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บทคัดย่อ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและรับรู้ถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
เริ่มต้นจากการคัดเลือกกระบวนการส าหรับน ามาปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 6 กิจกรรมโดยใช้วิธีวิเคราะห์              
เชิงล าดับชั้น (AHP) หลังจากน้ันได้น ากิจกรรมทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์กระบวนการผ่านกรอบงาน SIPOC เม่ือท า
แล้วเสร็จได้จัดสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก ในส่วนของการศึกษาความรู้และความตระหนักได้
ท าผ่านแบบสอบถามของบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมดโดยใช้ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) ในการวิเคราะห์และ
แสดงผล ซ่ึงเม่ือปรับปรุงกระบวนการแล้วเสร็จได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุด และวิเคราะห์
ความรู้และความตระหนักอีกครั้ง พบว่าบุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และความตระหนักเพิ่มขึ้นโดยดูจากค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นในส่วนการก าหนดขอบเขตของงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การ
บริหารพัสดุ และสามารถให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 
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ABSTRACT 
 Chiang Mai University Library implements procurement process according to Gov-
ernment Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560. The Principles of Procurement are 
based on the need to achieve economy, efficiency in public, transparency and accountability in 
public administration. The processes were initially started with the selection process by using An-
alytic Hierarchy Process (AHP). The six most important activities were selected. Then the six pro-
cesses were analyzed through SIPOC framework. Several focus groups were done to improve the 
SIPOC framework of each activities. The Chiang Mai University Library’s staff awareness of procure-
ment process were assessed by using questionnaires. The survey results were analyzed and visu-
alized in Harvey balls format. Finally, knowledge management event was organized for increasing 
knowledge and awareness in procurement process and applying in their job to the staff. The post-
event questionnaire showed the awareness and knowledge in procurement increased in the area 
of write and submit TOR, contract management, procurement methodology, and penalty except 
procurement management. 
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บทน า 
  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2551 จึงท าให้ต้องยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ และข้อก าหนดใดๆ 
ของรัฐที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ส่งผลให้กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐทุกส่วน และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเชื่อมโยงกับการใช้เงิน
งบประมาณ และทรัพยากรของส านักหอสมุด ให้คุ้มค่าที่สุด  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด มีวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่หลากหลาย และมีความซับซ้อน ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษา
การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับบุคลากร ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรส านักหอสมุด
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ถูกต้อง  ซ่ึงจะส่งผลให้
การจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดมีความคล่องตัว เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้
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งบประมาณของรัฐ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการปรับปรุงกระบวนการที่ได้คัดเลือก โดยท าการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SIPOC และ Harvey’s Balls เป็นเครื่องมือในงานวิจัยน้ี  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ และเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.1 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

    การจัดซ้ือจัดจ้าง คือ การด าเนินการเพื่อให้ ได้มาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ การจ้าง                     
เช่า แลกเปลี่ยน ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรั ฐและสอดคล้องกับ
หลักการ ดังน้ี 

1.1.1 ความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง 
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจน  

1.1.2 ความโปร่งใส ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี 
การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ            
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

1.1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม  

1.1.4  สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้วย SIPOC  

      SIPOC Model เป็นแบบจ าลอง ด้านธุร กิจส าหรับการปรับปรุ งประสิท ธิภ าพ
กระบวนการ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการท างานในรูปแบบของตาราง โดยชื่อของแบบจ าลอง SIPOC ย่อ
มาจาก [S] Stakeholders, [I] Inputs, [P] Process, [O] Outputs, และ [C] Customers ที่จะถูกจัดวางในรูปแบบ
บริเวณหัวตาราง โดยแบบจ าลอง SIPOC มีการน ามาใช้ในการจัดการกระบวนการท างาน ซ่ึงในกระบวนการท างาน
เ ก่ียวกับจัด ซ้ือจัด จ้างของส า นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียง ให ม่ บทบาทของ [S] Stakeholders และ                                       
[C] Customers จะเป็นกลุ่มบุคคลชุดเดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ข้อมูลรูปแบบเดียว ที่เป็นบุคลากรภายใน
ส านักหอสมุดเอง 

    ในหน่วยงานภาครัฐเองได้มีการศึกษาวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการเช่นกัน เห็นได้จาก
งานวิจัยของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง (กานต์ สุขสาน , 
2560, น. 1)  หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซ้ือจัดจ้าง (พัชรพล เสนะ , 2560, น. 1) โดยมีการท าแบบสอบถาม
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บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสอบถามการรับรู้และมีการปรับปรุงกระบวนการในการท างานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ในงานจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ได้มีการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อ 
พัฒนากระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของ e-Government Procurement (e-GP) ทั้งใน
เรื่องของการรับรู้การใช้งานออนไลน์ (สานุพงศ์ โตสงวน , 2550, น. 116) ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่พัสดุ               
(นันทพร ลิมปกาญจน์เวช และจรัญญา ปานเจริญ , 2560, น. 702) และประสิทธิภาพการบริหารงาน                          
(ณิชกุลธ์ิ โสภาสุวรรณ์ และวริศรา เหล่าบ ารุง, 2556, น. 16) 
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1.3 การวิเคราะห์ช่องว่าง  
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท าการวิเคราะห์หากิจกรรมที่ต้องท าเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายน้ัน 
เม่ือท าการวิเคราะห์ช่องว่างแล้ว แผนปฏิบัติการจะถูกด าเนินการต่อเพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการได้ ซ่ึงการวิเคราะห์ช่องว่างสามารถหาทางเลือกได้มากกว่าหน่ึงทางขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลลัพธ์ 
ทางเลือกที่ต้องการที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ช่วงเวลาการปฏิบัติการน้ัน 

การวิเคราะห์ช่องว่างมักจะถูกจัดท าขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  
(Best Practice) หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และวิเคราะห์หาความได้เปรียบเสียเปรียบในการปฏิบัติการเปรียบเทียบ
ตามทรัพยากร จุดแข็ง จุดอ่อน ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 2 แนวคิดการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
  

1.4 ฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
ในการวิจัยน้ี การวิเคราะห์ช่องว่างจะใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ 

จัดซ้ือจัดจ้างของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการ
แสดงผลในลักษณะของฮาร์วีบอล (Harvey Balls) 
 
ตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์ฮาร์วีบอล  
 

สัญลักษณ์ฮาร์วีบอล ความหมาย 

 
ขาดความรู้และการตระหนัก 

 
มีความรู้และการตระหนักเล็กน้อย 

 
มีความรู้และการตระหนักปานกลาง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูง 

 
มีความรู้และการตระหนักสูงมาก 

 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จ้างส ารวจการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดย
การจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  

2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย เพื่อรับรู้ทิศทางในการด าเนินการ 

ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง 

สถานะปจัจุบัน สถานะที่ต้องการ 

แผน 

ปฏิบัติการ 
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และวางแผนการคัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  
2.3 คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการตามห่วงโซ่กระบวนการ อย่างน้อย 5  

กิจกรรม โดยการวิเคราะห์ Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) ตามปัจจัยส าคัญ อาทิ จ านวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละปี มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง ความซับซ้อนของการจัดซ้ือจัดจ้าง ความจ าเป็นในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นต้น  

2.4 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมที่คัดเลือก  
2.5 ศึกษาเชิงลึกของระเบียบฯ การจัดซ้ือจัดจ้าง และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อให้ 

สอดคล้องกับกิจกรรมที่คัดเลือก 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก โดยจัดท า Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางใน 
การเพิ่มการรับรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งตามหมวดหมู่ที่
เหมาะสมโดยอ้างอิงตามการแสดงผลในลักษณะของ Harvey balls  

3.2 วิเคราะห์ผลเบื้องต้นการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดท า SIPOC เพื่อใช้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4. การจัดการความรู้ การทวนสอบ และการถ่ายทอดความรู้ 
  4.1 จัดท าแบบจ าลองแผนผังกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด อย่างน้อย                      
5 กิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต  
  4.2 จัดท าสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องรอบที่ 2 เพื่อทวนสอบแบบจ าลองแผนผังกระบวนการ 
และปรับแก้ตามความเหมาะสม  
  4.3 เผยแพร่แผนผังกระบวนการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรส านักหอสมุด จ านวน               
1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.4 ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดยการจัดท าแบบสอบถามกับบุคลากรส านักหอสมุดทั้งหมด  
  4.5 เผยแพร่โดยน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัยทั้งหมด แสดงดังแผนผังการด าเนินงานในภาพที่ 3 
 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 
  

 
 

ส ารวจการรับรู้และความตระหนักของ 
บุคลากรส านัก 

 สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย 

 

  
 

 

 
คัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการ  

อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

 
 

 
 

 
จัดท าสนทนากลุ่มผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องใน
กิจกรรม 

 
ศึกษาระเบียบ 2560 

เชิงลึกที่สอดคล้องและ
เก่ียวข้องในกิจกรรม 

 
 

 
 

วิเคราะห์ผลการรับรู้และความตระหนัก  
ด้วย gap analysis  

 
วิเคราะห์ผลเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการ 

ตามกรอบ SIPOC และ IPO model 

 

 
 

 
จัดท าแผนผังกระบวนการใหม่  

ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
 

เผยแพร่แผนผังกระบวนการ  
ถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรส านัก  

จัดท าสนทนากลุ่มรอบ 2 เพื่อทวนสอบกระบวนการ 

 
 

 

ทวนสอบการรับรู้และความตระหนักของ
บุคลากร 

 

 
 

สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
สรุปผล 
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดซ้ือจ้าง 

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซ้ือจ้าง ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างมากยิ่งขึ้น  
 2. การรับรู้และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด 

 จากการส ารวจการรับรู้ และความตระหนักของบุคลากรส า นักหอสมุด  โดยท า                                   
ผ่านแบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ และวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้
และการตระหนักเล็กน้อย โดยคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.90 

 จากการวิเคราะห์ผลในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า ควรสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดโดยจัดท า Gap Analysis คือ แผนระยะสั้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
แผนระยะกลาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทราบทาง CMU MIS และแผนระยะยาว เพิ่มช่องทางการ
รับรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชัน ถาม-ตอบ ปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 หลังจากจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรส านักหอสมุดแล้วเสร็จ ได้ทวนสอบการรับรู้
และความตระหนักของบุคลากรส านักหอสมุด พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักปานกลาง โดย
คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 10.84 
 อภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเติมเต็มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของส านักหอสมุดในรูปแบบของฮาร์วีบอล พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้และการตระหนักเพิ่มขึ้น ใน
ส่วนการก าหนดขอบเขตงาน การบริหารสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และบทก าหนดโทษ เว้นแต่การบริหารพัสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มค าถาม 
คะ

แน
นร

วม
 

กา
รบ

ริห
าร

พัส
ดุ 

กา
รก

 าห
นด

ขอ
บเ

ขต
งา

น 

กา
รบ

ริห
าร

สัญ
ญา

 

วิธี
กา

รจั
ดซื้

อจั
ดจ้

าง
 

บท
ก า

หน
ดโ

ทษ
 

คะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.42 0.54 0.36 0.36 0.30 7.90 

คะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ 
      

คะแนนเฉลี่ย 0.52 0.68 0.52 0.55 0.48 10.84 

 
ภาพที่ 4 ผลคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แบ่งในรูปแบบของฮาร์วีบอล 
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1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุด สิ่งที่ส าคัญและเป็น
หัวใจหลักของการจัดซ้ือจัดจ้าง คือ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ITA คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ. 2560 โดยต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และได้รับพัสดุที่ตรงกับความต้องการใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักหอสมุดถึงนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2. การคัดเลือกกระบวนการส าหรับการปรับปรุง 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดล าดับ

ปัจจัยที่ส าคัญ ใช้ในการเลือกกระบวนการที่ส าคัญของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน าไปพัฒนา
กระบวนการต่อไปได้ จากกระบวนการทั้งหมดที่ส านักหอสมุดได้ด าเนินการมากกว่า 500 ครั้ ง และหลากหลาย
กระบวนการ อาทิ การจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบ ารุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ วัสดุส านักงาน การเช่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุอุปโภคบริโภค วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสนาม วัสดุโรงงาน วัสดุ
ยานพาหนะ และ การจ้างเหมาบริการต่างๆ  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของแต่ละกระบวนการทั้ง 8 ปัจจัย 
ประกอบด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด การจัดซ้ือจัดจ้างที่
ซับซ้อน การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย และการจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งใช้ค่าถ่วง
น้ าหนักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ท าให้สามารถเลือกกระบวนการที่ส าคัญ เหมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการได้ อย่างตามรูปแบบ เป็นขั้นตอน โดยล าดับความส าคัญของปัจจัย เรียงล าดับได้ดังน้ี  
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2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สนับสนุนงานวิจัย 
2.2 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เน้นการให้บริการ 
2.3 การจัดซ้ือจัดจ้างที่บ่งบอกความเป็นส านักหอสมุด  
2.4 การจัดซ้ือจัดจ้างที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.5 การจัดซ้ือจัดจ้างที่เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.6 การจัดซ้ือจัดจ้างที่งบประมาณสูง 
2.7 การจัดซ้ือจัดจ้างที่ซับซ้อน  
2.8 การจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยครั้ง ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนผังเรดาร์แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผู้บริหารทุกคน  
 

3. การปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้ผลการคัดเลือก 6 กระบวนการ 

ได้แก่ กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจ้างเหมาบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี และ
กระบวนการจ้างเหมาซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โดยใช้กรอบงานของ SIPOC เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ โดยการ
จัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจัดท าแผนผังกระบวนการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 
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  กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 กระบวนการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   

กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 
 

ภาพที่ 8 กระบวนการจัดซ้ือหนังสือ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การเก็บข้อมูลหากมีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถช่วยในการวิเคราะห์ก่อน

และหลังในส่วนของความตระหนักได้ชัดเจนขึ้น แต่จะท าให้ไม่เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ และ
ส่งผลให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามไม่อยากจะมีส่วนร่วม  
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2. ในการจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรส านักหอสมุด ควรจัดอบรมความรู้
เก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้แต่ละฝ่ายอย่างต่อเน่ือง 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. บุคลากรส านักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และสามารถใช้เป็น

แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักหอสมุดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในด้านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้  
 3. หน่วยงานอ่ืนสามารถน าแนวทางการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไปเป็นต้นแบบ         
ในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีรูปแบบการด าเนินการคล้ายคลึงกันได้ โดยน าข้อมูล
จากผังกระบวนการ SIPOC มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีได้ ดังตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซ้ือฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กระบวนการ แนวปฏิบัติท่ีดี 

จัดท าแผนการจัดซ้ือ ได้แผนการจัดซ้ือ สอดคล้องกับแผนประจ าปี และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 

ขออนุมัติจัดซ้ือฐานข้อมูล การจัดซ้ือฐานข้อมูลตามที่ได้ตั้งงบประมาณ 

จัดท ารายงานขอซ้ือ มีรายละเอียดครบตามความต้องการ และสามารถหาซ้ือได้จริง ในราคาที่เหมาะสม 
จัดท าหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หนังสือเชิญชวนมีรายละเอียดครบถ้วน เข้าใจ มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอมากราย 

พิจารณาข้อเสนอ พิจารณาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตรงตามความต้องการทุกเงื่อนไขที่ก าหนด 
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บทคัดย�อ  
  ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF (Digital Signage System) เปMนระบบท่ีนํามาใชOเพ่ือ
พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFของสํานักหอสมุดสูQผูOใชOบริการ โดยเปMนการบูรณาการทํางานรQวมกันระหวQาง           
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีหนOาท่ีดูแลงานประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนOาท่ีจัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนใหOการทํางานของฝWายตQางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน มาชQวยกัน
พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ซ่ึงทําใหOเกิดชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีมีความนQาสนใจ ชัดเจน 
สวยงาม รวดเร็ว และชQวยใหOผูOใชOบริการเขOาถึงขQาวสารของสํานักหอสมุดไดOงQายยิ่งข้ึน  ซ่ึงการพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFในครั้งน้ีไดOคํานึงถึงการลดตOนทุนในการดําเนินงาน ท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และ
กระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังยังไดOมีการถQายทอดองคFความรูOการใชOงานของระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
ไปสูQผูOรับผิดชอบโดยตรง คือ จากนักวิชาการคอมพิวเตอรFท่ีเปMนผูOพัฒนาระบบไปสูQนักวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีเปMน
ผูOปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลOองกับนโยบายการจัดการความรูOของสํานักหอสมุด ท่ีมีเปbาหมายเพ่ือใหOทุกฝWายงานของ
สํานักหอสมุดมีการใชOการจัดการความรูOมาเปMนเครื่องมือในการพัฒนางาน เกิดคQานิยมการจัดการความรูOแกQบุคลากร
สํานักหอสมุด จนมุQงสูQความสําเร็จอยQางยั่งยืน 

 
คําสําคัญ: การจัดการความรูO, การแลกเปลี่ยนเรียนรูO, การประชาสัมพันธF, ชQองทางประชาสัมพันธF,  
 สื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 

 
ABSTRACT  

Digital signage system is a system being employed to enhance communication  
channels of the library to users. It is a collaboration between Educational Technology division, that 
is responsible for public relations, and Information Technology division, that is responsible for 



 

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

 

providing and developing information technology systems to support the work of various divisions, 
to order to drive the digital signage system to be the media channel that catches attention, clear, 
appealing, right-on-time and help the users to access the library news more easily. This 
enhancement of media channels takes the reduction of operating costs into consideration, in terms 
of people, materials, budgets, and operational processes. At the same time, the knowledge transfer 
of digital signage system management from computer specialist to the audio-visual technical 
officer, who is responsible for distribute the media via digital signage channel, is in complied with 
knowledge management policy of the library, which aims to employ the knowledge management 
as a tool to jobs development and nurture the knowledge management value among library 
personnel leading to organization sustainable success. 

 
Keyword: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Public Relation, Public Relation channel,  

                 Digital Signage 
 
บทนํา 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF   ไดOกําหนดวิสัยทัศนFในการบริหารจัดการองคFกรชQวง 
ระหวQ า งปo  2561-2565 ไ วO วQ า  “สํ า นักหอสมุด เปMนแหลQ งความรูO ท่ี เปM น เลิ ศ  ส นับส นุนการ วิ จัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFสูQสากล” โดยสํานักหอสมุดทําหนOาท่ีหลักในการใหOบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ     
สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคOนควOาและเรียนรูOดOวยตนเอง ซ่ึงจะเปMนการชQวยสนับสนุนการเรียน การสอน 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF ดังน้ันสํานักหอสมุดจึงไดOมีการพัฒนางานดOานการใหOบริการและการจัด
กิจกรรมสQงเสริมการใชOบริการอยQางตQอเน่ือง ท้ังน้ีการดําเนินงานตQาง ๆ จะสัมฤทธ์ิผลตามเปbาหมายท่ีกําหนดไดOน้ัน
ตOองมีการประชาสัมพันธFท่ีดีเปMนสQวนสนับสนุนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหOกลุQมเปbาหมายไดOรับทราบและรับรูOวิธีการเขOาถึง
บริการและกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรับมอบหมายหนOาท่ีในการประชาสัมพันธF     
สูQผูOใชOบริการของสํานักหอสมุด 

            ในแตQละเดือนทางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะไดOรับขOอมูลในการจัดทําประชาสัมพันธFจาก                  
ฝWายตQางๆโดยเฉลี่ยประมาณ 25 เรื่องตQอเดือน ซ่ึงเมื่อนําขOอมูลมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธFในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ชQองทางประชาสัมพันธF จะแบQงสื่อประชาสัมพันธFออกเปMน 2 ประเภท ไดOแกQ  
 1. จัดทําสื่อประเภทไฟลFภาพ ไฟลFวีดิโอ เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธFประเภท
ออนไลนF ไดOแกQ เว็บไซตF (Website) เฟซบุwก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลนF (Line)  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรF เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธF
ประเภทปbายประชาสัมพันธF ซ่ึงอยูQในบริเวณจุดตQาง ๆ ของสํานักหอสมุด เชQน ปbายประชาสัมพันธFในลิฟตFโดยสาร 
ปbายประชาสัมพันธFตั้งพ้ืน ซ่ึงมีจํานวน 16 ปbาย และปbายประชาสัมพันธFขนาดใหญQจํานวน 2 ปbาย  
 ซ่ึงสถิติการผลิตสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรFเมื่อปo 2561 พบวQา ในแตQละเดือน                      
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะตOองใชOกระดาษเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธFจํานวน 400 แผQนตQอเดือน หรือ 4,800 แผQน
ตQอปo โดยแบQงตามขนาดของกระดาษไดOดังน้ี  
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 1. กระดาษขนาด A4 จํานวน 4 แผQนตQอเรื่อง / 100 แผQนตQอเดือน / 1200 แผQนตQอปo 
 2. กระดาษขนาด A3 จํานวน 10 แผQนตQอเรื่อง / 250 แผQนตQอเดือน / 3000 แผQนตQอปo 
 3. กระดาษขนาด A2 จํานวน 2 แผQนตQอเรื่อง / 50 แผQนตQอเดือน / 600 แผQนตQอปo  

            ท้ังน้ียังไมQรวมถึงตOนทุนในเรื่องของคQานํ้าหมึกพิมพFสี เวลางานของเจOาหนOาท่ีในการดําเนินการ
ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรFประชาสัมพันธFตามจุดตQาง ๆ ซ่ึงไมQสอดคลOองและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศ
ใ น เ รื่ อ ง  ก า ร เ ลิ ก ใ ชO ก ร ะ ด า ษ ใ น ก า ร ติ ด ตQ อ ร า ช ก า ร  ห รื อ  Paperless แ ล ะ ก า ร ท่ี สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFเปMนตOนแบบของการดําเนินงานหOองสมุดสีเขียวแหQงแรกของประเทศไทยอีกดOวย จึงไดOมี
การหาวิธีการประชาสัมพันธFเพ่ือลดการใชOกระดาษลง ซ่ึงไดOรับความรQวมมือจากฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF นํามาใชOเปMนชQองทางการประชาสัมพันธFสูQผูOใชOบริการทดแทนการใชOปbาย
ประชาสัมพันธFทําใหOลดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFประชาสัมพันธF ชQวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือคQานํ้า
หมึกพิมพFสี และยังชQวยลดข้ันตอนการทํางานของเจOาหนOาท่ีอีกดOวย รวมท้ังระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ไดO
ถูกพัฒนาข้ึนโดยบุคลากรของสํานักหอสมุด ทําใหOชQวยประหยัดคQาใชOจQายในการพัฒนาระบบเปMนอยQางมาก  เปMนการ
ใชOทรัพยากรบุคคลท่ีเกิดประโยชนFและยังเกิดสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQองคFกร ซ่ึงชQองทางประชาสัมพันธF
รูปแบบน้ียังสรOางความนQาสนใจและจูงใหOผูOใชOบริการของสํานักหอสมุดไดOแวะอQานขQาวประชาสัมพันธFมากยิ่งข้ึน เน่ือง
ดOวยสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFสามารถจัดทําไดOหลายรูปแบบ ท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถใสQ
เสียงประกอบขQาวประชาสัมพันธFไดO สQงผลใหOผูOใชOบริการไดOรับรูOขQาวสารของสํานักหอสมุดอยQางครบถOวน รวดเร็ว และ
ท่ัวถึง โดยผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ (Smart TV) ขนาด 32 น้ิว จํานวน 22 เครื่อง ท่ีติดตั้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใน
สํานักหอสมุด 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ 
และกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. เพ่ือสรOางสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQหนQวยงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี 
  1. สรุปป}ญหาและหาแนวทางระหวQางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาซ่ึงมีหนOาท่ีรับผิดชอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการแกOไขป}ญหา ลดการผลิตสื่อดOวยกระดาษ และ
พัฒนาชQองทางประชาสัมพันธFท่ีตอบสนองตQอผูOใชOบริการใหOมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 2. นักวิชาการคอมพิวเตอรFทําการศึกษาเรื่องวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว โดยเริ่มตOนจากการนํา
อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO (Thumb Drive) เพ่ือเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ผQานการเช่ือมตQอแบบ
พอรFต ยูเอสบี (Universal Serial Bus) โดยผลิตสื่อเปMนสื่อแบบดิจิทัลไฟลFภาพเพ่ือบันทึกลงใน Thumb Drive และ
นําไปเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงทําใหOสามารถประชาสัมพันธFโดยลดการผลิตสื่อแบบโปสเตอรFลงไดO รวมท้ัง
สามารถสรOางความนQาสนใจใหOแกQขQาวประชาสัมพันธFไดOเปMนอยQางดี (ดังภาพท่ี 1-3) 

 
                                                                             รู     ภาพท่ี 1 ชQองพอรFต ยูเอสบี 
       ภาพท่ี 2 อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO 
       ภาพท่ี 3 ตัวอยQางขQาวประชาสัมพันธF 
                   บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 
 
 

3. สรุปผลการดําเนินงาน พบวQา การแกOป}ญหาดOวยวิธีการดังกลQาวยังมีจุดดOอยท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 
3.1 ระยะเวลาในการนําสื่อลง Thumb Drive ซ่ึงตOองบันทึกตามจํานวนของจอโทรทัศนF 

อัจฉริยะ ท่ีมีท้ังหมด 22 เครื่อง ทําใหOสูญเสียเวลาในการทํางานมาก 
3.2 การนําอุปกรณFไปติดตั้งในจอโทรทัศนFอัจฉริยะในบางจุดคQอนขOางยุQงยากและไมQสะดวก 

เชQน บริเวณหนOาลิฟตFโดยสารซ่ึงอยูQสูงกวQาพ้ืนประมาณ 2 เมตร ซ่ึงตOองใชOเกOาอ้ีในการข้ึนไปติดตั้ง Thumb Drive 
3.3 การเปลี่ยนขOอความหรือสื่อประชาสัมพันธFในแตQละครั้ง ตOองเสียเวลาอยQางมากในการ

