพัสดุไดอยางแมนยํา
สามารถตรวจสอบปริมาณการเบิกจายพัสดุยอนหลัง รวมถึงตรวจนับรายการพัสดุคงคลังไดอยางถูกตอง นอกจากนี้
การพัฒนาระบบยังออกแบบระบบใหมีการยื่นคําขอเบิกจายพัสดุและขั้นตอนการอนุมัติคําขอใหอยูในรูปแบบ
ออนไลนโดยสมบูรณ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธี การปฏิบัติ งานตา ง ๆ ใหอยูในรูปแบบสํานั ก งานไร กระดาษ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายสํานักงานสีเขียวของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ
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คําสําคัญ: การจัดการพัสดุสํานักงาน, สํานักงานสีเขียว
ABSTRACT
The objective of the office equipment management system development was to
create the complete equipment requisition control system in the organization and aimed to be
the supported system that entirely operated online in accordance with organizational and central
equipment requisition process. In other words, the most office equipment was stored and
controlled at the central warehouse that each sub- organization had assigned at least one officer
to be responsible and coordinate on such process as the requirement of other officers in that
department. For the equipment requisition process in the Learning Resources and Educational
Media Center, the officer who would like to request for requisition of the equipment had to write
down the equipment requisition form to ask the approval from the head of section, then forwarded
the approved document to the Secretarial and Administration Section in order to coordinate about
equipment requisition from central warehouse. For certain office equipment that was taken for a
large volume as the work requirement, the officer might consider taking out a large quantity and
keeping them at their sub-warehouse. When the office equipment requisition form was issued, the
responsible officer will check whether the equipment was available or needed to take from central
warehouse in order to prepare the incoming equipment requisition.
Since the equipment requisition order was increased because of the organization
growth, the system developer had developed the office equipment management system to be
consistent with such equipment requisition to facilitate the Secretarial and Administration
Department as an equipment requisition tool. The system was able to control the stock precisely
together with being able to check the equipment requisition retroactively and counting the
inventories conveniently. Moreover, the developer also designed the system to be able to submit
a complete online form for equipment requisition and approval process for changing the working
processes to be paperless which corresponded with the Green Office policy of the Learning
Resources and Educational Media Center.

Keyword: Office Equipment Management, Green Office
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บทนํา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีระเบียบการเบิกจายพัสดุสํานักงาน
แบบรวมศูนย โดยสวนพัสดุในสังกัดสํานักงานบริหารกลางของมหาวิทยาลัย จะเปนผูรับผิดชอบการจัดซื้อพัสดุ
สํานักงานแลวจัดเก็บในคลังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายพัสดุ โดยปจจุบัน
บันทึกขอมูลการเบิกจายพัสดุระหวางหนวยงานตอหนวยงานไวในระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรหรือ
ERP (Enterprise Resource Planning) โดยแตละหนวยงานมอบหมายใหพนักงานธุรการอยางนอย 1 คน เปน
ผูรับผิดชอบประสานงานขอเบิกจายพัสดุใหกับพนักงานในหนวยงาน ผานระบบ ERP เชนเดียวกัน โดยรวบรวมจาก
คําขอเบิกจายพัสดุของพนักงาน ตามความตองการใชงานพัสดุในแตละหนวยงาน
ศูนยบรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีกระบวนการเบิกจายพัสดุสํานักงาน
โดยพนักงานที่ตองการใชงานพัสดุสํานักงาน จะเขียนแบบฟอรมขอเบิกพัสดุสํานักงานเพื่อขออนุมัติจากหัวหนาฝาย
งานที่ตนเองสังกัด และนําแบบฟอรมการขอเบิกจายพัสดุสํานักงานที่ไดรับอนุมัติแลว สงใหพนักงานผูดูแลเบิกจาย
พัสดุประสานงานการเบิกจายพัสดุจากคลังสวนพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยตอไป และเนื่องจากในการดําเนินงาน
หองสมุด มีความจําเปนตองใชงานพัสดุสํานักงานบางชนิดในปริมาณมากและสม่ําเสมอ พนักงานผูรับผิดชอบ
เบิกจายพัสดุ จึงพิจารณาขอเบิกพัสดุสํานักงานบางรายการคราวละจํานวนมาก และนํามาจัดเก็บสํารองไวในคลัง
พัสดุสํารองของหนวยงานกอน เมื่อมีคําขอเบิกพัสดุจากพนักงานภายในหนวยงาน พนักงานผูรับผิดชอบการเบิกจาย
พัสดุจะดําเนินการตรวจสอบวารายการพัสดุนั้นมีจัดเก็บไวในคลังสํารองของหนวยงาน ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับ
การเบิกจายหรือจําเปนตองเบิกเพิ่มจากคลังสวนกลางของมหาวิทยาลัยหรือไม เพื่อเตรียมความพรอมในการเบิกจาย
พัสดุอยางทันทวงทีตอการใชงาน และสงผลใหการดําเนินงานของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ ยังมีการควบคุมและรายงานบัญชีการเบิกจายพัสดุของหนวยงานให
ตรงตามความเปนจริง มีการตรวจสอบและรายงานจํานวนพัสดุคงคลังใหถูกตองครบถวน ตรงตามประวัติการ
เบิกจายพัสดุ และสรุปจัดทํารายงานการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ สิ้นสุดปงบประมาณใหมหาวิทยาลัยรับทราบทุกป
ในชวงแรกของการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ โดยฝายเลขานุการและ
ธุรการ ผูควบคุมดูแลการเบิกจายพัสดุของหนวยงานไดใชวิธีจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงานโดยเขียน
ดวยมือลงในสมุด ตอมาเมื่อมีปริมาณการเบิกจายพัสดุสํานักงานเพิ่มมากขึ้นจากภาระหนาที่ของหนวยงานที่มีการ
ขยายเพิ่มมากขึ้น จึงใชเครื่องคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลการเบิกจายพัสดุสํานักงานในรูปแบบเอกสารสเปรดชีท แต
กระบวนการสงคําขอเบิกพัสดุของพนักงาน ยังใชวิธีเขียนคําขอลงในแบบฟอรมกระดาษ เพื่อใหหัวหนาฝายงานเปน
ผูลงนามอนุมัติ
เมื่อศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ เริ่มดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานสีเขียว จึงมีความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบสํานักงานไรกระดาษมากที่สุด โดยสํานักงาน
เลขานุ ก ารและธุ รการเห็น ว า สมควรปรับปรุง กระบวนการทํ างานโดยนํา เทคโนโลยีม าใช พั ฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงานเบิกจายพัสดุใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ศูนยบรรณสารและสือ่ การศึกษาฯ จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงานขึ้น เพื่อ
เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกและควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงานใหมีความคลองตัว โดยระบบบริหารจัดการ
พัสดุสํานักงานที่พัฒนาขึ้น จะตองเปนระบบที่อํานวยความสะดวกในดานการเบิกจายพัสดุ และการควบคุมพัสดุคง
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คลังภายในหนวยงาน ตลอดจนการเบิกพัสดุจากคลังสวนกลางของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอยูเดิม และเปนระบบที่
สงเสริมการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบออนไลน
การใชงานระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงานที่พัฒนาขึ้น ชวยใหกระบวนการปฏิบัติงานในการ
เบิ ก จ า ยและบริ ห ารจั ด การพั ส ดุ สํ า นั ก งาน ของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาฯ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว
ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบจํานวนเบิกจายและคาใชจายในการเบิกจายพัสดุสํานักงานของแตละฝายงานใน
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ วามีการเบิกจายพัสดุแตละรายการในรอบเดือน รอบป อยางไร และชวยให
ประเมินวาพัสดุรายการไหนที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ มีความจําเปนตองใชงานสูงและบอยครั้ง เพื่อเบิก
จากคลังสวนพัสดุกลางแลวเก็บสํารองไวในคลังพัสดุของหนวยงานตอไป นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพัสดุ
สํานักงานออนไลนดังกลาว ยังเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยการลดกิจกรรมที่ใชกระดาษในสํานักงาน
ไดอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการและการควบคุม
การเบิกจายพัสดุสํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบขอมูลจํานวนและคาใชจายของแตละฝายงานที่มีการ
เบิกพัสดุ และใชประโยชนในการวางแผนการจัดการพัสดุสํานักงานของสํานักงาน
3. เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยการลดกิจกรรมที่ใชกระดาษในสํานักงาน เปน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองตามนโยบายสํานักงานสีเขียวขององคกร
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการดังนี้
1. ผูพัฒนาระบบ ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในการเบิกจายพัสดุสํานักงานจากพนักงานฝาย
เลขานุการและธุรการผูมีหนาที่รับผิดชอบ และสรุปคุณสมบัติของระบบดังนี้
1.1 มี แ บบฟอร มออนไลน สําหรับ ยื่น คํา ขอเบิ กพั สดุ สํานั ก งาน ซึ่ ง มี รู ป แบบที่ใ ช ง านงาย
ใกลเคียงกับแบบฟอรมใบขอเบิกพัสดุที่ใชงานอยูเดิม โดยในการสงคําขอเบิกพัสดุสํานักงานแตละครั้ง จะตอง
สามารถเบิกพัสดุไดมากกวา 1 รายการ
1.2 มีการบันทึกบัญชีพัสดุสํานักงานทั้งหมดไวในระบบ พรอมแสดงจํานวนทางสถิติ ของ
พัสดุแตละรายการ ไดแก จํานวนที่เบิกมาจากสวนกลาง จํานวนที่เบิกจายใหแกพนักงานไปแลว จํานวนคงเหลือใน
คลัง และจํานวนรอจาย (หมายถึงและจํานวนที่ไดรับการอนุมัติเบิกจายแลวและอยูในระหวางรอพนักงานมาติดตอ
ขอเบิก) และขอมูลอื่น ๆ เชน หนวยนับ ราคาพัสดุตอหนวย และรหัสพัสดุซึ่งตรงกับรหัสพัสดุในระบบ ERP เปนตน
1.3 มีกระบวนการอนุมัติคําขอเบิกพัสดุโดยหัวหนาฝายผานทางระบบออนไลน และมีการ
แจงเตือนการสงคําขอไปยังหัวหนาฝายทางอีเมล นอกจากนี้ เมื่อหัวหนาฝายอนุมัติคําขอเบิกพัสดุแลว ควรมีการสง
การแจงเตือนไปยังผูสงคําขอเบิกพัสดุทางอีเมลดวยเชนกัน
1.4 เมื่อมีคําขอเบิกพัสดุที่ไดรับการอนุมัติแลว ระบบจะตองเปลี่ยนสถานะของรายการขอ
เบิกพัสดุที่อยูในคําขอเบิกพัสดุนั้นโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากจํานวนพัสดุคงคลังที่เหลืออยู ซึ่งสามารถเปลี่ยนได
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2 สถานะ คือ 1) “พรอมจาย” หมายถึงพัสดุสํานักงานที่มีจํานวนคงเหลือในคลังเพียงพอ พรอมสําหรับการเบิกจาย
ไดทันที และ 2) สถานะ “รอเบิกจากสวนกลาง” หมายถึงพัสดุสํานักงานที่มีจํานวนคงคลังไมเพียงพอสําหรับการ
เบิกจาย ตองรอประสานงานขอเบิกเพิ่มเติมจากคลังพัสดุสวนกลางของมหาวิทยาลัย
1.5 เมื่อมีการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุสวนกลางของมหาวิทยาลัย และเติมจํานวนพัสดุเขาสู
ระบบเรียบรอยแลว รายการคําขอเบิกพัสดุสํานักงานที่มีสถานะ “รอเบิกจากสวนกลาง” จะถูกเปลี่ยนสถานะเปน
“พรอมจาย” โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบพิจารณาแลวพบวามีจํานวนพัสดุคงเหลือในคลังเพียงพอสําหรับการเบิกจาย
แลว
1.6 รายการขอเบิกพัสดุใดที่ไดรับการอนุมัติและเบิกจายแลว จํานวนพัสดุคงเหลือในคลังจะ
ถูกลดจํานวนลงตามจํานวนที่เบิกจายโดยอัตโนมัติ
1.7 ในกระบวนการจัดการคําขอเบิกพัสดุสํานักงานในขั้นตอนตาง ๆ เชนการอนุมัติคําขอ
จะตองถูกบันทึกประวัติการดําเนินการไวในระบบ และจะตองสามารถแสดงประวัติการดําเนินการยอนหลังเพื่อ
ตรวจสอบได
2. เลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบและฐานขอมูล โดยผูพัฒนาระบบ เลือกพัฒนาระบบใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชันดวยภาษา PHP และใช LARAVEL Framework ซึ่งเปนเฟรมเวิรคหนึ่งในภาษา PHP เปน
เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาระบบ และใช MySQL ซึ่งเปนโปรแกรมระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธแบบ
เปดเผยรหัส เปนสวนจัดเก็บขอมูลทั้งหมดของระบบ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
จากการศึ กษากระบวนการปฏิบัติ งานในการเบิก จ ายพั สดุ สํานั กงานเพื่ อพั ฒ นาระบบ โดย
กําหนดคุณสมบัติของระบบตามที่ผูปฏิบัติงานตองการ และเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม เมื่อพัฒนาระบบเสร็จ
สมบูรณแลว ทําใหไดระบบบริหารจัดการและควบคุมการเบิกจายพัสดุ ที่สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
เบิกจายพัสดุสํานักงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาฯ ดังนี้
1. เมื่อพนักงานในหนวยงานมีความตองการใชงานพัสดุสํานักงานเพิ่มเติม สามารถล็อกอินเขาสู
ระบบ เพื่อสงคําขอเบิกพัสดุสํานักงานผานแบบฟอรมออนไลนได ซึ่งแบบฟอรมออนไลนนี้ มีรูปแบบใกลเคียงกับ
แบบฟอรมใบเบิกคําขอพัสดุที่ใชงานอยูเดิม
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ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอรมออนไลนสําหรับขอเบิกพัสดุสํานักงานที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับแบบฟอรมที่ใชงานอยู
เดิม
2. เมื่อหัวหนาฝายหรือผูมีอํานาจพิจารณาคําขอเบิกพัสดุในฝายงานไดรับการแจงเตือนคําขอ
เบิกพัสดุสํานักงานทางอีเมล สามารถดูรายละเอียดคําขอเบิกพัสดุไดโดยล็อกอินเขาสูร ะบบ และสามารถจัดการคํา
ขอในกรณีตาง ๆ ไดแก อนุมัติ ปฏิเสธ หรือ ยกเลิก ได ตามการพิจารณา

ภาพที่ 2 แสดงหนาจอรายละเอียดคําขอเบิกพัสดุสํานักงานและสวนจัดการคําขอสําหรับหัวหนาฝายหรือผูมีอํานาจ
อนุมัติในฝายงาน
3. เมื่อคําขอเบิกพัสดุสํานักงานไดรับการอนุมัติแลว รายการคําขอเบิกพัสดุ ที่รอการเบิกจายจะ
ปรากฏในหนาจอสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียมการเบิกจายพัสดุ โดยสถานะการ
เบิกจายพัสดุสามารถแสดงได 2 สถานะ ไดแก สถานะ “พรอมจาย” และ “รอเบิกจากสวนกลาง” ซึ่งเปนสถานะที่
ระบบคํานวณใหโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาตามจํานวนพัสดุคงคลังที่เหลืออยูในระบบ
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โดยสถานะ “พรอมจาย” หมายถึงพัสดุสํานักงานที่มีจํานวนคงเหลือในคลังสํารองเพียงพอ
พรอมสําหรับการเบิกจายไดทันที และสถานะ “รอเบิกจากสวนกลาง” หมายถึงพัสดุสํานักงานที่มีจํานวนคงคลังไม
เพียงพอสําหรับการเบิกจาย ตองทําเรื่องขอเบิกเพิ่มเติมจากคลังพัสดุสวนกลางของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3 แสดงหนาจอรายการพัสดุรอจาย โดยแสดงสถานะรายการพัสดุที่รอการเบิกจายใหตามจํานวนพัสดุคงคลัง
ที่เหลืออยู
4. เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเบิกจายพัสดุ จําเปนตองเบิกพัสดุเพิ่มเติมจากคลังสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย สามารถรวบรวมรายการและจํานวนพัสดุที่รอเบิกจากสวนกลางทั้งหมดได โดยไปที่หนาจอบัญชี
พัสดุ

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอบัญชีพัสดุทั้งหมด ซึ่งแสดงจํานวนพัสดุแตละรายการ รวมถึงจํานวนพัสดุที่รอการเบิกจาย
โดยรอเบิกจากสวนกลางดวย

665

5. เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเบิกจายพัสดุ ไดเบิกพัสดุจากคลังสวนกลางของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว จะตองบันทึกรายการและจํานวนการเบิกพัสดุจากสวนกลางเขาสูระบบ โดยใชแบบฟอรม “รายงาน
การเบิกพัสดุจากคลังมหาวิทยาลัย” เพื่อรอการอนุมัติจากหัวหนาฝายเลขานุการและธุรการ หรือผูมีอํานาจอนุมัติ
การนําเขาพัสดุจากสวนกลาง

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอสําหรับการรายงานการเบิกพัสดุจากคลังมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแบบฟอรมออนไลนในระบบ
6. เมื่อรายงานการเบิกพัสดุจากคลังมหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติแลว จํานวนพัสดุคงคลัง
(ซึ่งหมายถึงจํานวนของพัสดุสํานักงานแตละรายการที่จัดเก็บไวในคลังพัสดุของสํานักงานเลขานุการฯ) จะเพิ่ม
จํานวนขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามจํานวนการเบิกพัสดุจากคลังสวนของกลางของมหาวิทยาลัย และรายการคําขอเบิกพัสดุ
สํานักงานที่มีสถานะ “รอเบิกจากสวนกลาง” จะถูกเปลี่ยนสถานะเปน “พรอมจาย” โดยอัตโนมัติ ตามการคํานวณ
จากจํานวนพัสดุคงคลังในระบบ

666

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอประวัติการเบิกพัสดุจากคลังสวนของกลางของมหาวิทยาลัย
7. เมื่อรายการเบิกพัสดุพรอมสําหรับการเบิกจายแกพนักงานแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะเปนผูจายพัสดุแก
พนักงาน พรอมกับเปลี่ยนสถานะประจํารายการขอเบิกพัสดุนั้น เปน “จายพัสดุแลว”

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอรายละเอียดคําขอเบิกพัสดุสํานักงานที่ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาฝายแลว (สวนที่ 1)
ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ า ยพั ส ดุ สามารถแก ไ ขสถานะการเบิ ก จ า ยพั ส ดุ ต ามขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานจริงได (สวนที่ 2) โดยประวัติการจัดการคําขอเบิกพัสดุในขั้นตอนตาง ๆ จะถูกบันทึกไวใน
ระบบเพื่อการตรวจสอบ (สวนที่ 3)
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8. นอกจากการปฏิบัติตามขั้นตอนในขอ 1 ถึง 7 แลว ผูปฏิบัติงาน หัวหนาฝาย และผูที่เกี่ยวของ
สามารถดูสถิติการเบิกจายพัสดุในหนวยงานได โดยคลิกที่เมนูในสวน “รายงาน” ในระบบ

ภาพที่ 8 แสดงหน า จอรายงานการเบิ ก จ ายพั สดุ สํานั ก งานในหน ว ยงาน ซึ่ ง สามารถรายงานสถิ ติแ บบรายวัน
รายเดือน และรายงานสถิติตามชวงเวลาที่กําหนดได
9. ในการควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงาน สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบในระดับ
ตาง ๆ ใหแกพนักงานในหนวยงาน โดยใชหนาจอการตั้งคา ดังนี้

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอรายการบัญชีผูใชของพนักงานในหนวยงานซึ่งสามารถตั้งคาสิทธิ์การเขาถึงระบบในระดับ
ตาง ๆ เปนรายบุคคล
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ภาพที่ 10 แสดงหนาจอการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติคําขอเบิกพัสดุ ในแตละฝายงาน
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงาน โดยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จริงในการเบิกจายพัสดุ จนทําใหสามารถกําหนดคุณสมบัติของระบบไดตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน
รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม จึงทําใหไดระบบแอปพลิเคชันสําหรับควบคุมการ
เบิกจายพัสดุสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยระบบบริ ห ารจั ด การพั ส ดุ สํ า นั ก งานที่ พั ฒ นาขึ้ น เป น ระบบออนไลน ที่ ส อดคล อ งกั บ
กระบวนการเบิก จา ยพั สดุภายในหน วยงานของศู นย บรรณสารและสื่อ การศึ กษาฯ และการเบิ กพั สดุจ ากคลัง
สวนกลางของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยพนักงานในหนวยงานสามารถสงคําขอเบิกพัสดุสํานักงาน โดยการ
เขาสูระบบและสงคําขอผานแบบฟอรมออนไลน เมื่อหัวหนาฝายงานไดรับการแจงเตือนคําขอเบิกพัสดุทางอีเมล
หัวหนาฝายงานจะเขาสูระบบดวยบัญชีผูใชของตนเองเพื่ออนุมัติคําขอเบิกพัสดุ ซึ่งการอนุมัติคําขอเบิกพัสดุทุกครั้ง
จะถูกบันทึกประวัติไวในระบบดวย หลังจากนั้นขอมูลคําขอเบิกพัสดุสํานักงานที่ไดรับอนุมัติแลวจะแสดงยังหนาจอ
การทํางานของพนักงานในฝายเลขานุการและธุรการ เพื่อเตรียมการเบิกจายพัสดุตอไป
การใชงานระบบบริหารจัดการพัสดุสํานักงานที่พัฒนาขึ้น จึงทําใหกระบวนการปฏิบัติงานในการ
เบิกจายและบริหารจัดการพัสดุสํานักงานของฝายเลขานุการและธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถจัดทํา
บัญชีควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงาน ตรวจนับจํานวนพัสดุคงคลัง และรายงานผลทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณการ
เบิกจายพัสดุสํานักงานและพัสดุคงคลัง ไดอยางถูกตองแมนยํา สะดวกรวดเร็ว และโปรงใส
ในขณะเดียวกัน การใชงานระบบออนไลนแบบเบ็ดเสร็จ ยังเปนการลดกิจกรรมที่ใชกระดาษใน
สํานักงาน ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ ไดอีกทางหนึ่ง
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบความต อ งการการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ของ
บรรณารั ก ษ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประชากรและกลุ มตั ว อยา งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แก
บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ และบรรณารักษ คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนทั้งหมด 13 คน
และผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาชีพบรรณารักษ จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การแจกแจงความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา บรรณารักษสวน
ใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและนํามาใชพัฒนางาน รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับแรก ไดแก การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุม/สัมมนา หัวขอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
หองสมุดการบริการและเผยแพรและการจัดเก็บ/การคนคืนสารสนเทศ

คําสําคัญ: การพัฒนาทางวิชาชีพ, บรรณารักษ, การพัฒนา
ABSTRACT
This research aims to study the patterns of professional development needs of
librarians, office of academic resources Ubon Ratchathani University population and sample groups
used in the research wewe librarian in Ubon Ratchathani University total of 13 persons and 10
qualified professional librarians using a specific random method the research instruments were the
frequency, percentage, mean and qualitative data analyzes wewe used to analyze content the
research results were found that most librarians aim to increase their knowledge and develop their
work top three average professional development models including training study visits and
conferences/ seminars topics on the use of information technology in library, service and
dissemination, and information storage/retrieval.
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บทนํา
ความก า วหน า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ทํ า ให โ ลกก า วสูสั ง คมดิจิ ทั ล การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางวิชาชีพและบทบาทของบรรณารักษ มีความตองการและความคาดหวังบทบาทและ
สมรรถนะใหมของบรรณารักษโดยเฉพาะในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการศึกษาอุดมศึกษาเปนพลัง
ขับเคลื่อนสังคมตอบสนองความตองการของสังคม โดยหองสมุดและบรรณารักษเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development : PD) เปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา
บทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ การพัฒนาทางวิชาชีพและเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ ทันกับความกาวหนาของวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป (Wooll, 2005, p. 22)
บรรณารั ก ษ ยุ ค ใหม ใ นศตวรรษที่ 21 ต อ งมี ค วามรู ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ คื อ
1) ความสามารถหรือทักษะในระดับตน (สายปฏิบัติ) ซึ่งประกอบดวย สามารถที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง นําสื่อ
ออนไลนเขามาใชเพื่อความสะดวกสบาย สามารถแกไขปญหาดานเทคโนโลยีแบบเบื้องตน สามารถเรียนรูดาน
เทคโนโลยี และสามารถรวบรวมความรูดานเทคโนโลยีกับเครือขายหองสมุด และ 2) ความสามารถหรือทักษะใน
ระดับสูง (สายการบริหาร) ซึ่งประกอบดวย ทักษะเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สามารถตอบคําถามและการ
ประเมินงานบริการหองสมุด สามารถวิเคราะหหาความตองการของผูใชบริการ มีวิสัยทัศนในการเปลี่ยนภาพลักษณ
หองสมุดแบบเดิมไปสูการเปนหองสมุดที่ใชสื่อออนไลน สามารถหาจุดเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และสามารถขยายองคความรูหรือนําเสนอหองสมุดได (สุนิดา บุญญานนท, 2554, น. 45)
บรรณารักษ คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงานในหองสมุดและสถาบันบริการ
สารสนเทศ เปนอาชีพหนึ่งที่สําคัญจําเปนอยางยิ่งในสังคมความรู (Knowlegde-base Society) มีบทบาทเปนผูนํา
ในการบริหารจัดการเรื่องการอานของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิจัย ผูประกอบอาชีพตาง ๆ และประชาชน
ทั่ ว ไป ผู ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในอาชี พ บรรณารั ก ษ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได นั้ น จะต อ งจบการศึ ก ษา ในสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร (อัมรินทร แกงกองทรัพย, 2559)
จะเห็ น ได วา การพั ฒ นาวิ ชาชี พ บรรณารัก ษ มี ก ารดํ าเนิ น งานมาอย างตอ เนื่ อ ง เพื่ อ ส งเสริม
สนับสนุนวิชาชีพบรรณารักษ ซึ่งทําหนาที่ใหบริการสารสนเทศรวมทั้งผูชี้นําและพัฒนาเครื่องมือสําหรับคนหาแหลง
สารสนเทศที่มีประโยชนแกผูใชเพื่อเสริมสรางรากฐานทางการศึกษาใหมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสถานภาพทางวิชาชีพบรรณารักษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ศึกษาสภาพการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ของบรรณารั ก ษ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
4. เพื่อศึกษาความตองการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 9 คน
บรรณารักษคณะ จํานวน 4 คน รวม 13 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ บรรณารักษ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 9
คน บรรณารักษคณะ จํานวน 4 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การสรางแบบสอบถามฉบับราง แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เพื่อสํารวจสภาพการพัฒนาทางวิชาชีพของ บรรณารักษ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ เปนคําถาม
แบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 13 ฉบับ ไดรับ
กลับคืนมาและคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ จํานวน 13 ฉบับ ซึ่งเปนจํานวนที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการ
วิจัยในครั้งนี้
4. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณโดยใช โ ปรแกรมสํา เร็ จ รูป เพื่ อหา
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way
ANOVA) เพื่ อ ทดสอบความแตกต า งเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของบรรณารั ก ษ ต อ รู ป แบบการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูวิจัย
ไดนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประเด็น ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง
3. หัวขอที่บรรณารักษตองการการพัฒนาทางวิชาชีพ
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ตารางที่ 1 รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพ
การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
การจัดการความรูในองคกร
การเรียนรูออนไลน