บันทึกไฟลFสื่อประชาสัมพันธFใหมQเพ่ือนําไปติดตั้งตามจํานวนจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีใหOบริการอีกครั้ง เหมือนการใชO
สื่อประเภทโปสเตอรFประชาสัมพันธF ซ่ึงเมื่อพบขOอผิดพลาดตOองทําการแกOไขสื่อและสั่งพิมพFโปสเตอรFใหมQเพ่ือนําไป
ติดตั้งท่ีปbายประชาสัมพันธF  

1 2 

3 
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4. จากป}ญหาขOางตOนทําใหOตOองกลับมาทบทวนวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว และนําเทคโนโลยีใหมQ
เขOามาชQวยแกOไขจุดดOอยดังกลQาว จึงไดOเปลี่ยนจากการกระจายสื่อประชาสัมพันธFผQาน Thumb Drive เปMนการ
กระจายสื่อประชาสัมพันธFผQานเครือขQายแทน โดยใชOเทคโนโลยี DLNA (Digital Living Network Alliance) ซ่ึงเปMน
เทคโนโลยีมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตQออุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFแบบไรOสาย สามารถสQงภาพหรือวีดีโอข้ึนไปแสดงบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะและสามารถแสดงผลไดOทันที ซ่ึงการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFจะมีอุปกรณFท่ีใชO
ในการดําเนินงาน ไดOแกQ โทรทัศนFอัจฉริยะ อุปกรณFกระจายสัญญาณ และเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ 
ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป (ดังภาพท่ี 4-6) 

 
 

 
       

 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 4 จอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีสามารถเช่ือมตQอ WIFI  
      ภาพท่ี 5 อุปกรณFกระจายสญัญาณ ( Router ) 
      ภาพท่ี 6 เครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ              
                  ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป  
                                                                         (ชาญณรงคF เผือกพูลผล, 2562, น. 4-6) 
 

 
 5. ติดตั้งจอโทรทัศนFอัจฉริยะจํานวน 22 เครื่อง โดยครอบคลุมท้ัง 2 อาคาร คือ อาคารชQวง
เกษตรศิลปการ และอาคารเทพรัตนFวิทยโชติ และนําอุปกรณFกระจายสัญญาณไปติดตั้งในแตQละช้ันของอาคารเพ่ือทํา
หนOาท่ีสQงสัญญาณแบบไรOสายไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงแตQละอาคารมีการติดตั้งเครื่องแมQขQายเปMนเครื่อง
คอมพิวเตอรFลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพ่ือทําตัวเปMนเครื่องท่ีคอยกระจายสื่อประชาสัมพันธF ผQานอุปกรณF
กระจายสัญญาณและไปยังจอประชาสัมพันธF  ในสQวนของระบบปฏิบัติการอ่ืน เชQน Linux อาจตOองติดตั้งตัวเสริม
และตั้งคQาเพ่ิมเติมมากกวQา Windows และในระบบปฏิบัติการ Windows ตOองเปMน Windows 7 ข้ึนไปถึงสามารถ
รองรับการทําหนOาท่ีกระจายไฟลFสื่อประชาสัมพันธF โดยทําการเช่ือมผQานอุปกรณFกระจายสัญญาณไปยังโทรทัศนF
อัจฉริยะ โดยมีวิธีการตั้งคQาดังน้ี  

4 
5 

6 
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5.1 ตั้งคQา IP Address ของโทรทัศนFอัจฉริยะ รวมถึงเครื่อง
ท่ีเปMนตัวกระจายสัญญาณภาพใหOอยูQในเครือขQายเดียวกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ Windows 10  
5.2 เป�ด WIFI ในเครื่องคอมพิวเตอรF และคลิกเมนู Start 
Icon โดยในเมนู In the Start ใหOคลิกเมนู Setting 
5.3 เมื่อข้ึนหนOาตQาง SETTINGS Windows ใหOคลิกท่ี 
Devices (ดังภาพท่ี 7) 
5.4 ใ น ห นO า ตQ า ง  Devices ใ หO เ ลื อ ก  Connected 
Devices และทําการเลือกหัวขOอ Add  Devices    

                                           (ดังภาพท่ี 8) 
5.5 ทําการเลือกโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีอยูQในเครือขQายเดียวกัน และดําเนินการจัดสQงไฟลFภาพ      

ไฟลFวีดิโอ ไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะไดOทันที (ดังภาพท่ี 9) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 เขOาเมนูในการเพ่ิมอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ 
ภาพท่ี 8 เลือกอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ    (Sony Corporation of  America, 2018, p. 5-6) 
ภาพท่ี 9 ผังการเช่ือมตQอระบบท่ีใชOในหนQวยงาน   
 
 6. ทดลองใชOระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFเพ่ือหาจุดดOอยเพ่ิมเติมกQอนการจัดทําคูQมือ
การใชOงานระบบ และทําการถQายทอดความรูOใหOแกQผูOปฏิบัติงานจริง   
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอรFผูOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFดําเนินการถQายทอด
ความรูOในเรื่องการใชOงานระบบใหOแกQนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และสQงมอบระบบใหOแกQฝWายเทคโนโลยีการศึกษา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอรFจัดเก็บองคFความรูOเรื่องระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFลงใน
คลังความรูOดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF  

8 9 

7 
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 9. รองผูOอํานวยการดOานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองคFกร ในฐานะท่ีไดOรับมอบหมายใหOดูแล
การสื่อสารของสํานักหอสมุด ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF และนําผลการศึกษาแจOงใหOผูOบริหาร
รับทราบตQอไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 

สรุปผล และอภิปรายผล 
  จากการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOเปMนเครื่องมือในการประชาสัมพันธF
ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ พบวQา สามารถลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธF ไดOดังน้ี 
  1. ผู�ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนชQองทางประชาสัมพันธFจากปbายประชาสัมพันธFเปMนชQองทาง
ประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ทําใหOสามารถลดจํานวนของผูOปฏิบัติงานไดO รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�
อัจฉริยะ 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

1. ออกแบบและผลติ
โปสเตอรF 

1 1. ออกแบบและผลติโปสเตอรF 
ติดตั้งและจัดเก็บไฟลF
อิเล็กทรอนิกสF 

1 

2. ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรF 1 - - 

รวม 2 รวม 1 
 

   
  2. วัสดุอุปกรณ� ในการยกเลิกปbายประชาสัมพันธFสQงผลใหOสํานักหอสมุดลดการผลิตโปสเตอรF
ประชาสัมพันธFลง ทําใหOประหยัดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFไดOถึง 4,800 แผQน หรือ 9.6 รีม ซ่ึงคํานวณจาก
จํานวนเรื่องประชาสัมพันธF ซ่ึงเฉลี่ยเดือนละ 25 เรื่อง รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวน
กระดาษต�อ

เร่ือง 

จํานวนกระดาษ
ต�อเดือน 

จํานวนกระดาษ
ต�อปg 

1. กระดาษ A2 2 50 600 - 

2. กระดาษ A3 4 100 1,200 - 

3. กระดาษ A4 10 250 3,000 - 

รวม 16 400 4,800 - 
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  3. งบประมาณ การนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF 
ทําใหOสํานักหอสมุดประหยัดงบประมาณในการดําเนินการดOานประชาสัมพันธFไดOท้ังสิ้น 156,371 บาท ไดOแกQ           
ลดงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษ จํานวน 2,267 บาท ลดงบประมาณการซ้ือหมึกพิมพFสีจํานวน 7,704 บาท และ
ลดงบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบ จํานวน 196,400 บาท รายละเอียดดังน้ี 
  3.1 งบประมาณการซ้ือกระดาษ ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวนกระดาษท่ีใช� 
(แผ�น) 

ราคาต�อแผ�น  
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช� 

(บาท) 
1. กระดาษ A2 600 1.24 744 - 
2. กระดาษ A3 1,200 0.79 948 - 

3. กระดาษ A4 2,500 0.23 575 - 

รวม 2,267 - 
      

   
  3.2 งบประมาณการซ้ือหมึกพิมพF ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�

อัจฉริยะ 
รุ�นหมึกพิมพ�  จํานวน 

(ตลับ) 
ราคาต�อตลบั 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช� 

(บาท) 

1. หมึกพิมพFรุQน Epson 
L1800 (มีทั้งหมด 6 สี) 

18 428 7,704 - 

รวม 7,704 - 

   
  3.3 งบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบสือ่ประชาสมัพันธFอิเลก็ทรอนิกสF และจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 

 

งบประมาณการจัดจ�างพัฒนาระบบ งบประมาณการพัฒนาระบบขึ้นเอง 

รายการ ราคา (บาท) รายการ ราคา (บาท) 

1. พัฒนาระบบส่ือประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสF ใหOรองรับการใชOงาน
จอภาพไดO 22 เครื่อง 

200,000 
 

1 .  อุ ป ก ร ณF เ ช่ื อ ม ตQ อ ร ะ บ บ
เครือขQาย (Router) จํานวน   6 
เครื่อง 

3,600 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 
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 4. กระบวนการดําเนินงาน จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาชQวยในการดําเนินงาน สQงผล
ใหOฝWายเทคโนโลยีการศึกษาสามารถลดข้ันตอนกระบวนงานประชาสัมพันธF โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจากเดิมใชOเวลาการดําเนินงานประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธFตQอ 1 เรื่อง จํานวน 507 นาที 
ป}จจุบันนําระบบ Digital Signage เขOามาใชOประชาสัมพันธFแบบอิเล็กทรอนิกสFผQานจอภาพ จํานวน 437 นาที ทําใหO
ลดเวลาการทํางานไดOถึง 70 นาที แตQคุณภาพของงานประชาสัมพันธFดียิ่งข้ึน รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบข้ันตอนการประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธF และ ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 หลังจากไดO นําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF  
สํานักหอสมุดไดO ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือนําขOอมูลมาพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFน้ีใหOเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน โดยไดOดําเนินการเก็บขOอมูลกลุQมตัวอยQางจากผูOเขOาใชOบริการ
สํานักหอสมุด ตั้งแตQวันท่ี 1–30 กันยายน 2562 ซ่ึงมีจํานวนผูOตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 921 คน จัดแบQงเปMนนิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 771 คน (รOอยละ 83.70) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 50 คน (รOอยละ 5.40) บุคลากร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 9 คน (รOอยละ 1.00) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 12 คน (รOอยละ 
1.30) และผูOใชOบริการภายนอก จํานวน 79 คน (รOอยละ 8.60) 

จากการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับรูOขQาวสารของหOองสมุดผQานสื่อประชาสัมพันธF 
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อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด ในเรื่อง “การอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชา
สัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด” พบวQา ผูOใชOบริการเคยอQาน จํานวน 657 คน 
(รOอยละ 71.34) และไมQเคยอQาน จํานวน 264 คน (รOอยละ 28.66)  

เมื่อสอบถามกลุQมท่ีเคยอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน 
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด จํานวน 657 คน ในเรื่อง “ความตOองการใหOสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอภาพมีเสียงประกอบ” พบวQา ผูOใชOบริการมีความตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 380 คน 
(รOอยละ 57.80) และไมQตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 277 คน (รOอยละ 42.2)  

            ในการสอบถามผูOใชOบริการท่ีตOองการใหOมีเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF จํานวน 380 คน ใน
เรื่อง  “ประเภทของเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF” พบวQา ผูOใชOบริการตOองการใหOมีเสียงบรรยายประกอบขQาวสาร
ท่ีประชาสัมพันธFมากท่ีสุด จํานวน 184 คน (รOอยละ 48.42) รองลงมา คือ เสียงดนตรีบรรเลง  139 คน (รOอยละ 
36.58) และเสียงดนตรีมีเน้ือรOองประกอบ จํานวน 57 คน (รOอยละ 15.00) ตามลําดับ 

จากการศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดของผูOใชOบริการเฉพาะท่ีเคยอQานขQาวสารบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายใน
สํานักหอสมุด จํานวน 657 คน พบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดในภาพรวมอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
เปMนรายขOอพบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขOอ “ขOอมูลเปMนป}จจุบันและทันตQอเหตุการณF” ซ่ึงอยูQใน
ระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือหัวขOอ “ขOอมูลมีความถูกตOอง และนQาเช่ือถือ” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.25) 
และหัวขOอ “ภาษาท่ีใชOสื่อเขOาใจงQาย” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.14) ถัดมาเปMนหัวขOอท่ีมีคQาความพึงพอใจอยูQในระดับ
เดียวกันจํานวน 3 ขOอ โดยอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.06) ไดOแกQ ความเหมาะสมของตัวอักษร (สี / ขนาด /รูปแบบ
ตัวอักษร) ขนาดจอภาพท่ีใชOในการเผยแพรQสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFมีความเหมาะสม และการติดตั้งจอภาพ
ตามจุดตQาง ๆ ภายในหOองสมุดมีความเหมาะสม ในสQวน 2 ขOอท่ีไดOรับความพึงพอใจนOอยท่ีสุด  ไดOแกQ หัวขOอ “ความ
สวยงาม และการดึงดูดความสนใจใหOอQาน” ซ่ึงความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.02) และหัวขOอ “ความรวดเร็ว
ในการเขOาถึงขQาวสาร” คQาความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.01) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลOองกับคําถามปลายเป�ด
ในเรื่องขOอเสนอแนะ ซ่ึงผูOใชOบริการตOองการใหOมีการจัดหาจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดใหญQกวQาท่ีใชOในป}จจุบัน  