จํานวน
11
10
9
7
5

รอยละ
84.62
76.92
69.23
53.85
38.46

จํานวน
12
11
7

รอยละ
92.31
84.62
76.92

จํานวน
13
12
10
9
9
7
5

รอยละ
100
92.31
76.92
69.23
69.23
76.92
38.46

ตารางที่ 2 วัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่
1
2
3

วัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูนความรู
เพื่อนํามาใชพัฒนางาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

ตารางที่ 3 หัวขอที่บรรณารักษตอ งการการพัฒนาทางวิชาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หัวขอในการพัฒนา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุด
การใชภาษาตางประเทศ
การจัดกิจกรรมการใชสารสนเทศและสงเสริมการเรียนรู
การบริการสารสนเทศเชิงรุก
การคนคืนสารสนเทศทางเว็บไซต
การสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน
แอปพลิเคชั่นในงานบริการ

อภิปรายผล
จากสรุ ป ผลการวิ จั ย ที่ พ บ มี ป ระเด็ น ที่ ค วรนํ า มาอภิ ป รายผล ดั ง นี้ บรรณารั ก ษ ส ว นใหญ มี
วัตถุประสงคของการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู นํามาใชพัฒนางาน และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
สอดคล อ งกั บ จรรยาบรรณบรรณารั ก ษ (สมาคมห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทย, 2552, ออนไลน ) ที่ กํ า หนดว า
บรรณารักษตองศึกษา แสวงหาความรูตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในวิชาชีพ ทั้งนี้เปน
เพราะการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาความรู ทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และผลการวิจัยของ
ขัตติยา ทองทา (2543) และเบญจวรรณ ระงับภัย (2547) พบวา บรรณารักษเขารวมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ
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เพื่ อ นํ า ความรู แ ละประสบการณ ใ หม ๆ มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน เพื่ อ ให ทั น กั บ ความก า วหน า ทางวิ ช าชี พ
นอกจากนี้ยังพบวาบรรณารักษมีความตองการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบดังตอไปนี้ ตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
การฝ ก อบรมการศึ ก ษาดู ง าน และการประชุ ม /สั ม มนาทางวิ ช าการ สอดคล อ งกั บ มาตรฐานห อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ที่กําหนดวาบุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีโอกาสไดรับการศึกษาฝกอบรม รวมทั้ง
ไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งวิชาการและวิชาชีพระดับสูงอยางสม่ําเสมอใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544, น. 3) และยังสอดคลองกับสมรรถนะหลักของ
บรรณารักษที่จําเปนที่กําหนด ของสมาคมหองสมุดอเมริกัน ใหบรรณารักษมีการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอด
ชีวิต ดวยการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (American Library Association, 2009, Online)
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุธีรา วงศพุฒิ (2548) และอัมรินทร แกวกองทรัพย (2558) พบวาบรรณารักษ
จํานวนมากที่สุดตองการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร คือ การศึกษาดูงาน เนื่องจากการศึกษาดูงานเปนการ
เสริมสรางประสบการณตรง และมีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศ สวนการฝกอบรมจะมุงเนนการพัฒนาหรือฝกฝน
บุคลากรใหเรียนรู มีความชํานาญขึ้น โดยมุงเนนในการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่กําหนด
และการประชุม/สัมมนาเปนการรวมกลุมปรึกษาหารือในเรื่องที่กําหนด หรือเปนการประชุมของบุคคลกลุมหนึ่งที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันและเปดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็น ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา บรรณารักษสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนความรู จํานวน 12 คน (รอยละ 92.31) รองลงมาเพื่อนํามาใชพัฒนางาน จํานวน 11 คน (รอยละ 84.62)
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ จํานวน 10 คน (รอยละ 76.92) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ
สวนใหญตองการพัฒนาทางวิชาชีพโดยรวม ระดับมาก โดยรูปแบบที่บรรณารักษตองการเขารวมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับแรก คือ การฝกอบรม รองลงมา คือ การศึกษาดูงาน และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมที่
บรรณารักษ ตองการเขารวมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเรียนรูออนไลน บรรณารักษสวนใหญตองการการพัฒนาทาง
วิชาชีพในหัวขอตาง ๆ โดยรวม ระดับมาก โดยหัวขอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานหองสมุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ การใชภาษาตางประเทศ การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชสารสนเทศและสงเสริมการเรียนรู การบริการ
สารสนเทศเชิงรุก การคนคืนสารสนเทศทางเว็บไซต การสรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน
และ หัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ระดับมาก คือ แอปพลิเคชั่นในงานบริการ
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. บรรณารั ก ษ ต อ งตระหนั ก ต อ ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี แ ละมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู
ตลอดเวลา
2. ผูบริหารหองสมุดควรกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบรรณารักษใหมีสมรรถนะของ
บรรณารักษ ทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล อยางมีระบบและเปนรูปธรรม
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การนําไปใชประโยชน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง ความต อ งการพั ฒ นาตนเอง รู ป แบบการพั ฒ นาตนเองของ
บรรณารักษอันจะนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบรรณารักษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามความเหมาะสมและ
ตามยุคตามสมัย
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ตูอบฆาเชื้อหนังสือ
UV Care Multi Purpose
เฉลิมเกียรติ ดีสม, นําชัย แสนหาญ, พินิจ หงษศิริมงคล
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
chalermkiat@go.buu.ac.th
sudsai@go.buu.ac.th,
pinitbuu@hotmail.com

บทคัดยอ
ในชวงของการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) บุคลากรสํานักหอสมุด
ตางระดมมันสมองในการเตรียมใหบริการตาง ๆ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด สิ่งหนึ่งที่ขาพเจา
มองเห็นโอกาสความเปนไปไดคือเรื่อง การติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) กับหนังสือที่ใหบริการ จึงมีแนวคิดที่จะจัดหา
เครื่องฆาเชื้อโคโรนา (COVID-19) มาใหบริการแตเนื่องดวยมีราคาที่สูง จึงศึกษาความเปนไปไดในการสรางตูอบฆา
เชื้อหนังสือขึ้นมาใชเอง โดยอาศัยหลักการ การใชรังสี UVC. ในการฆาเชื้อโคโรนาไวรัส เพราะมีตัวอยางบาง
หนวยงานก็สรางอุปกรณลักษณะนี้ขึ้นมาใชเชนกัน และเมื่อสรางอุปกรณเสร็จแลว สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่ไมอาจ
มองข า มได คือ เรื่อ งความมั่นใจในการใช ตูอ บฆ าเชื้ อ เอนกประสงค “ว า เราจะรูไดอ ยา งไรวา มัน ฆาเชื้อโคโรนา
(COVID-19) ได จ ริ ง 100 %” ข า พเจ า จึ ง ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ใ ห นั ก วิ ท ยาศาสตร ม าช ว ยตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของตูอบฆาเชื้อหนังสือนี้ ผลการตรวจสอบวิเคราะหปรากฏวา รังสีอัลตราไวโอเลตภายใน
ตูอบฆาเชื้อหนังสือนั้นสามารถทําลายเซลลแบคทีเรียทดสอบไดทั้งหมดภายในระยะเวลา 30 นาที

คําสําคัญ: COVID-19, เชื้อโคโรนาไวรัส, รังสีอัลตราไวโอเลต, ไวรัส, แบคทีเรีย
ABSTRACT
During the surveillance of the Coronavirus Disease ( COVID- 19) outbreak, library
personnel mobilized them to prepare services. Strictly according to the university's measures One
of the things that I see opportunity, possibility is the story. Coronavirus infection (COVID-19) with
the service book Therefore, the idea is to supply the Corona killing machine ( COVID-19) to serve,
but due to the high price Therefore studying the possibility of creating a book sterilizer incubator
for use by ourselves By using UVC rays. To kill the coronavirus. Because there are examples, some
agencies have created a device like this as well. And when finished building the equipment One
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important thing that cannot be overlooked is the confidence in the use of a multi-purpose sterilizer.
" How do we know that it kills the coronavirus ( COVID- 19) 100% true?" So I made a letter asking
scientists to help verify the performance of this sterilizer. The results of the analysis showed that
The ultraviolet rays inside the book killing incubator can destroy all test bacteria cells within 30
minutes.

Keyword: COVID-19, UVC rays, Coronavirus infection, Bacteria, Virus
บทนํา
ชวงเวลาของการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) บุคลากรสํานักหอสมุด
สรางมาตรการตาง ๆ เพื่อใหบริการแกผูใชบริการใหไดมากที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่ง
บริการการยืมสารสนเทศประเภทหนังสือก็เปนบริการหนึ่งซึ่งยังเปดใหบริการอยู ขาพเจาก็เล็งโอกาสในเรื่องการเปน
พาหะนําเชื่อโคโรนา (COVID-19) ของหนังสือได ดังนั้นจึงคิดทําตูอบฆาเชื้อโคโรนา (COVID-19) ขึ้นมา โดยอาศัย
รังสีอัลตราไวโอเลตจากหลอดไฟฟารังสี UV เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตอเจาหนาที่และผูใชบริการ โดย
การสรางตูอบนี้อาศัยวัสดุที่มีในหนวยงานหลัก
วัตถุประสงค
1. เพื่อฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีโอกาสติดมากับหนังสือ เมื่อมีการคืนกลับมายัง
สํานักหอสมุด
2. เปนมาตรการเพิ่มความมั่นใจตอผูรับบริการและเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. สามารถนําไปฆาเชื้อพวกอุปกรณอื่น ๆ ตลอดจนหนังสือที่เกาได
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. ศึกษาหลักการทํางานของตูอบฆาเชื้อดวยรังสี UV-C
2. ปรึกษาผูอํานวยถึงแนวทางในการจัดทําตูอบฆาเชื้อหนังสือ
3. หาทีมรวมทํางาน
4. หาอุปกรณในการสรางตูอบฆาเชื้อหนังสือ
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ภาพที่ 1 ดูความเปนไปในการนําตูใสอุปกรณเน็ตเวิรค ไปทําตูอบฆาเชื้อ

ภาพที่ 2 อุปกรณแผนฟลอยและกาวเพื่อใชติดกับผนังตูดานตาง ๆ
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5. สรางตูอบฆาเชื้อหนังสือ
5.1 แกะตูอุปกรณเน็ตเวิรค เดิมออกเปนสวน ๆ

ภาพที่ 3 รื้อตูอุปกรณเน็ตเวิรคทั้งหมด
5.2 แปะฟลอยผนังเหล็กแตละดานปองกันรังสี UV

ภาพที่ 4 แปะฟลอยผนังเหล็กแตละดานปองกันรังสี UV
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5.3 จากนั้นนํามาประกอบเปนตูอีกครั้งและใสตระแกรงเปนชั้นเพื่อวางหนังสือ

ภาพที่ 5 ประกอบตูเน็ตเวิรคกลับคืนและใสตะแกรงเปนชั้นเพื่อวางหนังสือ
5.4 ใสหลอดไฟ UVC สวนหลังของตูอบฆาเชื้อหนังสือดานในและทดสอบ

ภาพที่ 6 ใสหลอดไฟ UVC สวนหลังของตูอบฆาเชื้อและทดสอบการทํางานเบื้องตน
6. ทดสอบประสิท ธิ ภาพตูอ บฆา เชื้ อหนัง สือ โดยการความอนุ เคาระหนั กวิ ทยาศาสตรจาก
ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เปนผูทดสอบ
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6.1 เตรียมแบคทีเรียทดสอบ
6.2 อาหารเลี้ยงเชื้อ
6.3 เตรียมเซลลแขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ
6.4 เตรียมจานอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
6.5 ทดสอบประสิทธิภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตภายในตูนิรภัย
6.6 การทดลองควบคุมบวก(positive control)
6.7 การทดลองควบคุมการเจริญ(growth control)
6.8 การตรวจผลการทดลอง

ภาพที่ 7 นักวิทยาศาสตร เตรียมเครื่องอบฆาเชื้อหนังสือและวางเชื้อแบคทีเรียที่ใชทดลอง ในตะแกรงชั้นตาง ๆ
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
ผลการดําเนินการ
1. แบคทีเรียทดสอบทั้งสองชนิดคือ S. Aureus ATCC6538 และ K. pneumoniae ที่ผานการ
ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตจากแหลงกําเนิดรังสีภายในตูอบฆาเชื้อหนังสือ เปนเวลา 30 นาที เมื่อนําบมที่ 35-37
องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง ไมพบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดแสดงวารังสีอัลตราไวโอเลตในตูฆาเชือ้
หนังสือสามารถทําลายแบคทีเรียทดสอบไดทั้งหมด (ตารางที่ 1 และภาพที่ 8) เชนเดียวกับการทดสอบโดยใชรังสี
อัลตราไวโอเลตจากตูชีวนิรภัย ระดับ2
2. จากการทดลองใชกระดาษ A4 จํานวน 1 แผน สมมติแทนกระดาษหนังสือปดจานแทนฝา
จานพบวามีแบคทีเรียทดสอบเจริญเติบโตได แตมีแบคทีเรียบางสวนถูกทําลายไป สังเกตไดจากการเจริญของ
แบคทีเรียเปนโคโลนี่เดี๋ยว (ภาพที่ 9) แตกตางจากการเจริญของแบคทีเรียในการทดสอบควบคุมสําหรับการเจริญ
(growth control) ที่ เ จริ ญ เต็ มจานไม แยกเป น โคโลนี เ ดี่ย ว (ภาพที่ 8) แสดงว า กระดาษ A4 จํ า นวน 1 แผนมี
ความบางหรือมีรูพรุนทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถสองทะลุถึงเซลลแบคทีเรียทดสอบที่อยูบนผิวหนาอาหาร
ภายใตการปกปองของกระดาษ A4 ได
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ตารางที่ 1 การเจริญของแบคที่เรียทดสอบหลังทําการทดสอบดวยวิธีตาง ๆ
ชนิดของแบคทีเรียทดสอบ
การทดสอบ
S. Aureus ATCC6538
เปดฝาจานทดสอบแลวปดดวยกระดาษ
A4 (วาง5 ตําแหนงในตู): แหลงรังสี
อัลตราไวโอเลต คือ เปนตูอบฆาเชือ้
หนังสือ
เปดฝาจานทดสอบ (วาง 5 ตําแหนงในตู) :
แหลงรังสีอลั ตราไวโอเลต คือ เปนตูอบฆา
เชื้อหนังสือ
การทดสอบควบคุมบวก(Positive
control):แหลงรังสีอัลตราไวโอเลต คือ
เปนตูชีวนิรภัย ระดับ 2
การทดลองควบคุมสําหรับการเจริญ
(growth control):ไมผานการฉายรังสี
อัลตราไวโอเลต
K. pneumonia
เปดฝาจานทดสอบแลวปดดวยกระดาษ
A4 (วาง5 ตําแหนงในตู): แหลงรังสี
อัลตราไวโอเลต คือ เปนตูอบฆาเชือ้
หนังสือ
เปดฝาจานทดสอบ (วาง 5 ตําแหนงในตู) :
แหลงรังสีอลั ตราไวโอเลต คือ เปนตูอบฆา
เชื้อหนังสือ
การทดสอบควบคุมบวก(Positive
control):แหลงรังสีอัลตราไวโอเลต คือ
เปนตูชีวนิรภัย ระดับ 2
การทดลองควบคุมสําหรับการเจริญ
(Growth control):ไมผานการฉายรังสี
อัลตราไวโอเลต

การเจริญของแบคทีเรีย
พบการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
ทั้ง 5 ตําแหนง

ไมพบการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบทั้ง 5 ตําแหนง
ไมมีการเจริญของแบคทีเรีย

แบคทีเรียเจริญดีทุกจาน

พบการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
ทั้ง 5 ตําแหนง

ไมพบการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบทั้ง 5 ตําแหนง
ไมมีการเจริญของแบคทีเรีย

แบคทีเรียเจริญดีทุกจาน
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ภาพที่ 8 การเจริญของแบคทีเรียทดสอบในการควบคุมการเจริญ (growth control): หลังจากบมที่ 35-37 องศา
เซลเซียสนาน 24 ชั่มโมง ซาย: S.aureus ATCC6538, ขวา: K. Pneumonia

ภาพที่ 9 การเจริญของแบคทีเรียทดสอบจากการใชกระดาษ A4 ความหนาแนนเทากับกระดาษ 1 แผนปดจาน
เพาะเชื้อแทนฝาจานหลังจากบมที่ 35-37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง ซาย: S.aureus ATCC6538,
ขวา: K. pneumonia
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ภาพที่ 10 ตัวอยางของจานแบคที่เรียทดสอบหลังจากการผานการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตภายในตูอบฆาเชื้อหนังสือ
เปนเวลา 30 นาทีและนําไปบมที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมงไมพบการเจริญของแบคที่เรีย
ใด ๆ บนจานอาหาร ซาย: S.aureus ATCC6538, ขวา: K. pneumonia
อภิปรายผล
1. ตูอบฆาเชื้อหนังสือสามารถใชอบฆาเชื้อโคโรนา (COVID-19) ที่ติดมากับปกหนังสือหนังสือได
เทานั้น แตไมสามารถฆาเชื้อภายในตัวเลมไดดังตัวอยาง ที่ไดทดลองโดยเปดฝาจานทดสอบแลวปดดวยกระดาษ A4
(วาง 5 ตําแหนงในตู) แหลงรังสีอัลตราไวโอเลต คือ เปนตูอบฆาเชื้อหนังสือ ผลปรากฏวา พบการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบทั้ง 5 ตําแหนง
2. การใช น้ํ า ยาเช็ ด ทํ า ความสะอาดหนั ง สื อ เป น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในความเพิ่ ม ความมั่ น ใจต อ
ผูใชบริการแตก็เปนความเสี่ยงในการทําลายหนังสือเชนกันดังนั้นการใชตูอบฆาเชื้อเปนวิธีการหนึ่งที่ใชทํา ความ
สะอาดพรอมทั้งถนอมหนังสือไดเชนกันและยังเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในการใชรังสี UV ฆาเชื้อโคโรนา (COVID-19)
ได ซึ่งทําใหผูใชบริการมีความมั่นใจในการใชบริการที่มีมาตรการ
3. สามารถอบฆาเชื้อวัสดุและอุปกรณเชน ธนบัตร กุญแจ และโทรศัพทได ตลอดจนสามารถใช
อบฆาเชื้อทําความสะอาดหนังสือเกาซึ่งอาจมีเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
1. รังสีอัลตราไวโอเลตในตูอบฆาเชื้อหนังสือสามารถทําลายแบคทีเรียทดสอบชนิด S. aureus
ATCC 6538 ไดทั้งหมดในเวลา 30 นาที ซึ่งการเลือกใช S. aureus เปนแบคทีเรียทดสอบ เนื่องจากเปนแบคทีเรีย
แกรมบวก มีความสามารถในการกอโรคไดและพบตามผิวหนังของมนุษย ในน้ํามูก น้ําลาย น้ําคัดหลั่ง สิว ฝ หนอง
โดยเฉพาะที่กําลังอักเสบ ซึ่งมีโอกาสปนเปอนหนังสือจากการใชมือแคะ แกะ เกา สวนตาง ๆ ของรางกายของ
ผูใชบริการ
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2. รั ง สี อั ล ตราไวโอเลตในตู อ บฆ า เชื้ อ หนั ง สื อ สามารถทํ า ลายแบคที เ รี ย ทดสอบชนิ ด K.
pneumoniae ไดทั้งหมดในเวลา 30 นาที ซึ่งการเลือกใช K.pneumoniae เปนแบคทีเรียทดสอบเนื่องจากเปน
ตัวแทนแบคทีเรียแกมลบ เปนแบคทีเรียทีป่ กติจะอาศัยในลําไสมนุษย และไมกอใหเกิดโรค แตหากเชื้อนี้แพรไปอยู
สวนตาง ๆ ในรางกาย ก็จะสามารถทําใหเกิดโรคตาง ๆ ไดและแบคทีเรียชนิดนี้เปนแบคทีเรียที่สามารถสรางแคบ
วูลปกปองเซลลจากสภาวะแวดลอมได สงผลใหสามารถทนทานในสภาวะแวดลอมที่แหงไดนานขึ้น
3. รังสีอัลตราไวโอเลตมีพลังการทะลุทะลวงต่ํา ไมสามารถทะลุผานแผนพลาสติกที่เปนจาน
เพาะเชื้อไดแตจากทดสอบพบวา สามารถทะลุผานกระดาษ A4 (80 แกรม) ความหนาเทากับความหนาของกระดาษ
1 แผนได การทําลายจุลินทรียของรังสีอัลตราไวโอเลตจะทําลายไดเฉพาะรอบนอกของหนังสือเทานั้น
4. ซี่ตระแกรงทรงกลมในตู อบฆ าเชื้อหนั งสือไมสามารถบดบั งรั งสี อัลตราไวโอเลตได รังสี
สามารถเขาทําลายแบคทีเรียทดสอบในจานที่วางคว่ําไดทั้งหมดเชนเดียวกับจานที่วางหงาย
5. ในสถานการณปจจุบันที่มีการระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) นั้น เนื่องจากไม
สามารถเพาะเลี้ยงไวรัสชนิดนี้ได แตโคโรนาไวรัสนี้ เปนไวรัสชนิดมีปลอกหุมถูกทําลายไดงายกวาแบคทีเรียทดสอบ
ทั้ง 2 ชนิด ดังนั้น ถาแบคทีเรียทดสอบทั้ง 2 ชนิดถถูกทําลายไดไวรัสชนิดนี้ก็สามารถถูกทําลายไดเชนกัน
ขอเสนอแนะ
1. ตูอบฆาเชื้อหนังสือมีรังสี(แสง) รั่วออกมาตามรอยตอประตูเปดปดได ซึ่งเปนอันตรายตอ
สายตาและผิ ว หนั ง ของผู ป ฏิ บั ติ ง าน ต อ งใช ผ า ดํ า หนามากกว า 1 ชั้ น ป ด ทั บ ตู ก อ นป ด สวิ ท ช ใ ห ห ลอดรั ง สี
อัลตราไวโอเลตทํางาน
2. หากเราตองการอบฆาเชื้อหนังสือในปริมาณมากนั้นสามารถปรับขนาดตูใหมีความใหญขึ้น
และเพิ่มหลอดไฟฟา UV ตามความเหมาะสม และเพื่อเปนการความสะดวกตอผูปฏิบัติงานอาจเพิ่ม Time Switch
ตรงสวนเปด-ปด เพื่อสามารถตั้งเวลาเปดและปดเปนแบบอัตโนมัติได เพื่อชวยใหทํางานมีประสิทธิภาพและประหยัด
กระแสไฟฟายิ่งขึ้น
การนําไปใชประโยชน
1. สามารถใชอบฆาเชื้อโคโรนา (COVID-19) ที่ติดมากับหนังสือได
2. สามารถนําอบฆาเชื้อประภทหนังสือเกาได
3. สามารถอบฆาเชื้อวัสดุและอุปกรณ เชน ธนบัตร กุญแจ และโทรศัพทได
รายการอางอิง
จิตศักดิ์ ไชยพาน. (2553). เทคโนโลยีในการใขแสงอุลตราไวโอเลท (UV). สัตวเศรษฐกิจ, 27(632), 61-64.
พิเชษ บัญญติ. (2563). คูมือเอาตัวรอดจากไวรัส Covid-19. กรุงเทพฯ: เซเวนดี บุค.
สมพงษ ชัยโอภานนท. (2563). โคโรนาไวรัส (COVID-19). วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม,
43(1), 11-18.
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บทคัดยอ
ระบบจองพื้นที่นั่งอานชวงการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 (KKUL Seat Booking era
COVID) เปนระบบเว็บแอพลิเคชั่นที่ใหผูใชบริการของสํานักหอสมุดและหองสมุดคณะ จํานวน 15 แหง ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถตรวจสอบขอมูลพื้นที่นั่งอานที่เปดใหบริการ อาทิ ภาพบรรยากาศภายในหองทั้ง
ภาพนิ่ ง และภาพ 360 องศา สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พิ กั ด ที่ ต้ั ง จํ า นวนการจองและจํ า นวนที่ นั่ ง ที่ ว า งอยู เ พื่อ
ลงทะเบียนจองที่นั่งอานลวงหนา กอนเขาใชบริการพื้นที่จริง สามารถลงทะเบียนเขาใชงานดวย Social single sign
on รองรับการใชงานของผูใชบริการภายนอกได ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูใชดวย โดย
ระบบจะสราง QR Code และ Booking Ticket เพื่อสแกนและแสดงตัวตนเขาใชงานพื้นที่นั่งอาน ซึ่งระบบจะ
จั ด เก็ บ ประวั ติ ก ารเข า ใช ง านพื้ น ที่ ข องผู ใ ช ทํ า ให เ จ า หน า ที่ ส ามารถตรวจสอบประวั ติ ก ารใช ง าน และติ ด ตาม
ผูใชบริการที่มีความเสี่ยงไดหากพบผูติดเชื้อ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัสและสรางความมั่นใจในการ
ใชบริการของผูใช ในชวงวิกฤตการณไวรัส COVID-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: ระบบจองพื้นที่นั่งอาน, พื้นที่นั่งอานชวงโควิด, การจองที่นั่งอาน
ABSTRACT
KKUL Seat Booking era COVID had a web application system that allows users
Khon Kaen University Library. For checking the information on the seating areas that are open such
as the number of seats available, facility, location, and register to reserve seats via social single
sign-on. The QR code using the citizen ID card number, identification of the user. Able to check the
history and track users at risk, if found infected. Limited access and time to the library, swap reading
area, keep the distance of at least 2 meters. Cleaning equipment and facilities. After every use
Under the measures, screening, and prevention, according to the Khon Kaen University.