ในเรื่องการจัดการความรูO หลังจากท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรFไดOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธF 
อิเล็กทรอนิกสF และทดลองใชOเรียบรOอยแลOว จึงไดOมีการถQายทอดความรูOในการใชOระบบดังกลQาวใหOแกQนักวิชาการ             
โสตทัศนศึกษาท่ีเปMนผูOปฏิบัติงานโดยตรง โดยใชOวิธีการถQายทอดความรูOแบบการสอนงานโดยตรงและลงมือปฏิบัตจิรงิ 
จากน้ันไดOมีการจัดทําคูQมือการใชOงานระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFโดยจัดเก็บไวOในคลังความรูOดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือเปMนองคFความรูOท่ีสามารถสืบคOนและศึกษา คOนควOาไดOอยQางสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุก
เวลาโดยสามารถดขูOอมูลไดOท่ี URL: http://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/20006747 

ข�อเสนอแนะ  
 1. ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF นํามาใชOยัง

เปMนรูปแบบการทํางานแบบเครือขQายไรOสาย (Wireless Network) ทําใหOในบางครั้งเกิดป}ญหาในเรื่องการสQงสัญญาณ
ภาพไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ อันเน่ืองจากเครือขQายไรOสายมีการใชOงานเปMนจํานวนมาก ทําใหOเกิดการดึงสัญญาณ
เพ่ือไปใชOงานข้ึน  ดังน้ันเพ่ือใหOเกิดความเสถียรในการประชาสัมพันธFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะจึงควรมีติดตั้งอุปกรณF
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กระจายสัญญาณไวรFเลส (Access Point) ท่ีเพียงพอและรองรับการใชOงานระบบน้ี หรืออาจะเปลี่ยนไปใชOวิธีการใชO
งานระบบ Digital Signage ผQานสายนําสัญญาณท่ีใชOตQอกับคอมพิวเตอรFและอุปกรณFเช่ือมตQอเครือขQายแทน (Lan 
Cable)  

 2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบใหOสามารถตั้งเวลาในการเป�ด-ป�ดขQาวประชาสัมพันธFไดOเอง ซ่ึงจะ
ชQวยลดข้ันตอนการทํางาน และเปMนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 

 3. ควรเลือกจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจุดท่ีติดตั้ง เพ่ือสรOางความนQาสนใจ                   
โดดเดQน และชQวยใหOผูOใชOบริการสามารถอQานขQาวสารประชาสัมพันธFไดOชัดเจน 

การนําไปใช�ประโยชน� 
 1. การนําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสFสามารถลดตOนทุนในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และกระบวนการดําเนินงานใหOแกQสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 

 2. พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. ฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรQวมกันเพ่ิมสินทรัพยFประเภทองคF

ความรูOใหOแกQสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 
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บทคัดยHอ  
           “FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย กับการจัดการความรูHของสํานักหอสมุด กําแพงแสน” เปOนการ

ดําเนินงานการจัดการความรูH ท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรูH สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรR มีวัตถุประสงคR 1) เพ่ือรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม           
2) เพ่ือใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ ผลการดําเนินการท่ี
เกิดข้ึนจากการจัดการความรูH มีดังน้ี 
 1. มีคูZมือการปฏิบัติงานบริการตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร 
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชH
ฐานขHอมูล FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH  ผูH เขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZ ในระดับมาก                       

(x  = 3.38) หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x  = 4.46)    
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

อยูZในระดับมาก (x  = 4.50)  
 4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม 
 

คําสําคัญ: บริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา, การจัดการความรูH, คําถามท่ีพบบZอย 

 
ABSTRACT  
  “FAQ Library for Answering All Questions and the Knowledge Management by 
Office of Kamphaeng Saen Library” was a knowledge management operation carried out by the 
Knowledge Management Board, Office of Kamphaeng Saen Library, Kasetsart University which had 
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2 objectives as follows: 1)  to collect questions and answers for use in answering questions,                    
2)  to  provide correct answers to all questions and meets the needs of clients, and the results 
from the knowledge management operation are as follows:  
    1. There has been a written manual / guideline to answer questions in the FAQ 
database 
    2. The evaluative result from a learning exchange activity on "Transferring 
Knowledge about Using FAQ Database" has revealed that before joining the activity of transferring 
knowledge, the participants had knowledge at the level of 3.38; however, after joining the activity, 
they had higher knowledge at the level of 4.46 

3. The result of the evaluation of the users’ satisfaction with using the FAQ database at 
the Office of Kamphaeng Saen Library was at the high level of 4.50 

4. There have been processes to create the innovations and best practices in the 
question answering service 

 
Keyword: Reference Services, Knowledge Management, Frequently asked Questions 

 
บทนํา 
  การสรHางสังคมแหZงการเรียนรูH ตHองมีการจัดการความรูHเพ่ือมุZงสูZหนZวยงานแหZงการเรียนรูH  โดยมี
การรวบรวมองคRความรูHท่ีมีอยูZ  มาพัฒนาใหHเปOนระบบเพ่ือใหHทุกคนในหนZวยงานสามารถเขHาถึงความรูHและพัฒนา
ตนเองใหHเปOนผูHรูH รวมท้ังปฏิบัติงานไดHอยZางมีประสิทธิภาพ 
  การบริการหลักอยZางหน่ึงของสํานักหอสมุดคือ บริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา                   
เปOนบริการท่ีชZวยเหลือและแนะนําผูHใชHคHนหาคําตอบท่ีตHองการไดHอยZางรวดเร็วและถูกตHอง จากแหลZงสารสนเทศท้ัง
ภายในและภายนอกหHองสมุด (สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561, น. 1) บางครั้งผูHใชHหHองสมุด
ประสบปzญหาในการแสวงหาสารสนเทศดHวยตนเอง มีประเด็นท่ีไมZ เขHาใจ จึงตHองใชHบริการตอบคําถาม                        
การดําเนินงานท่ีผZานมาพบวZา  กระบวนการตอบคําถามยังไมZตอบสนอง เชZน การสZงมอบคําตอบใหHกับผูHใชHมีความ
ลZาชHา สํานักหอสมุดจึงมีการปรับกระบวนการ เพ่ือใหHไดHกระบวนการตอบคําถามท่ีดี 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดHกําหนดชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และ 
ผูHรับผิดชอบตอบคําถาม ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงชZองทางในการรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ และผูHรับผดิชอบตอบคําถาม 
 

ชHองทาง รายละเอียด ผู�รับผิดชอบตอบคําถาม 
1. เจHาหนHาท่ี ณ จุด
เคานRเตอรRบริการ 
 

- เคานRเตอรRบริการสารสนเทศ  ฝ}ายบริการ 

- เคานRเตอรRบริการยมื - คืน ฝ}ายบริการ (ในเวลาทําการ) 
ฝ}ายบริการและฝ}ายอ่ืนๆ 
(นอกเวลาทําการ) 

- เคานRเตอรRบริการโสตทัศนวัสดุและ
สื่อการศึกษา  

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

- เคานRเตอรRทางเขHา-ออก ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

2. ระบบ Line ID Line: serlib 
URL: https://goo.gl/F7pXfr 

ฝ}ายบริการ 

3. E-Mail 
 

E-mail address lib.kps@ku.ac.th ผูHบริหาร 

4. Facebook 
 

Fanpage : สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 
www.facebook.com/libkukps 

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

5. Website ระบบรับฟzงเสียงของลูกคHา  
URL : 
http://158.108.199.6/suggession 

ฝ}ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา 

6. โทรศัพทR 
 

โทรศัพทRกลางสํานัก : 034-352332 
Hot Line สายดZวน : 0982681569 

ฝ}ายบริการ  

 
เน่ืองจากการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา  มีผูHเก่ียวขHองกับการปฏิบัติงานน้ี 

เปOนจํานวนมากท้ังรับผิดชอบโดยตรงหรือบางชZวงเวลา ทําใหHการปฏิบัติงานไมZเปOนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงข้ันตอน
การปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา   
 

           จาก Flowchart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา พบวZา
ผูHรับผิดชอบตอบคําถามของแตZละชZองทาง ประสบปzญหาในการหาคําตอบใหHกับผูHรับบริการ เน่ืองจากผูHปฏิบัติงาน
ของชZองทางในการรับขHอคําถามบางชZองทางไมZใชZบรรณารักษRท่ีปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา
โดยตรง  ดังน้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรูHถZายทอดประสบการณRการทํางานระหวZางกัน จะเปOนวิธีการท่ีใหHทุกคนไดHเขHาใจ
ในการบริการตอบคําถามเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการมีโอกาสไดHอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานท่ี
ดี ใหHสามารถปฏิบัติงานไดHเปOนมาตรฐานเดียวกัน และเปOนการพัฒนาการใหHบริการใหHมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค< 
 1. เพ่ือรวบรวมขHอคําถามและคําตอบสําหรับใชHในการตอบคําถาม 
 2. เพ่ือใหHบริการตอบคําถามมีความถูกตHองทุกคําถาม และตรงตามความตHองการผูHรับบริการ 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
การจัดการความรูHเรื่อง “FAQ Library ตอบทุกขHอสงสัย”ไดHกําหนดกิจกรรมเพ่ือใหHผูHท่ี 

รับผิดชอบในการตอบคําถามของชZองทางตZางๆ สามารถใหHบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHาแกZผูHใชHบริการไดH
อยZางมีประสิทธิภาพ จึงไดHจัดใหHมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ดังน้ี 

1. ใหHผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามเปOนผูHรวบรวมคําถามท่ีพบจากชZองทางแตZละชZองทางท่ีตน 
รับผิดชอบ 

2. บรรณารักษRงานบริการรับขHอคําถามแลHวนํามาคัดแยก จัดสZงขHอคําถามไปใหHผูHท่ีมีความ 
เช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ เปOนผูHตอบคําถาม 
  3. บรรณารักษRงานบริการนําคําถามพรHอมคําตอบท่ีสมบูรณRแลHวมาแบZงหมวดหมูZ (สํานักหอสมดุ 
กําแพงแสน, 2556, น. 1) ไดHดังน้ี  

3.1 ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี  
3.2 บริการตZางๆ ของสํานักหอสมดุ  
3.3 การยืมระหวZางหHองสมุด 
3.4 วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC)  
3.5 การใชHฐานขHอมูลออนไลนR  
3.6 วารสารและสิ่งพิมพRตZอเน่ือง  
3.7 การยืม – คืนหนังสือ  
3.8 การยืมโสตทัศนวัสด ุ 

4. ตรวจสอบคําถามพรHอมคําตอบ และการแบZงหมวดหมูZคําถามใหHมีความถูกตHองอีกครั้ง โดย 
คณะกรรมการจัดการความรูH และหัวหนHาฝ}ายบริการ 
  5. ออกแบบฐานขHอมูล นําคําถามพรHอมคําตอบท้ัง 8 หมวดมาจัดทํา FAQ แหลZงรวบรวมความรูH 
ศูนยRกลางความรูHของหนZวยงาน : http://158.108.199.6/libkpsfaq/index.html 

6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH โดยบรรณารักษRงานบริการเปOนผูHแนะนําและถZายทอดความรูH 
การใชHฐานขHอมูล FAQ สูZบุคลากรผูHมีหนHาท่ีตอบคําถามตามชZองทางท้ัง 6 ชZองทาง  

7. ประเมินความรูHของบุคลากรท่ีเขHารZวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูH  
  8. ประเมินความพึงพอใจของผูHท่ีเขHามาใชHบริการฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
  9. ในกรณีท่ีไมZพบคําถามและคําตอบท่ีตHองการ ผูHเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สามารถสZงคําถาม
เพ่ิมเติม โดยการ Add Line ติดตZอกับผูHดูแลฐานขHอมูล เพ่ือใหHบุคลากรสํานักหอสมุดฯ รวมถึงผูHใชHบริการมีสZวนรZวม
ในการเพ่ิมคําถามในฐานขHอมูล FAQ เพ่ืออัปเดทขHอมูลตZอไปในอนาคต  
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ภาพท่ี 2 แสดงหนHาแรกของฐานขHอมูล FAQ  
           (แอดวานซR อินโฟรR เซอรRวิส, 2562;  FINN MOBILE, 2562) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน<  
 สรุปผล 
 1. มีคูZมือการปฏิบัติงานบริการตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร 
สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชH

ฐานขHอมูล FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x = 3.38)   

หลังเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x  = 4.46)   ดังภาพท่ี3 
 

 
 
 ภาพท่ี 3 แสดงผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

อยูZในระดับมาก (x = 4.50)  
 4. มีกระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม 
 5. การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีจํานวนลดลง ดังภาพท่ี4 

 
ภาพท่ี 4 แสดงขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีจํานวนลดลง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการไดHรบัขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ 

 

หมวดหมูHคําถามในฐานข�อมลู FAQ  
การได�รับข�อคําถามจากลูกค�า/ผู�รับบริการ  

ปXการศึกษา 2561 

1. ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี    

2. บริการตZางๆ ของสํานักหอสมดุ     

3. การยืมระหวZางหHองสมุด   

4. วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC)     

5. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR     

6. วารสารและสิ่งพิมพRตZอเน่ือง    

7. การยืม – คืนหนังสือ    

8. การยืมโสตทัศนวัสด ุ   

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงการไดHรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ มีหมวดหมูZคําถามท่ีซํ้ากับ
คําถามท่ีอยูZในฐานขHอมูล FAQ ท้ังหมด 4 หมวดหมูZคําถาม ไดHแกZ 1. ขHอมูลท่ัวไป / อาคารสถานท่ี 2. บริการตZางๆ 
ของสํานักหอสมุด 3. วิธีการสืบคHนขHอมูล  (OPAC) 4. การใชHฐานขHอมูลออนไลนR ซ่ึงเปOนหมวดคําถามท่ีซํ้ากับหมวด
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คําถามในฐานขHอมูล FAQ คิดเปOนรHอยละ 50 เมื่อเทียบกันระหวZางหมวดหมูZคําถามท่ีมีอยูZ 8 หมวดในฐานขHอมูล FAQ 
กับคําถามท่ียังคงไดHรับจากลูกคHา/ผูHรับบริการ สามารถประเมินการรับรูHของลูกคHา/ผูHรับบริการตZอฐานขHอมูล FAQ ไดH
วZา ลูกคHา/ผูHรับบริการบางสZวนไมZทราบวZาทางสํานักหอสมุดมีฐานขHอมูล FAQ จึงตHองมีการประชาสัมพันธRและ
สZงเสริมการใชHใหHเพ่ิมมากข้ึน  
 อภิปรายผล 
  ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการความรูH สZงผลใหHมีคูZมือการปฏิบัติงานบริการ            
ตอบคําถาม (Manual/Guideline) เปOนลายลักษณRอักษร สามารถใชHปฏิบัติงานไดH ซ่ึงคูZมือดังกลZาวอยูZในรูปของ
ฐานขHอมูล FAQ ผลการประเมินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูH "กิจกรรมถZายทอดความรูH เรื่อง การใชHฐานขHอมูล 

FAQ พบวZา กZอนเขHารZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHอยูZในระดับมาก (x  = 3.38)   หลังเขHา

รZวมกิจกรรมถZายทอดความรูH ผูHเขHารZวมกิจกรรมมีความรูHเพ่ิมข้ึนอยูZในระดับมาก (x = 4.46) ผลการประเมินความ  

พึงพอใจตZอการเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ สํานักหอสมุด กําแพงแสน อยูZในระดับมาก (x = 4.50) สอดคลHองกับงานวิจัย
ของประคอง บุญทน ( 2549, บทคัดยZอ) ท่ีมีการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามเพ่ือการคHนควHาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวZา 
ระดับความตHองการการพัฒนาระบบบริการตอบคําถามดHานของการบริการน้ัน นักศึกษาท่ีไปใชHบริการตอบคําถาม 

ตHองการใหHพัฒนาดHานบริการสืบคHนขHอมูลออนไลนR อินเทอรRเน็ตในระดับมาก (x = 3.6622) นอกจากน้ียังมี
กระบวนการสรHางนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีดHานการบริการตอบคําถาม การรับขHอคําถามจากลูกคHา/ผูHรับบริการ             
มีจํานวนลดลง ท้ังน้ีอาจเปOนเพราะผูHใชHบริการสามารถเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ ไดHบนเว็บไซตRของสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน ซ่ึงฐานขHอมูลดังกลZาวผูHเขHาใชHสามารถหาคําตอบดHวยตนเองไดH 
 ข�อเสนอแนะ  
 1. การจัดการความรูHของสZวนงานควรเปOนกิจกรรมแฝงอยูZในงานประจําท่ีดําเนินการอยูZแลHว และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูHอยZางสม่ําเสมอ  
 2. ควรมีการสZงเสริมการใชHฐานขHอมูล FAQ ซ่ึงเปOนฐานขHอมูลท่ีเปOนประโยชนRตZอผูHรับผิดชอบ
ตอบคําถามของแตZละชZองทางโดยตรง และมีประโยชนRตZอผูHรับบริการท่ีตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง  และควรมี
การอัปเดทขHอมูลในฐานขHอมูลเมื่อมีคําถามใหมZๆ เขHามา 
 3. ควรมีการพัฒนาฐานขHอมูล FAQ รZวมกับโปรแกรม Chat Bot เพ่ือใหHบริการตอบคําถาม
อัตโนมัติผZานโปรแกรม Line บนหนHาจอโทรศัพทRมือถือ ใหHสอดคลHองกับพฤติกรรมการใชHบริการในปzจจุบันท่ี
ผูHใชHบริการตHองการความสะดวก และเขHาถึงไดHงZาย 
 การนําไปใช�ประโยชน< 
 1. บุคลากรผูHรับผิดชอบในการตอบคําถามแตZละชZองทางไดHรับความรูHและสามารถนําไปใชHตอบ
คําถามใหHกับผูHใชHบริการไดHถูกตHองเปOนมาตรฐานเดียวกัน จากการสรHางองคRความรูHในรูปของฐานขHอมูล FAQ 
 2. ผูHใชHบริการไดHรับคําตอบท่ีถูกตHองตรงตามความตHองการของผูHใชHบริการสZงผลใหHการใหHบริการ
ของสํานักมีประสิทธิภาพ 

 3. การสรHางองคRความรูHในรูปของฐานขHอมูล FAQ มีประโยชนRตZอหHองสมุดท่ีมีขHอจํากัดเรื่อง
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชZวยการคHนควHา 
 4. มีประโยชนRตZอผูHรับบริการท่ีเขHาใชHฐานขHอมูล FAQ หากตHองการคHนหาคําตอบดHวยตนเอง   
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บทคัดย!อ  
            หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดท่ีปนเปIJอนจุลินทรียLอาจกMอใหNเกิดอันตรายตMอ
ผูNปฏิบัติงาน ผูNใชNบริการและสMงผลตMอคุณภาพของอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาดหนังสือดNวยนํ้ายาฆMาเช้ือ
ท่ีเหมาะสมสามารถลดปริมาณการปนเปIJอนลงไดN การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคLเพ่ือทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดN
จากหนังสือในสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรตMอนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc diffusion 
Method ผลการวิจัยพบวMาสามารถแยกเช้ือจุลินทรียLท่ีปนเปIJอนบนตัวอยMางหนังสือ 10 เลMม ไดNท้ังหมด 14 ไอโซเลท
ท่ีแตกตMางกัน แบMงออกเป_นแบคทีเรีย 8 ไอโซเลท และเช้ือรา 6 ไอโซเลท และพบวMาแบคทีเรียท่ีปนเปIJอนบนหนังสือ
ทนตMอเอธานอล 70% แตMมีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% ซ่ึงเป_นสาร Oxidizing Agent 
มีฤทธ์ิในการทําลายดีเอ็นเอ เยื่อหุNมเซลลLตลอดจนองคLประกอบอ่ืนๆของเซลลL นอกจากน้ันเช้ือราท่ีแยกไดNมีความไว
ตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLจํานวน 4 ไอโซเลทจาก 6 ไอโซเลท ดังน้ันนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%         
ข้ึนไป สามารถนําไปใชNทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในหNองสมุดเพ่ือลดปริมาณจุลินทรียLท้ัง
แบคทีเรียและเช้ือราท่ีปนเปIJอนเพ่ือความปลอดภัยของผูNปฏิบัติงานและผูNใชNบริการไดN   

 
คําสําคัญ: นํ้ายาฆMาเช้ือ, ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL, การทดสอบความไวของเช้ือ, หนังสือปนเปIJอน  
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ABSTRACT  
 Book and information resources contaminated with microorganisms in the library 
may be harmful to operators and customers. Cleaning books by using appropriate disinfectant can 
reduce the contamination. This study aims to determine the susceptibility testing of microorganism 
that contaminated on the books from Naresuan University Library to hydrogen peroxide disinfectant 
by disc diffusion technique. The results found that 14 isolates were obtained from 10 books and 
then were classified to 8 isolates of bacteria and 6 of molds. Then 14 isolates of bacteria can resist 
to ethanol 70% but sensitive to hydrogen peroxide 10, 20 and 30%. Because its affect to DNA, cell 
membrane and other elements of microbial cells. Moreover, it was indicated that 4 isolates of all 
mold were sensitive to hydrogen peroxide.  Therefore, 10% hydrogen peroxide or more can be 
used to clean up books and information resources to reduce the amounts of bacteria and fungi 
contaminated to the safety of operators and users. 

 
Keyword: Disinfectant, Hydrogen Peroxide, Susceptibility Testing, Contaminated Book 

 
บทนํา 
 การเสื่อมสลายของหนังสือจากจุลินทรียLเป_นปuญหาท่ีพบอยูMเป_นประจําในหNองสมุด พิพิธภัณฑL
และแหลMงเก็บรักษาจดหมายเหตุ แบคทีเรียและเช้ือราสามารถเจริญโดยไดNรับสารอาหารจากการยMอยกระดาษโดย
พบวMาเช้ือรากลุMม Cellulose  Fungi จะสรNางเอนไซมL Extracellular Cellulase ยMอยเซลลูโลสไดNนํ้าตาลโมเลกุลเล็ก
ซ่ึงถูกนําไปใชNเป_นแหลMงพลังงานของจุลินทรียLกลุMมอ่ืนๆ (Gallo, 1998, p. 61) และ Excreted Organic Acids                 
ทําใหNกระดาษเปI|อยยุMย (Abdel-Kareem 2010, p. 40)  
 การกําจัดหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียLบนกระดาษดNวยการใชNสารเคมี เชMน แอลกอฮอลL เป_น
วิธีท่ีใชNกันมานาน ความเขNมขNนท่ีใชNเทMากับ 50-90% ออกฤทธ์ิโดยทําใหNโปรตีนตกตะกอนและเสียสภาพมีผลตMอ
แบคทีเรีย ไวรัสและฟuงไจแตMไมMมีรายงานการทําลายสปอรL ในการยับยั้งเช้ือรามีรายงานการใชN Butanol 80-90%, 
Isopropanol 30% และ Ethanol 90% ยับยั้งเซลลLของ Aspergillus flavus, A. niger, Chaetomium globosum 
และ Trichoderma Viride บนกระดาษไดNแตMไมMยับยั้งสปอรL (Baciikova, 2006, p. 186) สําหรับนํ้ายาฆMาเช้ือ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_น Oxidizing Agent มีรายงานการทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดNจากบาดแผลผูNป�วยตMอ
ไฮ โดร เจนเปอรL ออกไซดL  3% ดN วย เทคนิค  Tube  Dilution Method พบวM า  Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli, Proteus Spp., Coagulase Negative Staphylococci, Klebsiella Pneumonia แ ล ะ 
Pseudomonas Aeruginosa พบวMาสามารถกําจัดจุลินทรียLไดN ท้ังหมดภายในเวลา 10 นาที (Mama, 2014,             
p. 1)  (Bhuvaneshwari, 2018 p. 1313) ไดNรายงานการทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือของ  Non Fermenting 
Gram Negative Bacilli ท่ีเป_นสาเหตุของการติดเช้ือในโรงพยาบาล ดNวยเทคนิค Agar Cup Diffusion Method 
พบวMา จากจํานวน 240 ไอโซเลท มีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL คิดเป_น 97% นอกจากน้ันมีรายงานการวิจัย
การศึกษาความไวของเช้ือราท่ีแยกไดNจากหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆท่ีเก็บรักษาไวNท่ีพิพิธภัณฑL Tianjin 
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ประเทศจีนตMอ Biocide ชนิดตMางๆดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method พบวMา Isothiazolinones มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ในการ กํา จัด เ ช้ือรา Genus Aspergillus, Penicillium และ Chaetomium และพบวM าสาร เคมี  
Methylisothiazolinone และ Benzyl Alcohol มีประสิทธิภาพนNอยท่ีสุด แตMอยMางไรก็ตามตNองมีการศึกษาความ
เป_นพิษของสารเคมีดังกลMาวกMอนนํามาใชNจริง (Zijun, 2018, p. 10 ) การทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศเป_นงานประจําของบุคลากรของหNองสมุด ซ่ึงตNองการวิธีและสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการทําลาย
จุลินทรียLท่ีปนเปIJอนและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน  งานวิจัยครั้งน้ีไดNเลือกใชNไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ในการทดสอบ
ฤทธ์ิการยับยั้งจุลินทรียLท่ีแยกไดNจากหนังสือ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียLกMอโรคตMางๆตามท่ีกลMาว
ไปขNางตNนตลอดจนมีความสะดวกและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน  
  
วัตถุประสงค� 
 เพ่ือทดสอบความไวของเช้ือท่ีแยกไดNจากหนังสือในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรตMอนํ้ายา
ฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. วัสดุ อุปกรณL และอาหารเลี้ยงเช้ือ 