686

Keyword: KKUL Seat Booking, Covid Space, Seat Booking
บทนํา
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความ
รุ น แรงและส ง ผลกระทบในวงกว า งมากขึ้ น โดยในระยะแรกมี จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให
มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตองงดการเรียนการสอนในหองเรียนแตยังคงเปดสอนออนไลนอยู ซึ่งนักศึกษาและ
ผูใชบริการของสํานักหอสมุดและหองสมุดคณะจํานวน 15 แหงยังจําเปนตองใชพื้นที่นั่งอาน บริการอินเทอรเน็ต
แบบไรสาย (Wi-Fi) และใชอุปกรณสงเสริมการเรียนรู (cognitive tools) ตาง ๆ จากหองสมุดอยู
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของผูใชบริการและ
บุคลากรเปนสิ่งสําคัญสูงสุด จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในดาน
การใหบริการแกผูใช และดานการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใหสอดคลองกับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการในชวงโควิด ดังนั้น หองสมุดจึงพัฒนาระบบเว็บแอพลิเคชั่นการจอง
พื้นที่นั่งอานชวงโควิด (KKUL Seat Booking era COVID) ขึ้น เพื่อใหผูใชบริการสามารถตรวจสอบขอมูลพื้นที่นั่ง
อานหรือจุดบริการตาง ๆ ที่เปดใหบริการในแตละวันผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว โดยระบบจะแสดงรายชื่อหองหรือ
จุดใหบริการนั่งอาน ภาพบรรยากาศภายในหองทั้งภาพนิ่งและภาพ 360 องศา สิ่งอํานวยความสะดวก พิกัดที่ตั้ง
จํานวนการจองและจํานวนที่นั่งที่วางอยู ซึ่งผูใชบริการจําเปนตองลงทะเบียนใชงานครั้งแรกดวยเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน และทําการ Login ผาน Social single sign on ดวยบัญชีผูใช Facebook เพื่อจองที่นั่งอานลวงหนาผาน
หนาเว็บแอพลิเคชั่น กอนเขาใชบริการพื้นที่จริง เมื่อทําการจองแลวผูใชสามารถนํา QR Code ที่ระบบสรางขึ้นมา
สแกนที่ประตูทางเขาเพื่อเขา-ออกหองสมุด หรือแสดง Booking Ticket ซึ่งเปนขอมูลยืนยันการจองตอเจาหนาที่คัด
กรองที่ประจําอยูทางเขาหองสมุดเพื่อยืนยันการจองกอนเขาใชบริการ ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บประวัติการเขาใชงาน
พื้นที่ ทําใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลประวัติการใชงานและติดตามผูใชบริการที่มีความเสี่ยงได หากพบผูติด
เชื้อ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัสและสรางความมั่นใจในการใชบริการตอผูใชได โดยระบบดังกลาวถูก
พัฒนาขึ้นภายใน 14 วันหลังจากรัฐบาลประกาศ Lockdown เพื่อเตรียมความพรอมตอการใหบริการแกผูใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบจองพื้นที่นั่งอานชวงการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 (KKUL Seat
Booking era COVID) โดยผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลการจอง และจองที่นั่งอานผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
2. เพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลประวัติการใชงานและติดตามผูใชบริการที่มีความ
เสี่ยงไดอยางรวดเร็ว หากพบผูติดเชื้อในพื้นที่ดังกลาว
3. เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสอดคลองกับ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสรางความมั่นใจตอการใชบริการของผูใชบริการและผูปฏิบัติงานทั้งทางดานการรับ
บริการ การปฏิบัติงานและสุขอนามัย
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. สํารวจความตองการในการใชบริการพื้นที่นั่งอานของผูใชบริการและศึกษามาตรการและ
แนวทางการดําเนินการเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือคําแนะนําสําหรับ
ประชาชนในสวนของสถานศึกษาจากกรมควบคุมโรค และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อออกแบบบริการให
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ
2. วิ เ คราะห ร ะบบจากข อ มู ล ความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก าร และแนวทางการให บ ริ ก ารที่
คณะทํางานรวมกันกําหนดขึ้น
3. ออกแบบระบบภายใตขอกําหนด 2 ดานดังนี้
• ดานความสามารถของระบบ
1) สามารถแสดงผลในรูปแบบ Responsive เพื่อการใชงานผาน Smart Device ได
2) ผูใชสามารถเขาใชงานระบบไดดวยการ Login ผาน Single sign on
3) ผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลการจอง ที่นั่งที่วางอยู และขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ ของหอง
ที่ใหบริการเพื่อชวยใหผูใชเลือกหองที่เหมาะสมตอการใชงาน
4) ผูใชสามารถจองที่นั่งอานได 2 สิทธิ์ใน 1 วัน โดยจะตองไมอยูในชวงเวลาเดียวกัน
หรือคาบเกี่ยวกัน
5) ผูใชสามารถจองลวงหนาได 2 ครั้งเทานั้น
6) ระบบสามารถสราง QR code เพื่อใชสแกนเขา-ออกประตูหองสมุดผานขอมูลเลขที่
บัตรประชาชน
7) ระบบสามารถแสดง Booking Ticket ซึ่งเปนขอมูลยืนยันการจองตอเจาหนาที่คัด
กรองที่ประจําอยูทางเขาหองสมุดเพื่อยืนยันการจองกอนเขาใชบริการ
8) ระบบจะตองจัดเก็บขอมูลประวัติการเขาใชบริการของผูใช เพื่อเปนขอมูลใหสามารถ
ติดตามผูใชบริการที่มีความเสี่ยงไดหากพบผูติดเชื้อ
• ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1) เจาหนาที่คัดกรองตองตรวจสอบขอมูลการจองของผูใชบริการผาน Booking Ticket
ที่ระบบสรางใหกอนอนุญาตใหผูใชเขาใชบริการ
2) เจาหนาที่ตองสลับพื้นที่นั่งอานเพื่อใหสามารถทําความสะอาดพื้นที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ได
3) เจาหนาที่สามารถจํากัดจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดในชวงเวลาเดียวกัน และ
จํากัดเวลาผานระบบได
4. พัฒนาระบบเว็บแอพลิเคชั่นดวยภาษา PHP และ MySQL ภายในขอกําหนดในขั้นตอนที่ 3
5. ทดลองนําระบบเว็บแอพลิเคชั่นตนแบบออกใหบริการ เพื่อประเมินผลการทดลองใชจากกลุม
บรรณารักษที่มีหนาที่ใหบริการ กลุมนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะผูเขาใช
บริการ โดยการใชแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณจํานวน 20 คน โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ดาน คือ ดาน
เนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการเขาถึงขอมูล และดานประโยชนการใชงาน
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6. ปรับปรุงระบบตามผลการประเมินที่ไดรับในขั้นตอนที่ 5
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล
การพั ฒ นาระบบจองพื้ น ที่ นั่ ง อ า นช ว งการแพร ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 (KKUL Seat
Booking era COVID) ปรากฏผลในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ระบบที่พัฒนาขึ้น แบงการแสดงผลออกเปน 3 สวน คือ
1.1 ส ว นของเจ า หน า ที่ ผู มี ห น า ที่ ดู แ ลระบบ (Admin) สามารถเพิ่ ม รายชื่ อ ห อ งหรื อ
จุ ด ให บ ริ ก ารนั่ ง อ า น ภาพบรรยากาศภายในห อ งทั้ ง ภาพนิ่ ง และภาพ 360 องศา สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
พิ กั ด ที่ ตั้ ง ผ า น Google map และสามารถเชื่ อ มไปยั ง ระบบนํ า ชม 360 องศา เพื่ อ ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได
https://libservice.kku.ac.th/360/ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดชวงเวลาการจองในแตละพื้นที่ได และสามารถ
กําหนดจํานวนวันที่เปดใหบริการ และจํานวนที่นั่งอานที่สามารถจองในแตละพื้นที่ได ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดหนาจอสําหรับเจาหนาที่เขาไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขขอมูล ในภาพหมายเลข 1 คือ
ปุมเพิ่มขอมูลหองหรือพื้นที่นั่งอาน หมายเลข 2 คือ ปุมเพิ่มวันที่เปดใหบริการ
นอกจากนั้นเจาหนาที่ยังสามารถเรียกดูรายการจองที่นั่งแตละพื้นที่ผานปฏิทินการใหบริการได
ทั้งในอดีต ปจุบัน และการจองลวงหนาได ดังแสดงในภาพที่ 2

689

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดหนาจอปฏิทินการใหบริการ โดยแสดงรายชื่อหองที่เปดใหบริการในแตละวัน
เมื่อคลิกดูแตละหองจะปรากฏรายชื่อผูใชบริการที่จองในแตละชวงเวลาดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดหนาจอปฏิทินการใหบริการ โดยแสดงรายชื่อหองที่เปดใหบริการในแตละวัน
1.2 สวนของผูใชบริการ ผูใชตองลงทะเบียนเขาสูระบบดวยบัญชีผูใช Facebook หากใช
ครั้งแรกระบบจะแสดงแบบฟอรมเพื่อเก็บขอมูลของผูใชเพิ่มเติม เชน ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน รหัส
นักศึกษา (ถามี) อีเมล สถานภาพผูใช เปนตน เมื่อเขาสูระบบจะปรากฏรายชื่อหองที่เปดใหบริการในวันนั้น ๆ โดย
รายชื่อหองจะปรากฏตามสถานะของผูใชงาน กลาวคือ หากเปนนักศึกษา ระบบจะแสดงรายชื่อหองหรือพื้นที่นั่ง
อานที่เปดใหบริการสําหรับนักศึกษาเทานั้น ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดหนาจอสําหรับผูใชบริการหลังจากทําการ Login เขาสูระบบแลว
ผูใชบริการสามารถเลือกจองที่นั่งอานตามชวงเวลาที่วางอยู ดวยการคลิกเลือก 1 ครั้งเทานั้น
โดยผูใช 1 คน สามารถจองที่นั่งอานได 2 สิทธิ์ตอวัน กลาวคือ หากผูใชจอง ชวงเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.0016.00 น. ผูใชจะไมสามารถจองชวงเวลาอื่นเพิ่มไดอีก เนื่องจากใชสิทธิ์ตามที่กําหนดไวแลว จนกวาจะพนเวลาจอง
ของชวงเวลา 09.00-12.00 น. ผูใชจึงจะสามารถจองชวงเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมได หากที่นั่งยังวางอยู เชน ชวงเวลา
17.00-20.00 น. เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดขอมูลหองหรือพื้นที่นั่งอาน ชวงเวลาที่เปดใหจองและสถานะการจอง
หากผูใชบริการจองจะปรากฏขอความ Booked ดังแสดงในภาพที่ 6 และระบบจะแจงเตือน
รายการจองไปที่ LINE Notify ของเจาหนาที่ เพื่อจัดเก็บประวัติการใชไวที่ LINE Application เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบขอมูลของเจาหนาที่อีกทางหนึ่ง
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ภาพที่ 6 แสดงปุมสถานะการจองของผูใชงาน ซึ่งจะปรากฎขอความ Booked และไอคอนรูปภาพของผูใชงาน

ภาพที่ 7 แสดงรายการจองที่แจงเตือนผาน LINE Notify ไปยัง Group LINE ของเจาหนาที่คัดกรอง
นอกจากนั้นระบบยังสรางหนา Booking Ticket หรือขอมูลสําหรับยืนยันการจองเพื่อแสดง
ตอเจาหนาที่ที่จุดคัดกรองกอนเขาใชบริการสถานที่จริง และสราง QR Code ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน
เพื่อใชสแกนเขา-ออกประตูของหองสมุดดวย ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงหนา Booking Ticket / QR Code หรือขอมูลสําหรับยืนยันการจองเพื่อแสดงตอเจาหนาที่ที่จุด
คัดกรอง
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1.3 สวนแสดงสถิติการใชงานระบบ KKUL Seat Booking: System statistics https://
libservice.kku.ac.th/covidspace/stat.php พบวา มียอดการจองทั้งหมดตั้งแตเปดใชงานวันที่ 7 เมษายน - 26
พฤศจิกายน 2563 คือ 10,713 ครั้ง โดยผูใชจองที่นั่งอานที่สํานักหอสมุด (หอสมุดกลาง) มากที่สุด จํานวน 8,954
ครั้ง คิดเปน 83.6% ของหองสมุดทั้งหมด และหองที่มีการจองมากที่สุด คือ หอง 1202 (kkul) ภายในสํานักหอสมุด
โดยมีการจอง 1,201 ครั้ง คิดเปน 11.2% ของพื้นที่ทั้งหมดที่เปดใหบริการจองที่นั่งอาน และเดือนที่มีการจองสูงสุด
คือ เดือนกรกฎาคม โดยมียอดการจอง 2,202 ครั้ง นอกจากนี้ยังแสดงรายชื่อผูใชบริการ 5 อันดับแฟนพันธุแท โดย
ผูใชที่มีการจองที่นั่งอานมากที่สุด จํานวน 139 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงหนาสถิติการใชงานระบบ KKUL Seat Booking: System statistics
2. ผลการประเมินระบบจากผูใชบริการ คณะทํางานทดลองนําระบบเว็บแอพลิเคชั่นตนแบบ
ออกใหบริการผาน URL https://libservice.kku.ac.th/covidspace เพื่อประเมินผลการทดลองใชจากกลุม
บรรณารักษที่มีหนาที่ใหบริการ กลุมนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะผูเขาใช
บริการ โดยการใชแบบสอบถามรวมกับการพูดคุยสัมภาษณ จํานวน 20 คน โดยแบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 คน คิดเปนรอยละ 10 อาจารย 3 คน คิดเปน
รอยละ 15 บุคลากร 4 คน คิดเปนรอยละ 20 บรรณารักษและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 3 คน คิดเปนรอยละ 15
โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการเขาถึงขอมูล และดานประโยชนการใช
งาน ผลของการทดสอบ พบว า ผู ท ดสอบมีความพึง พอใจต อระบบในระดับ มากที่สุด ในด า นการเขา ถึงขอมูล
ความเร็วในการโหลดหนาเว็บไซต การคนหาขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ (คาเฉลี่ย 4.9) รองลงมา ไดแก ประโยชนใน
การใชงาน การจองที่นั่งอานในชวง COVID-19 (คาเฉลี่ย 4.8) และดานการแสดงผลเนื้อหา ขอมูลตาง ๆ ภายใน
ระบบ มีความชัดเจน ครอบคลุม หรือใหขอมูลพื้นฐานของหองหรือพื้นที่นั่งอานเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.4) สวนประเด็น
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ที่ผูทดสอบมีความพอใจนอยที่สุด ไดแก ดานการออกแบบหนาตาง User Interface ของระบบ (คาเฉลี่ย 4.35)
และนอกจากนี้ยังมีคําถามปลายเปดสําหรับใหผูรับการทดสอบไดเสนอแนะแบบอิสระ
3. การปรับปรุงระบบจากขอเสนอแนะของผูทดลองใช คณะทํางานไดมีการปรับปรุงขอมูลตาม
ขอเสนอแนะดังนี้
3.1 เพิ่มฟงกชั่นใหสามารถจองลวงหนาได และตองจองลวงหนาได 2 ครั้งเทานั้น แตเดิม
ระบบไมไดจํากัดการจองลวงหนา ทําใหสามารถจองลวงหนาไดไมจํากัด ซึ่งทําใหผูใชบางสวนไมสามารถจองได
เนื่องจากที่นั่งเต็ม
3.2 จํากัดสิทธิ์ในการจองที่นั่งอาน 2 สิทธิ์ตอวัน เพื่อใหผูใชบริการรายอื่นสามารถเขาใช
บริการไดอยางทั่วถึง กลาวคือ หากผูใชจอง ชวงเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ผูใชจะไมสามารถจอง
ชวงเวลาอื่นเพิ่มไดอีก เนื่องจากใชสิทธิ์ตามที่กําหนดไวแลว จนกวาจะพนเวลาจองของชวงเวลา 09.00-12.00 น.
ผูใชจึงจะสามารถจองชวงเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมได หากที่นั่งยังวางอยู เชน ชวงเวลา 17.00-20.00 น. เปนตน
3.3 เพิ่มฟงกชั่นสําหรับผูใชที่จองที่นั่งอานจะตองยืนยันตัวตน (Check-in) ณ หองที่จองที่นั่ง
อานไวภายใน 20 นาที หากเกินกําหนดเวลาระบบจะตัดสิทธิ์เพื่อใหผูใชรายใหมสามารถจองที่นั่งอานได ซึ่งฟงกชั่น
การทํางานนี้อยูระหวางดําเนินการ
สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล
การพัฒนาและนําเอาระบบจองพื้นที่นั่งอานชวงการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 (KKUL
Seat Booking era COVID) มาใชเพื่อการจองที่นั่งอานของสํานักหอสมุดในครั้งนี้ สามารถดําเนินการไดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว และเกิดผลลัพธที่เปนมูลคาเพิ่มของสํานักหอสมุดใน 2 ประการหลัก กลาวคือ
1. ประโยชนที่เกิดตอสํานักหอสมุด และหองสมุดคณะ จํานวน 15 แหง ไดแก สํานักหอสมุดมี
ระบบเว็บแอพลิเคชั่นที่เปนโปรแกรมที่ไมซับซอน ใชงานไดงาย มีความยืดหยุนสูง เจาหนาที่ผูดูแลระบบสามารถ
นํามาปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่สําคัญไดอยางอิสระ ซึ่งการนําเทคโนโลยีเขามาจัดการพัฒนางานนับเปนการ
สรางนวัตกรรมการใหบริการที่เจาหนาผูปฏิบัติงานสามารถการจัดการพื้นที่นั่งอาน ตรวจสอบขอมูลประวัติการใช
งาน และติดตามผูใชบริการที่มีความเสี่ยงติดเชื้อในชวงวิกฤตการณการแพรเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบตอ
ทุกภาคสวนไปทั่วโลก ภายใตมาตรการและแนวทางการปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวที่รัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยกําหนดไว
2. ประโยชนที่เกิดกับผูรับบริการ ในชวงการระบาดอยางหนักของไวรัส COVID-19 ระบบนี้ทํา
ใหผูใชบริการทราบขอมูลเบื้องตน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของหองหรือพื้นที่ที่หองสมุดเปดใหบริการชวง
วิกฤตการณ COVID-19 ซึ่งทําใหผูใชบริการไมเสียเวลาในการเขามาตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ชวยลดความเสี่ยงใน
การแพรเชื้อ เพิ่มความสะดวก และสรางความเชื่อมั่นในการใชบริการตอผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากระบบนี้อยางยั่งยืน หนวยงานจะตองกําหนดเจาหนาที่ผูดูแล
ระบบหนาที่รับผิดชอบแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ หากวิกฤตการณการแพร
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ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หมดไป ระบบดังกลาวยังสามารถประยุกตใชกับการจองพื้นที่นั่งอาน หองบริการ
หรือหองประชุมกลุมยอยไดเปนอยางดี
การนําไปใชประโยชน
ในปจจุบัน สํานักหอสมุดไดเปดใหผูใชบริการเขาใชระบบนี้ไดแลวจากทางเว็บไซตของหองสมุด
ที่ https://libservice.kku.ac.th/covidspace นอกจากนี้ผูใชบริการยังสามารถเขาใชงานผานเว็บไซต Smart
service ของหองสมุด ภายใตชื่อ KKUL Seat Booking ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงตําแหนงไอคอนของระบบในเว็บแอพพลิเคชั่น Smart Service
หองสมุดไดมีการเก็บสถิติสําหรับการเขาใช เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงระบบ
รวมถึงตองมีการจัดเก็บขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูใชบริการและผูเกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ตอไป
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สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผูนําเสนอผลงาน
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
นายนําชัย แสนหาญ
นายพินิจ หงษศิริมงคล
นางสาวภัทรภร พื้นพรหม สํานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชมเชย นายภานุวัตร อุทัยบาล
ชมเชย นายรักเผา เทพปน
นางสาวพิชญา สาจันทร

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

เรื่อง
ตูอบฆาเชื้อหนังสือ

การใชสถิติการจัดกิจกรรมบน
Facebook เพื่อสงเสริมการใช
หองสมุด มสธ.
จุดจอดรถอัจฉริยะ (Smart
Parking)
การพัฒนาแอปพลิเคชันสํารองที่
นั่งอานหนังสือของศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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ประกาศผลการตัดสินการนําเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการะดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021
“New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges”
จัดโดย ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
6-7 มกราคม 2564
Online Conference
ประเภทบรรยาย
กลุมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนางาน
ระดับ
ผูนําเสนอผลงาน
สังกัด
เรื่อง
ดีเดน
นางชมพูนุช สราวุเดชา สํานักหอสมุด
การศึกษาความตองการใชวารสารทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การแพทยของอาจารย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดี
นางกชพร ศรีพรรณ
สํานักหอสมุด
การเพิ่มโอกาสการเขาถึงทรัพยากร
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม สารสนเทศดวยระบบประเมินกระบวนการ
ฝาย
ทํางานตามแนวทาง ADLI
ชมเชย นายวันชาติ ภูมี
สํานักหอสมุด
มอดินแดงแหงความหลัง : จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยในยุคชีวิตวิถีใหมและการปฏิรูป
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ประเภทบรรยาย
กลุมการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
บริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณของลูกคา (CEM)
การออกแบบบริการ (Service Design) และการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนางาน
ระดับ
ผูนําเสนอผลงาน
สังกัด
เรื่อง
ดีเดน นายปราชญ สงวนศักดิ์
สํานักหอสมุด
การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืน
นางสาวชัณษา สีแดง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการแบบอัตโนมัติ
ดี
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน
สํานักหอสมุด
การพั ฒ นาระบบจํ า แนกและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตรวจนั บ บุ ค คลอั ต โนมั ติ ด ว ย
เทคโนโลยี ป ระมวลผลภาพ
ดิ จิ ต อลของคอมพิ ว เตอร เพื่ อ
ตรวจสอบการเข า ใช ง านพื้ น ที่
ให บ ริ ก ารของสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ตามมาตราการผอนปรนกิจการ
และกิ จ กรรมเพื่ อ ป อ งกั น การ
แพรระบาดของโรคโควิด-19
ชมเชย นางสาวสุรางค ศิโรโรตมสกุล หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร การพัฒนา Website:
นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Evidence-Based Nursing
นางสาวนิภาพร เดชะ
Practice & Research
Support Website
ชมเชย นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล สํานักหอสมุด
การสํารวจผลกระทบการใช
นางสาวอัคริมา สุมมาตย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริการชวงการระบาดของเชื้อ
นางสาวจิราพัชร เทศะบํารุง
ไวรัส COVID -19 ของ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประเภทบรรยาย
กลุมการบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว/
สํานักงานสีเขียว การบริหารจัดการสํานักงาน และการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนางาน
ระดับ
ผูนําเสนอผลงาน
สังกัด
เรื่อง
ดีเดน นางสาวอัคริมา สุมมาตย
สํานักหอสมุด
“เลาะ-เลา-ลุย” 11 ปแหงการ
นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแกน
เรียนรูที่ไมหยุดนิ่ง
นางสาวประภาพร มณฑาทิพย
ดี
ชมเชย

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน
นางสงวน พงศกิจวิทูร
นางสาวศสิญา แกวนุย
นางสาวกิตติยา ขุมทอง
นายสิงหทอง ครองพงษ