1.1 อุปกรณLป�องกันอันตรายสMวนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไดNแกM  
ชุดปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือ หนNากากกรองอากาศ แวMนตา 
      1.2 อุปกรณLในการแยกและการเลี้ยงเช้ือจุลินทรียL ไดNแกM อาหารเลี้ยงเช้ือรา Sabouraud 
Dextrose agar (SDA) อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย Tryptic Soy Agar (TSA) สารละลายเจือจาง 0.85% NaCl  ไมN
พันสําลี 
      1.3 อุปกรณLในการทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือ ไดNแกM เอธานอล 70%, ไฮโดรเจนเปอรL
ออกไซดL 10%, 20% และ 30% กระดาษ Paper Disc เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL 
 2. การแยกเช้ือจากหนังสือ  
       2.1 ตัวอยMางหนังสือจํานวน 10 เลMมจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                              2.2 แยกเช้ือจุลินทรียLดNวยเทคนิค Wet and Dry Swab โดยใชNไมNพันสําลีจุMมสารละลาย 
0.85%NaCl ป�ายบนปกหนNา-หลังของหนังสือ จากน้ัน Streak Plate ลงบนอาหาร TSA และ SDA บMม ท่ี
อุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน และ 5 วัน ตามลําดับ สังเกตลักษณะโคโลนีของเช้ือและทําใหNบริสุทธ์ิ  
 3. การทดสอบความไวตMอนํ้ายาฆMาเช้ือ (อมรรัตนL และคณะ, 2016, น.69-82) 
      3.1 การเตรียมจุลินทรียLทดสอบ โดยเพาะเลี้ยงจุลินทรียLท่ีคัดแยกไดNบนอาหาร TSA บMมท่ี
อุณหภูมิหNอง 24 ช่ัวโมง เตรียมเซลลLแขวนตะกอน (Cell Suspension) ในสารละลาย 0.85%NaCl วัดความขุMนดNวย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL ท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรใหNมีคMาการดูดกลืนแสง 0.08-0.1 ปริมาณเซลลL
ประมาณ 108CFU/ml เตรียมสปอรLเช้ือราโดยการเลี้ยงบนอาหาร SDA ประมาณ 5 วัน  
      3.2 การทดสอบความไวดNวยเทคนิค Agar Disc Diffusion โดยป�ายเซลลL (Swab) ใหNท่ัว
ผิวหนNาอาหาร TSA จากน้ันวางแผMน Paper Disc ขนาดเสNนผMานศูนยLกลาง 6 มิลลิเมตร บนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ 
หยดสารท่ีตNองการทดสอบลงบนแผMน Paper Disc ตําแหนMงละ 10 ไมโครลิตร ใชN Paper Disc ท่ีไมMมีสารเป_น 



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

 

Control บMมจานเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิหNอง เป_นเวลา 1 วัน สําหรับเช้ือราเริ่มจากวางสปอรLของเช้ือราบนอาหารเลี้ยง
เช้ือ SDA บริเวณตรงกลางจานเพาะเช้ือ จากน้ันวาง Paper Disc รอบๆราทดสอบ หยดสารท่ีตNองการทดสอบบน 
Paper Disc เชMนเดียวกัน บMม 3-5 วัน วัดขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone)  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข_อเสนอแนะ และการนําไปใช_ประโยชน� 
 สรุปผล และอภิปรายผล 
 ลักษณะของจุลินทรีย�ท่ีแยกได_จากตัวอย!างหนังสือ  จากตัวอยMางหนังสือท้ังหมด 10 เลMม ท่ีเก็บ
รักษาไวNท่ีสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเหลMาน้ีเป_นหนังสือเกMาและเคยเป�ยกนํ้ามากMอนดังแสดงในตาราง
ท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยMางหนังสือท่ีทําการทดสอบจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ตัวอยMางท่ี 1 ตัวอยMางท่ี 2 ตัวอยMางท่ี 3 ตัวอยMางท่ี 4 ตัวอยMางท่ี 5 

         
ตัวอยMางท่ี 6 ตัวอยMางท่ี 7 ตัวอยMางท่ี 8 ตัวอยMางท่ี 9 ตัวอยMางท่ี 10 

  
 
 ผลการแยกเช้ือจุลินทรียLจากหนังสือไดNท้ังหมด 14 ไอโซเลทท่ีแตกตMางกัน ประกอบดNวย
แบคทีเรีย 8  ไอโซเลท และเช้ือรา 6 ไอโซเลท ดังแสดงในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  จากลักษณะสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรียLพบวMาเป_นจุลินทรียLท่ัวๆไป พบไดNในธรรมชาติ เจริญไดNงMายบนอาหารเลี้ยงเช้ือ อยMางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในดNานความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของการกMอใหNเกิดโรคตMอไป        
 
 
 
 
                                                        



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

 

 
B1 ตัวอยMางหนังสือ 8                                                       B2 ตัวอยMางหนังสือ 2 

        
 
B3 ตัวอยMางหนังสือ 1                                                         B5 ตัวอยMางหนังสือ 7 

      
 
B6 ตัวอยMางหนังสือ 7                                                      B7 ตัวอยMางหนังสือ 3 

         
 
B10 ตัวอยMางหนังสือ 9                                                     B12 ตัวอยMางหนังสือ 6 

        
 
ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะแบคทีเรียท่ีแยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ TSA บMมท่ีอุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน 
 
F1 ตัวอยMางหนังสือ 4                    F2 ตัวอยMางหนังสือ 6                F3 ตัวอยMางหนังสือ 7 
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F4 ตัวอยMางหนังสือ 7                     F5 ตัวอยMางหนังสือ 5             F6 ตัวอยMางหนังสือ 5    

                       
 
ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะเช้ือราท่ีแยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ SDA บMมท่ีอุณหภูมิหNองเป_นเวลา 5 วัน 
 
 ความไวของจุลินทรีย�ท่ีแยกได_ต!อน้ํายาฆ!าเชื้อ การทดสอบความไวของจุลินทรียLท่ีแยกไดNตMอ
นํ้ายาฆMาเช้ือ เอธานอล 70% ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% คMาการยับยั้งแบคทีเรียดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และลักษณะการยับยั้งแสดงในภาพท่ี 3  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความไว (Susceptibility Testing) ของแบคทีเรียท่ีแยกไดN 
 

รหัส ขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone) (มิลลเิมตร) 

Ethanol 70% H2O2 10% H2O2 20% H2O2 30% Control 

B1 <6 22±4.2 25.5±3.5 29.5±0.7 <6 

B2 <6 <6±0 25.0±1.4 32.0±1.4 <6 

B3 <6 16.5±3.5 26.0±0 27.5±0.7 <6 

B5 <6 18.0±1.4 29.5±2.1 33.0±0 <6 

B6 <6 22.0±0 23.0±5.7 31.0±1.4 <6 

B7 <6 20.0±1.4 31.8±0.4 37.3±0.4 <6 

B10 <6 18.3±1.1 25.5±1.4 28.8±2.5 <6 

B12 <6 19.8±2.5 26.3±1.8 28.8±3.2 <6 

 

                                                     

A 

1 2 

3 

4 

5 
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ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบความไวของแบคทีเรีย และเช้ือรา (A) แสดงบริเวณยับยั้งของ paper disc ควบคุม, 70% 

Ethanol , 10%, 20% และ 30% hydrogen peroxide ตMอแบคทีเรีย (B) แสดงบริ เวณยับยั้ ง ของ  
Paper Disc ควบคุม, 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ตMอเช้ือรา และ (C) 
แสดง 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ท่ีไมMมีผลตMอการยับยั้งเช้ือรา 

 
หมายเหตุ Paper disc ควบคุม (1), 70% ethanol (2), 10% hydrogen peroxide (3), 20% hydrogen  
             peroxide (4), 30% hydrogen peroxide (5) 
   ผลการทดสอบความไวพบวMาแบคทีเรีย 7 ไอโซเลท (ยกเวNน B2) ถูกยับยั้งดNวย Hydrogen 
Peroxide 10% เมื่อเพ่ิมความเขNมขNนเป_น 20% และ 30% แบคทีเรียทุกไอโซเลทถูกยับยั้ง โดยมีขนาด Inhibition 
Zone มากข้ึน โดยท่ัวไปไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_นนํ้ายาฆMาเช้ือท่ีใชNในการทําแผลมีความเขNมขNน 3% มีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งแบคทีเรียกMอโรคเพ่ือป�องกันการติดเช้ือ ในกรณีน้ีใชNกับหนังสือท่ีปนเปIJอนจึงตNองการความเขNมขNนท่ีสูงข้ึน สMวน
แอลกอฮอลL 70% ไมMสามารถยับยั้งแบคทีเรียท้ัง 8 ไอโซเลทไดN  ผลการทดสอบความไวของเช้ือราพบวMาไฮโดรเจน
เปอรLออกไซดL 10%ข้ึนไป มีฤทธ์ิยับยั้งท้ังหมด 4 ไอโซเลท ไดNแกM F2, F3, F4 และ F6 สMวน F1 และ F5 ทนตMอ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLท่ีความเขNมขNนมากกวMา 30% สรุปไดNวMาการใชNนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%หรือ
มากกวMามีฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรียLท่ีพบบนหนังสือไดNเทMากับ 86% จึงสามารถใชNเป_นนํ้ายาฆMาเช้ือเพ่ือทําความสะอาด
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูMในหNองสมุดไดN และหากควบคุมปuจจัยอ่ืนเชMน อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณ
คารLบอนไดออกไซดLและปริมาณจุลินทรียLในอากาศในหNองเก็บรักษาหนังสือจะสามารถยืดอายุหนังสือใหNนานข้ึนไดN 

ข_อเสนอแนะ  
ผลการทดสอบพบวMามีเช้ือราบางไอโซเลทท่ีทนตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ควรมีการศึกษาหา 

แนวทางการกําจัดเช้ือราและสปอรLตMอไป 
การนําไปใช_ประโยชน�  
สามารถลดปริมาณจุลินทรียLบนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศโดยการเช็ดทําความสะอาด 

ดNวยนํ้ายาฆMาเช้ือไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10% ข้ึนไป กMอนและหลังการบริการยืม-คืน 
 
 
 

B C 1 
2 

3 
4 

5 
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2 
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บทคัดย่อ  
 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลประเมินการด าเนินการ จุดเด่นและโอกาสพัฒนาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ
เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินการ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่
ใช้ คือ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จุดเด่นและโอกาสพัฒนาจากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
EdPEx ปี 2559, ปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ของหอสมุดฯ จ านวน 4 เล่ม 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้มีหอสมุดฯ มีการพัฒนากระบวนการด าเนินการและผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ EdPEx ที่ มีประสิทธิภาพ กระบวนการส าคัญเริ่มมีการประเ มินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ               
ระดับพัฒนาการองค์กรอยู่ในแถบ Band 2 (ช่วงคะแนน 276-370) ผลวิเคราะห์น ามาเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
และเพิ่มประสิทธิผลให้องค์กรให้ดีขึ้นได้ 

 
ค าส าคัญ: เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, หอสมุดและคลัง  

               ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานตรวจประเมิน  

 
ABSTRACT  
 The purpose of this article is to study the evaluation, operation, strengths, and 
opportunity for development in accordance with the Education Criteria for Performance Excellence 
( EdPEx)  of Mahidol University Library and Knowledge Center. And as a guideline for self-
development in order to increase the effectiveness in the operation .  This research is a qualitative 
research.  The tools used are Content Analysis, strengths and opportunities for development from 

mailto:pornchit.mee@mahidol.ac.th
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the auditing report according to EdPEx criteria for 2016, 2017, 2018 and 2019 of the library, amount 
4 books. 
 The results found that the EdPEx criteria are used as an organizational 
management tool.  According to the educational quality assurance policy of Mahidol University . 
Make the library Effective implementation and results are in accordance with EdPEx criteria .  Key 
processes are beginning to be systematically evaluated and improved.  Corporate development 
level is Band 2, scores range (276- 370) .  The analysis results can be used as a guideline for self-
development and increasing the effectiveness of the organization. 