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พลิกวิกฤตโควิด 19 จุดเปลี่ยน
การฝกประสบการณวิชาชีพ
สถานการณ COVID-19 พลิก
วิกฤตเปนโอกาส : แนวทางการ
พัฒนาบริการ KULC Studio
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คําสั่งขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
ที่ 004 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
_____________________________
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ไดมี
ขอตกลงใหมีการจัดประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรที่ปฎิบัติงานหองสมุดและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดรับความรูความเขาใจในความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาบริการหองสมุดและบริการสารสนเทศ และจัดใหมีเวทีเพื่อเผยแพรผลงานที่พัฒนา/งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ และในป 2564 กําหนดใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคเปน
เจาภาพในการจัดประชุม ระหวางวันที่ 6-7 มกราคม 2564
เพื่อใหการดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 เปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามธรรมนูญ ขอ 13 แตงตั้งผูดํารงตําแหนงและบุคคล
ดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 ประกอบดวย
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ประธานคณะกรรมการอํานวยการหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
ประธานคณะกรรมการ
(ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ)
1.2 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
1.3 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
1.4 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
1.8 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
1.9 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
1.10 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ
1.11 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการ
1.12 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
1.13 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ
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1.14 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
1.15 ผูอํานวยการกองสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
กรรมการ
1.16 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการ
1.17 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
กรรมการ
1.18 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
กรรมการ
1.19 ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
กรรมการ
1.20 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
(1) รวมกันวางแผนและกําหนดรูปแบบการประชุม หัวขอการประชุมขอกําหนดที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ประชุม ประสานงานระหวางอนุกรรมการฝายตาง ๆ
(2) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และใหขอเสนอแนะใหแกคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
(3) ใหความเห็นชอบงบประมาณเพื่อการจัดประชุม
2. คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและพิธีการ
2.1 นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ
2.2 รองศาสตราจารย ดร.วนิดา แกนอากาศ
2.3 อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท
2.4 อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง
2.5 อาจารยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
2.6 นางสาวเรณุกา สันธิ
2.7 นางทิพวรรณ สุขรวย
2.8 นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ
2.9 นางสาวสุรินทรา หลาสกูล
2.10 นางสาวณิชารีย นพรัตนไกรลาศ
2.11 นางสาวรติยา วีระคํา
2.12 นางสุภารักษ เมินกระโทก
2.13 นางดวงใจ กาญจนศิลป
2.14 นางขวัญแกว เทพวิชิต
2.15 นางคนึงนิตย หีบแกว
2.16 ผูชวยศาสตราจารยปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ
2.17 นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
2.18 นางสาวสุนิษา ขันนุย
2.19 นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท
2.20 นางเสาวภา เพ็ชรรัตน
2.21 นางละอองดาว เหลาแกว
2.22 นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธานอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
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2.23 นางสาวจีรภา สิมะจารึก
2.24 นางยุภาพร ทองนอย
2.25 นางสาวอัคริมา สุมมาตย
2.26 นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน
2.27 นายเสนห ปญโย
2.28 นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล
2.29 นางสาวประภาพร มณฑาทิพย
2.30 นายปติพงศ พิมพา
2.31 นายธีรยุทธ บาลชน
2.32 นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ
2.33 นางนิตยา ปานเพชร
2.34 นางวงเดือน เจริญ
2.35 นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
2.36 นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
2.37 นางฐิติชญาน ทวนดิลก
2.38 นางสมหญิง เจียสารัมย
2.39 นางสาวรตานา ยามาเจริญ
2.40 นางสาวสถิตาภรณ จันทครา
2.41 นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล
2.42 นางจุฑารัตน ปานผดุง
2.43 นางอริศรา สิงหปน
2.44 นางดาวนภา สุยะนนท

มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยแมโจ
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
(1) รั บ ผิ ด ชอบการเสนอรู ป แบบการประชุ ม การกํ า หนดวั น สํ า คั ญ ของการประชุ ม และเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็นและใหความเห็นชอบ
(2) จัดประชุมภาคภาคบรรยายโดย Keynote และเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็น
และใหความเห็นชอบ
(2.1) กําหนดหัวขอยอยการบรรยาย และการติดตอทาบทามวิทยากร การขออนุมัติงบประมาณที่
เกี่ยวของ จัดทําขอมูลประวัติวิทยากร รวมทั้งติดตามรวบรวมตนฉบับเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการจากวิทยากร และจัดทําขอมูลแนะนําวิทยากรตอผูเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอ
ในชวงบรรยาย และประสานกับผูเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
(2.2) จัดทําโครงการและกําหนดการประชุม
(3) รับผิดชอบภาคการนําเสนอผลงานวิชาการ
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(4)
(5)
(6)

(7)

(3.1) จัดทําขอกําหนด/ขอตกลงการนําเสนอผลงานทั้งโดยการบรรยายและโปสเตอร รวมถึงกําหนด
เกณฑการใหคะแนนผลงาน และเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาใหความเห็นและให
ความเห็นชอบ
(3.2) รั บ ผิ ด ชอบการลงทะเบี ย นผลงานวิ ช าการ การเตรี ย มผลงานให แ ก ผู พิ จ ารณาผลงาน
(reviewer) รวมถึ ง การตรวจสอบผลงานครั้ ง สุ ด ท า ย การจั ด ทํ า proceeding ในรู ป
อิเล็กทรอนิกส
(3.3) ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งผูพิจารณาผลงาน (reviewer) และกรรมการตัดสินผลงาน
(3.4) จัดลําดับการนําเสนอผลงาน และประสานงานกับผูนําเสนอผลงานทั้งโดยการบรรยายและ
โปสเตอร
รับผิดชอบการเชิญกลุมเปาหมาย จัดทําหนังสือราชการเชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมและเชิญ
วิทยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการใหรางวัล PULINET Award ไดแก จัดเตรียมโลแกผูไดรับรางวัล
PULINET Award และประสานงานกับผูไดรับรางวัลในเรื่องที่เกี่ยวของ
ภาคพิธีการ
(6.1) รับผิดชอบพิธีเปด-ปด การจัดทําคํากลาว รวมทั้งจัดเตรียมการมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร
(6.2) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมวิชาการและพิธีเปด-ปดการประชุมวิชาการ จัดและควบคุมการ
ประชุมวิชาการใหดําเนินไปตามกําหนดการ
การประเมินผล
(7.1) รับผิดชอบการออกแบบ/จัดทําแบบประเมินผล
(7.2) เก็บรวบรวมแบบประเมินผลจากที่ประชุมประชุม
(7.3) วิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการประเมิน และจัดทํารายงานสรุปผลการประชุม รวมถึงสรุปผล
การดําเนินงานของอนุกรรมการฝายตาง ๆ
(7.4) ประสานงานกับอนุกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. คณะอนุกรรมการฝายเทคโนโลยี
3.1 อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท
3.2 รองศาสตราจารย ดร.วนิดา แกนอากาศ
3.3 อาจารยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
3.4 นายสุริยา อภินันทนากร
3.5 นางสาวทิตยา จันทรสุข
3.5 ดร. กิตติพงศ เซงลอยเลื่อน
3.6 นางสาวจีรภา สิมะจารึก
3.7 นางยุภาพร ทองนอย
3.8 นางสาวอัคริมา สุมมาตย
3.9 นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน
3.10 นายเสนห ปญโย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานอนุกรรมการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล
นางสาวประภาพร มณฑาทิพย
นายปติพงศ พิมพา
นายธีรยุทธ บาลชน
นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นางอัจฉราภรณ กวมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่
(1) พัฒนาเว็บไซตของการประชุมวิชาการ
(2) จัดทําระบบลงทะเบียนออนไลน รับขอมูลการตอบรับของผูเขารวมประชุม และแจงผลการลงทะเบียน
แกผูเขารวมประชุม และการสงผลงานวิชาการที่จะนําเสนอในที่ประชุมทางออนไลน
(3) จัดทํารายชื่อผูเขารวมประชุมและรายชื่อการแบงกลุมยอย
(4) รับผิดชอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนทุกประเภท และอื่นๆ ที่เหมาะสมและ
ชวยสรางการรับรูเกี่ยวกับการประชุมอยางทั่วถึงและกวางขวาง เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาประชุมและ
นําเสนอผลงาน
(5) บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายในหองประชุมใหญ และหองประชุมกลุมยอย
4. อนุกรรมการฝายการเงินและหารายได
4.1 รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล
ประธานอนุกรรมการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
กรรมการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.3 นางวีณา ฤทธิ์รักษา
กรรมการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.4 นางประวีณ ถาวรจิตร
กรรมการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.5 นางสาวนุสรา โตะเซะ
กรรมการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.6 นางสาวประไพ จันทรอินทร
กรรมการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.7 นางสุดา พันธุสะ
กรรมการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.8 นางสาวศุลพี ร ชวยชูวงศ
กรรมการ
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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4.9 นางกุลวดี สาระพร
กรรมการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.10 นางสาวอรจิรา ทองเกลี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนาที่
(1) ทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการขออนุมัติใชเงิน และเบิกคาใชจาย
(2) รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน
(3) จัดทําแผนงานงบประมาณรายจายของอนุกรรมการฝายตาง ๆ
(4) สรุปยอดรายรับ-รายจายโครงการ
(5) ดําเนินการของบประมาณสนับสนุนจากบริษัท หางหุนสวน และผูใหการสนับสนุน
(6) รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการจากผูใหการสนับสนุน
(7) สรุปยอดรายรับการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการจากผูใหการสนับสนุน
(8) ประสานงานกับอนุกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
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คําสั่งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ที่ 005 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม)
_____________________________
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ได้มีข้อตกลง
ให้มี ก ารจั ด ประชุ มวิ ช าการอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อเปิด โอกาสให้ บุค ลากรที่ ป ฎิ บั ติ ง านห้ อ งสมุ ด และงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถนํามาใช้ใน
การพัฒนาบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ และจัดให้มีเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานที่พัฒนา/งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ และในปี 2564 กําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 เพื่อให้การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 11 เป็นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กํ าหนดไว้ ฉะนั้นอาศัยอํ านาจตาม
ธรรมนูญ ข้อ 13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพิธีการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพิธีการ
1.1 นางสิริกร งามสําเร็จ
1.2 นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
รับผิดชอบการรับผลงานวิชาการประเภทบรรยายกลุ่มบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
โดยการเตรี ย มผลงานให้ แ ก่ ผู้ พิ จ ารณาผลงาน (reviewer) รวมถึ ง การตรวจสอบผลงานครั้ ง สุ ด ท้ า ย และ
ประสานงานกับกรรมการตัดสินผลงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล)
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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คําสั่งข่ายงานหองสมดมหาวิทยาลัยส่วนภมิภาค (PULINET)
ท่ 005 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ 11 (เพิ่มเติม)
ดวยท่ประชมคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานหองสมดมหาวิทยาลัยภมิภาค (PULINET) ไดมขอตกลง
ใหมการจัด ประชมวิช าการอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อเปิด โอกาสใหบคลากรท่ป ฏิ บัติง านหองสมดและงานอื่น ๆ ท่
เก่ยวของไดรับความรความเขาใจในความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยท่เก่ยวของและสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาบริการหองสมดและบริการสารสนเทศ และจัดใหมเวทเพื่อเผยแพร่ผลงานท่พัฒนา/งานวิจัยและ
แลกเปล่ยนเรยนร โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ และในป 2564 กําหนดใหมการจัดประชมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งท่ 11 ในรปแบบออนไลน โดยมคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานหองสมดมหาวิท ยาลัยส่วน
ภมิภาคเป็นเจาภาพในการจัดประชมระหว่างวันท่ 6-7 มกราคม 2564 เพื่อใหการดําเนินการจัดประชมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งท่ 11 เป็น ไปดวยความเรยบร อยและบรรลวัต ถประสงค ท่กําหนดไว ฉะนั้นอาศัย
อํา นาจตามธรรมนญ ขอ 13 แต่งตั้งคณะอนกรรมการฝ่ายวิชาการและพิธการ ดังรายชื่อต่อไปน้ (เพิ่มเติม)
ประกอบดวย
1. คณะอนุกรรมการฝายวชาการและพธการ
1.1 นางสิริกร งามสําเร็จ
1.2 นางสาวนิลบล โรจนสัตตรัตน

มหาวิทยาลัยบรพา
มหาวิทยาลัยบรพา

กรรมการ
กรรมการ

หนาท่
รับผิดชอบการรับผลงานวิชาการประเภทบรรยายกล่มบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
โดยการเตรยมผลงานใหแก่ผพิ จ ารณาผลงาน (reviewer) รวมถงการตรวจสอบผลงานครั้ง ส ดทาย และ
ประสานงานกับกรรมการตัดสินผลงาน
ทั้งน้ ตั้งแต่บัดน้เป็นตนไป
สั่ง ณ วันท่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารยปัญญรักษ งามศรตระกล)
ผอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรยนรคณหญิงหลง อรรถกระวสนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานหองสมดมหาวิทยาลัยส่วนภมิภาค
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คําสั่งข่ายงานห้องสม้ดมหาวิทยาล้ัยส่วนภูม้ิภาค้(PULINET)้
ท้้่ 007้/้2563
เรือ่ ง้ แต้ง่ ต้ั้งคณะกรรมการจ้ดั ประช้มว้ิชาการระด้ับชาต้้ิ PULINET คร้ั้งท้้่ 11้(เพ้มิ่ เต้มิ )
ด้วยท่ประช้มคณะกรรมการอ้าํ นวยการ้ข้า่ ยงานห้องสม้ดมหาวิทยาลัยภ้มู ้ิภาค้(PULINET)้ได้ม้
ข้อตกลง้ให้ม้การจ้ัด ประช้มว้ิช าการอย้่า งต้่อ เน้อื่ ง้เพ้อื่ เป้ิด โอกาสให้บ้คลากรท่ป ฎ้ิบ้ัต้ิง านห้องสม้ดและ
งานอ้นื่ ๆ้ท่เก่ยวข้องไดร้ับความรูความเข้าใจในความกาวหน้าทางว้ิชาการและเทคโนโลย้ท้เ่ ก่ยวข้องและ
สามารถน้าํ มาใช้ในการพ้ัฒนาบร้ิการห้องสม้ดและบร้ิการสารสนเทศ้และจ้ัดให้ม้เวท้เพ้อื่ เผยแพร้่ผลงานท่
พ้ัฒ นา/งานว้ิจ้ัยและแลกเปล้่ยนเรยนรู้โดยการน้ําเสนอผลงานว้ชิ าการ้และในป้้2564้กําหนดให้ม้การจ้ดั
ประช้มวิชาการระด้บั ชาติ้PULINET้ครั้งท่้11้ในรูปแบบออนไลน้้โดยม้คณะกรรมการอ้าํ นวยการข่ายงาน
ห้องสม้ดมหาว้ทิ ยาลัยส่วนภ้มู ภ้ิ าคเป้น้เจาภาพในการจ้ดั ประช้ม้ระหว้า่ งว้นั ท้้่ 6-7้มกราคม้2564 เพ้อื่ ให้การ
ด้าํ เน้นิ การจ้ดั ประช้มวิ ช าการระด้ับ ชาต้ิ้PULINET้ครั้ ง ท่ ้ 11้เป้นไปด้วยความเร้ยบร้อยและบรรล้
ว้ัตถ้ประสงค้ท้ก่ ้ําหนดไว้ฉะน้นั้ อาศ้ัยอ้ํานาจตามธรรมนู้ญ้ข้อ้13 แต้่งต้ั้งคณะอน้กรรมการฝ่ายวิชาการและ
พ้ิธการ้ด้งั รายช้อื่ ต้่อไปน้้้ (เพิม่ เต้มิ )้ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายว่ชาการและพธ่การ
1.1้้นายคณิศร้รักจิตร้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.2้้นายอนภาพ้ดวงนิ่ม้้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.3้้นายพรหม้จันทาโพธิ์้้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร้
1.4้้นายวิษณ้เพชรประวัติ้้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.5้้นางสาวขวัญเนตร้ปญญถาวร้้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.6้้นายกิตติศักดิ์้แกวเนยม้้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หน่าท่่
ร้ับผ้ิดชอบการปฏิบัติงานออกแบบและ้ผลิตสื่อวิดทัศน้ตลอดทั้งงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

้้้้้้้้้้้ท้งั้ น้้้ ต้งั้ แต่บ้ัดน้้เป้นต้นไป
สั่ง้ณ้วันท่้3้ธันวาคม้พ.ศ.้2563

(รองศาสตราจารย้ป้ญ
ั ญรักษ้้งามศรตระกูล)้
ผูอ้าํ นวยการสําน้กั ทรัพยากรการเรยนรูคณหญ้งิ หลง้อรรถกระวส้นทร้
มหาว้ิทยาลัยสงขลานครินทร้ว้ิทยาเขตหาดใหญ้่
ประธานคณะกรรมการอ้ํานวยการข้่ายงานหองสม้ดมหาวิทยาล้ัยส่วนภูม้ิภาค
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คําสั่งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET)
ที่ 005 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (PULINET) ได้มี
ข้อตกลง ให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานห้องสมุดและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถนํามาใช้
ในการพัฒนาบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ และจัดให้มีเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานที่พัฒนา/งานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ และในปี 2564 กําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 11 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 เพื่อให้การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
PULINET ครั้งที่ 11 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม
ธรรมนูญ ข้อ 13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพิธีการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพิธีการ
1.1 นายสิทธิชัย วิมาลา
1.2 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา
1.3 นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบการรั บ ผลงานวิ ช าการประเภทโปสเตอร์แ ละบรรยายกลุ่ ม บริ ก ารสารสนเทศ (IS: Information
Services) โดยการเตรียมผลงานให้แก่ผู้พิจารณาผลงาน (reviewer) รวมถึงการตรวจสอบผลงานครั้งสุดท้าย และ
ประสานงานกับกรรมการตัดสินผลงาน รวมถึงการจัดทํา Proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล)
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค
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ประกาศขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล PULINET Award ประจําป 2563
----------------------------------------ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) ไดเห็นความสําคัญในการเชิดชูเกียรติบุคคลผูมี
ผลงานดานสารสนเทศศาสตร ที่สรางคุณประโยชนตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หรือ
ตอหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนการยกยองและประกาศเกียรติคุณบุคคลผูอุทิศตน ที่มีจิตอาสาจนเปนที่
ยอมรับของสังคม มาตั้งแตป 2560 เปนตนมา
เพื่ อ ให ก ารสรรหาและพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ส มควรได รับ รางวั ล PULINET Award ประจํ า ป 2563
เปนไปอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิผลตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล
PULINET Award ประจําป 2563
1. นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ
ประธานคณะกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. อาจารย ดร. พงษพันธ พิณโท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง
ผูอํานวยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
5. นางอริศรา สิงหปน
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
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ประวัติวิทยากร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
“Transform libraries and librarians’ roles in the digital learning environment”
การศึกษา
ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี Post-Graduate Diploma Science Information Specialist in
Southeast Asia (ทุน UNESCO/UNDP)
ปริญญาโท
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Library Science (Information Science)
University of the Philippines (ทุน UNESCO/UNDP)
ปริญญาเอก
Doctor of Education (EdD) Charles Sturt University,
Australia (ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อื่นๆ
ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.)
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ตําแหนง
ศาสตราจารย เ กี ย รติคุ ณ แขนงวิ ช าสารสนเทศศาสตร สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณการทํางาน
- กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา สภาการศึกษา (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. 2548-ปจจุบัน) และอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2555-ปจจุบัน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563-ปจจุบัน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน)
- ประธานกพว. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และกพว. มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ผูอํานวยการหลักสูตรการเขียนตํารา สํานักการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู ว างรากฐานการศึ ก ษาทางไกลสารสนเทศศาสตร ใ นประเทศไทยและอาเซี ย น โดยเฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา
- นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พ.ศ. 25402541, 2550-2552, 2560-2562)
- ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตรของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง
- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการดํารงตําแหนงทางวิชาการสายงานผูสอนในบัญชีรายชื่อกพอ.
- บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสารหลายชื่อ เชน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารหองสมุด
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ วารสารวิจัยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย วารสารสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน วารสารปญญาภิวัตน วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย/ตํารา/วิทยานิพนธดีเดนของหลายสถาบัน ประเมินบทความในวารสาร
ในฐานขอมูลระดับชาติในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ
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- กรรมการบริหารสหพันธระหวางประเทศวาดวยสถาบันและสมาคมหองสมุด หรือ อิฟลา แผนกบริหาร
สมาคมหองสมุด (IFLA-Management of Library Associations Section)
- กองบรรณาธิการและผูประเมินบทความวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลที่สกอ.ยอมรับ
ได แ ก Journal of Librarianship and Information Science, The New Review of Librarianship; Library
Management (Emerald) ; New Review of Academic Librarianship (UK) , Digital Library Perspectives
(Emerald) ซึ่งเปนวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล
- กรรมการถาวร (Standing committee) ทําหนาที่เปน กรรมการที่ป รึกษาและกรรมการจั ดประชุม
(Program committee) European Conference on Information Literacy (ECIL) (ค.ศ. 2012- ปจจุบัน)
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Mrs. Lee Cheng Ean
University Librarian, NUS Libraries, National University of Singapore
Speaker’s topic
“New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges”
Job Title
University Librarian
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คุณทอปป จิรายุส ทรัพยศรีโสภา
ผูกอตั้งบริษัท Bitkub และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่
ผูรวมเสวนา เรื่อง “New Normal for Libraries: มุมมองของผูผลิตสารสนเทศและผูใชบริการ”

คุณทรงกลด บางยี่ขัน
นักเขียนชื่อดัง บรรณาธิการบริหาร และผูกอตั้งนิตยสารออนไลน The Cloud
ผูรวมเสวนา เรื่อง “New Normal for Libraries: มุมมองของผูผลิตสารสนเทศและผูใชบริการ”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูดําเนินรายการ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
กลุมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
รองศาสตราจารย ดร. ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนภูมิภาค
รองศาสตราจารย ดร.วนิดา แกนอากาศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.พฐา สุวรรณรัตน จอหนสตัน
อดีตประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนภูมิภาค
ที่ปรึกษาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูชวยศาสตราจารยนันทพล จั่นเงิน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุมการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
รองศาสตราจารยอิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นางวรนุช สุนทรวินิต
อดีตผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ
อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
นายชัยวัฒน นาชม
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นางดาวนภา สุยะนนท
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อาจารยมารียะ ปุเตะ
ผูอํานวยการกองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
นายพีระ สําเภาเงิน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
รองผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นางวนิดา ศรีทองคํา

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลุม 3 การบริหารจัดการองคกร (OM : Organizational Management)
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยเจษฎา โมกขกุล
รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท
ผูอํานวยการผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางพรพิมล มโนชัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
นางอริศรา สิงหปน

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ

นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและการเรียนรู มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม

นายเรวัติ อํ่าทอง
ดร. สมบูรณ ฟูเต็มวงศ
นายปรีชา อาษาวัง
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รายนามคณะกรรมการตัดสินผลงาน
การนําเสนอโดยโปสเตอร (Poster)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร ชวยอารีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพพล เผาสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย นันทพล จั่นเงิน
นายพีระ สําเภาเงิน
นายเรวัติ อ่ําทอง
นายปรีชา อาษาวัง

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
ผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม

การนําเสนอโดยการบรรยาย (Oral)
กลุม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ศาสตราจารย ดร.วนิดา แกนอากาศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กลุม 2 การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
รองศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตประธานคณะกรรมการอํานวยการขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค
นายชัยวัฒน นาชม
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางวนิดา ศรีทองคํา
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
รองผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นางพรพิมล มโนชัย
นางสาววรารักษ พัฒนเกียรติพงศ
อาจารย ดร.ณัฏฐญา เผือกผอง
นางอริศรา สิงหปน
นางดาวนภา สุยะนนท

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

กลุม 3 การบริหารองคกร (OM : Organizational Management)
รองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรีตระกูล
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยเจษฎา โมกขกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร ยลระบิล
ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
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รายนามผูใหการสนับสนุน
Gold Sponsors
1. Gale, a Cengage Company
2. EBSCO
3. Press Reader
4. Clarivate
5. Wiley
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Silver Sponsors
1. Elsevier
2. Cambridge University Press
3. บริษัท โอเรียนทัล เวิลด จํากัด
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เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Transform libraries
and librarians’ roles in the digital learning
environment”
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท
ผูไดรับรางวัล PULINET Award
ประจําป 2563

เอกสารประกอบการ
บรรยาย
https://bit.ly/35epl1E

QR Code
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ชองทางการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
วันที่/เวลา
Room
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564
08:00-12:00 น. Webinar พิธีเปด / บรรยาย /
เสวนา
รับชมยอนหลังไดที่
https://fb.watch/3egBl_x4nY/

Link
Join Zoom Meeting
https://bit.ly/2MAWjmv
Meeting ID: 917 3310 6643
Passcode: 368975

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3n9dubm
Meeting ID: 962 4085 0948
รับชมยอนหลังไดที่
https://fb.watch/3egI1EWOOj/ Passcode: 247625

13:00-16:00 น. Room1 (Poster) 20 ผลงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

QR Code
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วันที่/เวลา
Room
08:00-12:00 น. Room1 (Oral : IM) 7 ผลงาน

Link
Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3n9dubm
Meeting ID: 962 4085 0948
รับชมยอนหลังไดที่
https://fb.watch/3egMctEyPu/ Passcode: 247625

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3rNQnGK
รับชมยอนหลังไดที่
Meeting ID: 971 2955 1622
https://fb.watch/3egWinNm3t/ Passcode: 420653
Room2 (Oral:IS1) 13 ผลงาน

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3b8yTPn
Meeting ID: 923 2929 6705
รับชมยอนหลังไดที่
https://fb.watch/3egPIeY6ep/ Passcode: 856284
Room3 (Oral:IS2) 12 ผลงาน

QR Code
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วันที่/เวลา

Room
Room4 (Oral:OM) 14 ผลงาน

Link
Join Zoom Meeting
https://bit.ly/392ieuf
Meeting ID: 962 9264 3136
รับชมยอนหลังไดที่
https://fb.watch/3egSuzFW9R/ Passcode: 067859

13:00-16:00 น. Webinar ประกาศรางวัล / พิธีปด Join Zoom Meeting
https://bit.ly/2MAWjmv
รับชมยอนหลังไดที่
Meeting ID: 917 3310 6643
https://fb.watch/3eh0gL0R14/ Passcode: 368975

QR Code