 
Keyword: Education Criteria for Performance Excellence, Quality Assurance, Mahidol University  

                Library and Knowledge Center, MU EdPEx Assessment Report 

 
บทน า 
 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2557 ให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี อิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือเป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)   
 มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปรับระบบ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเดิม คือ (MUQD : Mahidol University Quality Development Program) ที่
พัฒนาขึ้นเองมาเป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence - EdPEx) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้ทุกส่วนงาน รวมทั้งหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น.2) ก ากับ และ ติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงาน ตามเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA- Performance Agreement) ประจ าปีของส่วนงาน 
 หอสมุดฯ ด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือประเมินตนเอง จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR-Self Assessment 
Report) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี ด าเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 4 ปี (2559-2562) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในโดยใช้แนวทางตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2560 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2561-2562 
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
 หอสมุดฯ รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง          
3 ขั้นตอน คือ Individual Review, Consensus Review และ Site Visit (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น. 2) โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมินของมหาวิทยาลัย 



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

 

มหิดลตามเกณฑ์ EdPEx และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น MUQD-EdPEx Assessor และได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินประจ าปีของส่วนงาน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562,น. 4) 
ประกอบด้วย ประธาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Assessor และ กรรมการอีก 3-5 คนที่มีประสบการณ์         
การตรวจประเมิน ตั้งแต่ 1 ปี ใช้การจัดล าดับคะแนนประเมินด้วยเกณฑ์ MU’s Dee ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเพื่อยืนยันระดับการพัฒนาของหอสมุดฯ 
 หอสมุดฯ จะได้รับรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม ซ่ึงเป็นรายงานผลจากข้อสังเกตและแนวคิด
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละปี ประกอบด้วย แถบคะแนน จุดเด่น และโอกาสพัฒนา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ขึ้น บทวิเคราะห์น้ี เป็นการถอดบทเรียนผลการตรวจ
ประเมิน EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (2559-2562) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน า
เกณฑ์ EdPEx มาประเมินองค์กร และบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมาตรฐานคุณภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
           เพื่อศึกษาผลประเมินการด าเนินการ จุดเด่น และ โอกาสพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแนวทางการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการหอสมุดฯ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

บทวิ เคราะห์ น้ี  เป็นการ วิ จัย เชิ งคุณภาพ เครื่ อง มือที่ ใ ช้  คื อ  การ วิ เคราะห์ เ น้ือหา                      
(Content Analysis)  เป็นการถอดบทเรียนผลการตรวจประ เ มิน  EdPEx ของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิธีการ ดังน้ี  

1. จ าแนกผลการตรวจประเมินจากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence- EdPEx) ของหอสมุดฯ ประจ าปี 
2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม โดยใช้แนวทางตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศฉบับปี 2558-2560 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ปี 2561-2562 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จ าแนกตามเกณฑ์ 7 หมวด (แบ่งย่อยออกเป็น
กร ะบวนการ  6  หมวด  ( หมวด1 - 6 )  ( ส า นั กมาต ร ฐ า น แล ะคุณ ภ า พ อุ ดม ศึ ก ษา , 2 558, น .  99)                                                           
ที่มคีวามสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกัน และผลลัพธ์ 1 หมวด) (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 8)   

2. ศึกษาระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ EdPEx รายหมวด ได้แก่ แนวทางการให้คะแนน
กระบวนการ (หมวด 1-6) คือ ADLI (ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2558, น. 70) และแนวทางการให้
คะแนนผลลัพธ์ (หมวด 7) คือ LeTCI (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 164) ที่แบ่งช่วงคะแนนเป็น                    
6 แถบ คือ แถบที่ 1 (0-5%) แถบที่ 2 (10-25%) แถบที่ 3 (30-45%) แถบที่ 4 (50-65%) แถบที่ 5 (70-85%) และ 
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แถบที่ 6 (90-100%) ผลคะแนนพิจารณาจากการแสดงกระบวนการและการรายงานผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์                   
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แนวทางการให้คะแนน  
 

แนวทางการใหค้ะแนนกระบวนการ (Process – ADLI หมวด 1-6) 

แถบที่ 2 
10-25% 

(A) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็นระบบ 
(D) น าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในขั้นเร่ิมต้น 
(L) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากการ 
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหาเป็นแนวคิดปรับปรุงทั่วไป 
(I) มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ 
หน่วยงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา 

แถบที่ 3 
30-45% 

(A) มีแนวทางเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
(D) มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
(L) ปรากฏหลักฐานว่าเร่ิมมีแนวทางอย่างเป็น
ระบบ ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญ  
(I) เร่ิมมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและ
กระบวนการอ่ืน  

แนวทางการใหค้ะแนนผลลัพธ์ (Result – LeTCI หมวด 7) 

แถบที่ 2 
10-25% 

(Le) มีรายงานผลการด าเนินการบางเร่ือง และม ี
ระดับผลการด าเนินการที่เร่ิมดี  
(T) มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเร่ือง  
โดยบางเร่ืองแสดงแนวโน้มเชิงลบ  
(C) แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
(I) มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเร่ืองที่มีความ 
ส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร 

แถบที่ 3 
30-45% 

(Le) มีการรายงานระดับผลการด าเนินการทีด่ี 
ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ  
(T) มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเร่ือง 
และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้นมีแนวโน้มทีด่ี  
(C) เร่ิมมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
(I) มีการรายงานผลลัพธ์หลายเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  

  
3. ศึกษาระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ MU’s Dee ซ่ึงเป็นการแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์ 

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอ้างอิงตาม “2016 Scoring Band Descriptors” แสดงความส าเร็จขององค์กร 
ได้แก่ Band 1 = ช่วงคะแนนรวม (0-275) , Band 2 = ช่วงคะแนนรวม (276-370) โดยในแต่ละ Band แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 80) ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล MU’s Dee 
 

Band 1 

ระดบั กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Result) 
A 126 - 150 101 – 120 

A- 101 - 125 81 – 100 

B+ 76 - 100 61 – 80 
B 51 – 75 41 – 60 

B- < 50 < 40 
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4. วิเคราะห์ จุดเด่น และ โอกาสพัฒนา จากรายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence- EdPEx) ของหอสมุด
ฯ ประจ าปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 รวม 4 เล่ม ที่น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้คะแนนระดับ
พัฒนาการที่เพิ่มขึ้น  
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
  1. ระดับพัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ MU’s Dee 
        เม่ือพิจารณาพัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ MU’s Dee พบว่า ปี 2559 มีผลประเมินกระบวนการ คือ 1B+ (76-100) และผลลัพธ์ คือ 1B (41-60)   
(กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น.1) ปี 2560-2561 มีผลประเมินกระบวนการ คือ 1A (126-150) และผลลัพธ์ คือ                      
1A- (81-100) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2560, น.1), (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น.1) และปี 2562 มีผลประเมิน
กระบวนการ คือ 2B (151-175 ) และผลลัพธ์ คือ 1A (101-120) (กองพัฒนาคุณภาพ 2562, น.1) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 พัฒนาการของคะแนน EdPEx ของหอสมุดฯ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพภายในตามเกณฑ์ MU’s Dee                            
 

BAND MU’s 
Dee 

Process (0-150 marks) Result (0-120 marks) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
2 2A 176-200 176-200 176-200 176-200 148-170 148-170 148-170 148-170 

2B 151-175 151-175 151-175 151-175 126-147 126-147 126-147 126-147 

1 1A 126-150 126-150 126-150 126-150 101-120 101-120 101-120 101-120 
1A- 101-125 101-125 101-125 101-125 81-100 81-100 81-100 81-100 

1B+ 76-100 76-100 76-100 76-100 61-80 61-80 61-80 61-80 
1B 51-75 51-75 51-75 51-75 41-60 41-60 41-60 41-60 

1B- < 50 < 50 < 50 < 50 < 40 < 40 < 40 < 40 

 
อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลประเมิน พบว่า การน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือประเมินตนเองและ

บริหารองค์กรเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศน้ัน หอสมุดฯ มีระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ MU’s Dee ดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคือ ปี 2559 มีระดับพัฒนาการตามเกณฑ์อยู่ในระดับ เริ่มต้น โดยมีอุปสรรคในการน าแนวทางไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและผลด าเนินการบางตัววัดไม่บรรลุพันธกิจ ขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
(กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น. 1) ดังน้ัน ในปีต่อมาหอสมุดฯ จึงน าข้อมูลป้อนกลับ คือ โอกาสพัฒนา ที่ได้จากรายงาน
การตรวจประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการ ส่งผลให้ ปี 2562 มีคะแนนระดับพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็น 2B ซ่ึงหมายถึง 
หอสมุดฯ เริ่มมีแนวทางเป็นระบบ น าแนวทางไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและจริงจัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร กลมกลืนกับแผนงาน กระบวนการ และผลลัพธ์ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 1) 
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2. พัฒนาการของแถบคะแนน จ าแนกรายหมวด (หมวด 1-7) 
    เม่ือพิจารณาผลคะแนนประเมินจ าแนกรายหมวด พบว่า หมวด 1 การน าองค์กร ปี 59 ได้

แถบที่ 2 (10-25%) ปี 60-62 ได้แถบที่ 3 (30-45%)  หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 3 ลูกค้า พบว่า ปี 59-60 ได้แถบ
ที่ 2 (10-25%) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2559, น. 7-9) ปี 61-62 ได้แถบที่ 3 (30-45%) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ปี 59-62 ได้แถบที่ 2 (10-25%) ติดต่อกัน 4 ปี หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 6 การ
ปฏิบัติการ พบว่า ปี 59-61 ได้แถบที่ 2 (10-25%) ปี 62 ได้แถบที่ 3 (30-45%) และหมวดผลลัพธ์ พบว่า หมวด 7.1 
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ปี 60 ได้แถบที่ 3 (30-45%) หมวดผลลัพธ์อ่ืนทั้งหมด ปี 59-62 ได้แถบที่ 2 
(10-25%) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6-20) ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของแถบคะแนน จ าแนกรายหมวด (หมวด 1-7) 
 

 จากการวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินจ าแนกรายหมวด พบว่า หอสมุดฯ มีผลประเมินคะแนน
รายหมวดตามแนวทางการให้คะแนนกระบวนการ (ADLI หมวด 1-6) ยกเว้น หมวด 4 เพิ่มขึ้นจากแถบที่ 2       (10-
25%) เป็นแถบที่ 3 (30-45%) ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก การน าโอกาสพัฒนา มาปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนอง
ข้อก าหนดพื้นฐานในแต่ละหมวด และแสดงหลักฐานที่เป็นจุดเด่นในการด าเนินการรายหมวดกระบวนการตาม
ข้อก าหนดพื้นฐาน ดังน้ี 
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 หมวด 1 การน าองค์กร 
 1. แสดงหลักฐานว่า บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และมีกิจกรรม

ทบทวนเป็นประจ าทุก 2 ปี มีการถ่ายทอดการปฏิบัติสู่บุคลากรผ่านการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน ผ่านตัววัด, PA การเยี่ยมเยียนหน่วยงาน (PA-visit) (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6)   

 2. แสดงให้เห็นว่า มีระบบก ากับดูแลองค์กรตามสายบริหาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะด้วยการน าเสนอผลงานด้วยวาจาและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
ของผู้บริหาร (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 7)   

 3. แสดงให้เห็นว่า มีแนวปฏิบัติส่งเสริมพฤติกรรมถูกกฎหมายและจริยธรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ตัววัดความส าเร็จ แก้ไขความกังวลของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติงาน เช่น แนวทางปฏิบัติตามข้อกฎ ระเบียบ จริยธรรม 
หรือ การควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิ Download fulltext (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 6) 

 4. แสดงหลักฐาน มีระบบการสื่อสาร การสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้าภายในและ
ภายนอกผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น Internet , Intranet , Line , Facebook ท าให้ทราบทิศทางการด าเนินงาน
ของหอสมุดฯ ที่ชัดเจน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 8) 

 5. แสดงหลักฐาน การรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนชุมชน การด าเนินโครงการผ่านกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน
ศาลายา (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 9) เป็นต้น  
  หมวด 2 กลยุทธ์ 

 1. แสดงหลักฐานว่า บุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Analysis มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ทุก 2 ปี จัดท าแผนกลยุทธ์ ตัววัด แสดงเส้นทางน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ถ่ายทอดลงสู่ปฏิบัติผ่านระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงการเชิงกลยุทธ์ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น.8) 
  2. แสดงแผนด้านบุคลากร พัฒนาทักษะวิชาชีพ ศักยภาพผู้น า จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 3. แสดงแนวทางวิเคราะห์ความพร้อมด้านเงินและทรัพยากร จัดสรรทรัพยากรตามแผนมี         
การบริหารการเงินอย่างสมดุล มีนโยบายการไม่ก่อหน้ีค้างช าระ มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณก ากับแผน 
  หมวด 3 ลูกค้า 

 1. แสดงหลักฐาน วิธีการและช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า ก าหนดผู้รับผิดชอบและสารสนเทศที่
ต้องการใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางให้ห้องสมุดทุกแห่ง ปรับปรุง ออกแบบการบริการ ตอบสนองความต้องการ    
ความคาดหวัง (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 11) 

 2. มีวิธีประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน โดยใช้มาตรฐานแบบ LibQUAL ครอบคลุมด้าน
บริการและผู้ให้บริการ ด้านห้องสมุดแหล่งค้นคว้าและด้านทรัพยากรสารสนเทศ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 12) 

 3. ก าหนดคู่เทียบ ศึกษาข้อมูลคู่เทียบระดับต่างประเทศ ได้แก่ University of Malaya ใน
ระดับประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯลฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางหลากหลาย 
  4. แ ส ด ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น  11 ช่ อ ง ท า ง  แ ส ด ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์                               
“Voice of Customers” เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบบริการ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มีระบบแจ้งผลแก้ไข
ต่อผู้ร้องเรียน 
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  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

            1. แสดงหลักฐาน การสร้างและจัดการความรู้ขององค์กร จ าแนกความรู้และทักษะตาม
ระบบงาน รวบรวม จัดเก็บในเว็บไซต์ “โครงสร้างองค์กร” และ “ฐานข้อมูลโครงการเชิงกลยุทธ์ประจ าปี ”              
ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ือง  

 2. มีวิธีการก าหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ควบคุมคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ จัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน น่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการ  

1.1 แผนบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
1.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ  

(กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 14) 
  หมวด 5 บุคลากร 

 1. แสดงหลักฐานการจัดสรรอัตราก าลังตามโครงสร้างระบบงาน ก าหนดสมรรถนะ คุณสมบัติ
พิเศษในต าแหน่ง ก าหนดแนวปฏิบัติดูแลบุคลากรใหม่ เช่น ระบบพี่เลี้ยง กิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานผ่านกิจกรรมต่างๆ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 15)  

 2. แสดงวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้มีสุขภาวะ ปลอดภัย จัดการสวัสดิการ
บุคลากร เช่น เงินยืมส ารองจ่ายส าหรับบุคลากรใหม่ ค่าตรวจสุขภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ส ารวจ ปรับปรุงระเบียบ
สวัสดิการ เป็นต้น 

 3. มีแนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ส่งเสริมการท างานแบบข้ามสายงาน                 
ปรับโครงสร้างการท างานให้ราบลง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อเน่ือง  

 4. แสดงวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร ก าหนดปัจจัยความผูกพัน ใช้ เครื่องมือ 
Happinometer 9 มิติ และระดับความผูกพัน 3 มิติ ได้แก่ SAY, STAY, STRIVE ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
ก าหนดเอง 9 ด้าน  

 5. มีแนวทางจัดการผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ล่วงหน้า (PA) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และใช้
ระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบ Result-based   (กองพัฒนาคุณภาพ 2562, น. 16) 
  หมวด 6 การปฏิบัติการ 

 1. แสดงหลักฐานการใช้  SIPOC ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ เพื่อออกแบบระบบงาน/
กระบวนงาน ใช้กลไก ตรวจเยี่ยม PA Site Visit ก าหนด OKRs ร่วมกัน แก้ไขปัญหาความล่าช้าจากห่วงโซ่อุปทาน
ท าให้ได้รับคุณค่าจากบริการ  (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 17) 

 2. แสดงวิธีการจัดการระบบสารสนเทศให้น่าเชื่อถือ ได้แก่ ก าหนดผู้ดูแลความถูกต้องของ
สารสนเทศ ก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานแต่ละระดับ ป้องกัน Hacker ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชม. ผ่านการ 
Remote  

 3. แสดงหลักฐานการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน มีคณะกรรมการก ากับ     
เชิงนโยบาย ติดตั้ง Security Gate, CCTV ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบประสานงานท าให้มี
มาตรฐานบริการที่เท่าเทียมแม้ในภาวะฉุกเฉิน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2561, น. 18) 
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 ดังน้ัน เพื่อให้คะแนนกระบวนการคงที่หรือเพิ่มสูงขึ้น หอสมุดฯ ต้องแสดงหลักฐานในหมวด
ต่างๆ ตามข้อก าหนดพื้นฐานและตามแนวทางการให้คะแนนหมวดกระบวนการ ADLI กล่าวคือ (A-Approach) มี
แนวทางเป็นระบบและมีประสิทธิผล (D-Deployment) มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (L-Learning) 
ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ และ                  
(I-Integration) เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและกระบวนการอ่ืน 
ให้เห็นอย่างชัดเจน  (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 3) 
 ในส่วนการวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินผลลัพธ์ พบว่า หอสมุดฯ มีผลประเมินคะแนนตามแนว
ทางการให้คะแนนผลลัพธ์ (LetCI หมวด 7) คงที่ในแถบที่ 2 (10-25%) ทั้งน้ีมีการแสดงหลักฐานที่เป็นจุดเด่นในการ
ด าเนินการหมวดผลลัพธ์ตามข้อก าหนดพื้นฐาน ดังน้ี 
  หมวด 7 การน าเสนอผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
7.1.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลการด าเนินการบางเรื่องที่ตอบสนองต่อข้อก าหนด 

พื้นฐาน และมีระดับผลการด าเนินการบางเรื่องในระดับดี และบางเรื่องมีแนวโน้มที่ดี และ/หรือ อยู่ในระดับที่ดีกว่าคู่
เทียบ เช่น การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Turnitin 
จ านวนเงินที่ใช้ในการการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศปีงบประมาณ 59-61 และการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
Use on Web เป็นต้น (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 20) 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
7.2.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ผลลัพธ์ความ  

พึงพอใจของห้องสมุด ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของลูกค้า และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุก
ประเภทในด้านการบริการ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 22) 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.3.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องแนวโน้มที่ดี เช่น 

อัตราก าลังบุคลากรที่บรรจุทดแทนได้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง  จ านวนงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการสร้างบรรยากาศ
การท างานที่ดี (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 23) 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
7.4.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

 เช่น ผลลัพธ์ความรับผิดชอบทางการเงิน ผลลัพธ์สนับสนุนชุมชน และผลการด าเนินงานตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 24) 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด  
 7.5.1 แสดงหลักฐานการรายงานผลลัพธ์บางเรื่องในระดับดี บางเรื่องมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  

เช่น ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Giving to Mahidol Libraries และ อัตราส่วนความ
ม่ันคงทางการเงิน (กองพัฒนาคุณภาพ, 2562, น. 25) 

ดังน้ัน เพื่อให้คะแนนหมวดผลลัพธ์เพิ่มสูงขึ้น หอสมุดฯ ต้องแสดงหลักฐานในหมวดต่างๆ ตาม 
ข้อก าหนดพื้นฐานและตามแนวทางการให้คะแนนหมวดผลลัพธ์ LeTCI กล่าวคือ (Le-Level) มีการรายงานระดับผล
การด าเนินการที่ดี ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ  (T-Trend)  มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
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และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงน้ันมีแนวโน้มที่ดี (C-Comparison)  เริ่มมีการแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และ    
(I-Integration) มีการรายงานผลลัพธ์หลายเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร  ในรายงานการ
ประเมินตนเองในปีต่อๆ ไปให้ชัดเจน (ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560, น. 4) 
 ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการศึกษาเทียบเคียง (Benchmarking) กับองค์กรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อค้นหา                 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่า หอสมุดฯ จะไม่ใช่สถาบันการศึกษา ไม่มีการเรียน-
การสอน ไม่มีการจัดการหลักสูตร แต่ด้วยบริบทของหอสมุดฯ ที่เป็นส่วนงานสนับสนุนทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ด้านการให้บริการวิชาการ องค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ หอสมุดฯ จึงได้ใช้กรอบค าถามในเกณฑ์ EdPEx ตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล มาประเมินตนเอง ค้นหาโอกาสพัฒนา เพื่อ
วางแผน ปรับปรุงระบบการด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารจัดการหอสมุดฯ อย่างมีคุณภาพ ดังน้ัน ผู้วิเคราะห์จึงใคร่สรุปแนวทางแห่งความส าเร็จตามหมวด ส าหรับ
องค์กรที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อน าไปปรับใช้ตามบริบทขององค์กรต่อไป ดังน้ี 
 หมวด 1 การน าองค์กร - ผู้น าระดับสูงต้องวางระบบการน าองค์กรด้วยตนเองทั้งก่อน-หลัง 

หมวด 2 กลยุทธ์ - มีระบบการจัดท าแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
โดยชี้แจงให้ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อความเข้าใจทิศทางองค์กรที่ชัดเจน  

หมวด 3 ลูกค้า - สร้างกระบวนการรับฟัง สื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า  อาทิ              
1. รับฟังเสียงลูกค้า 2. วิเคราะห์ และก าหนดความต้องการลูกค้า 3. น าเสียงของลูกค้ามาปรับปรุงบริการ 4. สื่อสาร
และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 6. ติดตาม ทบทวน
และปรับปรุง 7. จัดการข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที เพื่อเรียกความเชื่อม่ัน สร้าง ความพึงพอใจ/ความผูกพัน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ - เน้นการจัดการข้อมูล สารสนเทศใน
องค์กร ประกอบด้วย 1. ระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งาน 2. ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย /ระบบส ารอง
ข้อมูล 3. ระบบ Network การใช้งาน Wi-Fi  4. ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนาขึ้นเองตามความต้องการ                           
5. การจัดการความรู้ (KM)  

หมวด 5 บุคลากร - เน้นการสอน การพัฒนาระบบงานที่เ ก่ียวข้อง ได้แก่ 1. วิเคราะห์                 
ขีดความสามารถ อัตราก าลังด้านบุคลากร 2.  สร้างบรรยากาศการท างานของบุคลากร 3. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 4. ระบบพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 5. ระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ - เน้นการก าหนดกระบวนการ – พัฒนาระบบงานให้เป็นส่วนส าคัญ
ในแผนยุทธศาสตร์ 

หมวด 7 การน าเสนอผลลัพธ์ - แสดงประสิทธิผล ระดับ แนวโน้ม ข้อมูลเปรียบเทียบที่เก่ียวกับ
กระบวนการต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ  
  e-HRM (แผนคน) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรของส านักให้เป็นนักคิดนักพัฒนา  
เป็นระบบที่มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบทุกขั้นตอน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปรวมอยู่กับแผนงานหลัก 2 ด้าน
คือ แผนงาน (e-Project) และ แผนเงิน (e-Budget) ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ระบบ
ข้อมูลบุคลากร ระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ระบบที่  3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร              
ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน ผลจากการใช้ระบบฯ 1) ท าให้ได้ข้อมูลการด าเนินงานครบถ้วน 
ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย าทุกกระบวนการบนฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล
งานบุคลากรได้อย่างยุติธรรม 2) ผู้เก่ียวข้องทุกคนสามารถติดตาม ค้นหา ตรวจสอบงานจากระบบทันทีที่ต้องการ         
3) ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามเรื่องขออนุมัติเดินทางได้ทุกวัน และง่ายต่อการควบคุมเงินงบประมาณประจ าปี          
4) ลดขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากรที่มีความรู้ ศักยภาพ และต้องการพัฒนา
ตนเอง มองเห็นเส้นทางที่องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

 
ค าส าคัญ: e-HRM, ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ABSTRACT  
 e-HRM (human resource planning) is an in-house software development for 
human resource management and development. Its goal is to develop creativity with an 
evidenced-based approach for the all human resource processes. This system is a part of Chiang 
Mai University Library enterprise system along with e-Project (project planning) and e-Budget 
(financial planning). The e-HRM composed of four different modules including 1.personnel profile 
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information module, 2.traveling information 3.research and knowledge module and 4. the research 
results and rewards module The enterprise human resource management was developed and 
assessed with five positive comments, comparing to traditional approach, which are  1)  high 
accuracy and thoroughly of the personal information on a single database for further decision 
making, 2) ease of use in search and query for human resource officers in real time, 3) ease to track 
traveling budget along with fiscal financial plan, 4)  low mistakes and short task durations, and                    
5) detailed career path for enthusiastic staff to develop themselves for their job promotions.  
 
Keyword: e-HRM, Human Resource Development Database, Human Resource Development,  

                Chiang Mai University Library  

 
บทน า 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ มีความส าคัญมากต่อการบริหารองค์กร  
เ น่ืองด้วยเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ                 
ตัดสินใจ และน าวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (บุญอนันต์ ,2560, น. 358)   
ดังน้ัน ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดแผนงานส าคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรมาตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  
และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ส านักหอสมุดจึงได้น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
มาใช้ในการ 2 แผนงาน ได้แก่  แผนงาน (e-Project)  แผนเงิน (e-Budget)  ต่อมาในปี 2559-2562 ได้พัฒนาระบบ
สาร สน เทศฯ  เ พิ่ ม เ ติ มคื อ  ร ะบบ  e-HRM  เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย งข้ อ มู ล เ ข้ า ม า ไ ว้ ใ นร ะ บบ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ  
ใช้ประโยชน์ได้ครบทั้ง 3 แผนงาน คือ แผนงาน คือระบบฐานข้อมูลการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์          
(e-Project)  แผนเงิน คือ ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน (e-Budget) และ แผนคน คือ ระบบ  
e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ในแผนเงิน ยังได้พัฒนาระบบแหล่งเงินรายได้ของส านักหอสมุด 
(e-Revenue) ด้วย  (ตามภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบฐานข้อมูลด้าน แผนงาน แผนเงิน แผนคน ที่ส านักหอสมุดพัฒนา และสร้างขึ้น 
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 จากรูป  เพื่ อ ให้ ได้ ระบบฐานข้อ มูล เพื่ อสร้า งบุคลากรให้ เป็น นักคิดนักพัฒนา และ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้มีผลงานจากการเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
หรือจากการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ที่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าปี  อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและก้าวสู่ต าแหน่งที่ สู งขึ้น                 
(ช า น า ญ ง า น  ช า น า ญ ก า ร  เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ เ ชี่ ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ ) จึ ง ไ ด้ อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า ร ะ บ บ  
e-HRM ให้มีระบบย่อย 4 ระบบด้วยกันคือ ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูลประจ าตัวของ
บุคลากรทุกคนของส านักฯ ระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ซ่ึงปรับจากระบบมือให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากับระบบ e-Budget ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร 
และระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-HRM และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปรวมอยู่กับแผนงานหลัก 2 ด้านคือ 
แผนงาน (e-Project) แผนเงิน (e-Budget) ให้เป็นระบบที่ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน  
เข้ามาไว้ในระบบเดียวกัน   
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรประจ าปีอย่างถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 การพัฒนาระบบ e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศหน่ึงที่
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุด  เป็นระบบที่มีข้อมูล ครบถ้วน ชัดเจน
อย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ง่ายต่อการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร   
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ประกอบด้วย 4 ระบบ ดังน้ี   
 ระบบท่ี 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูลประจ าตัวของบุคลากรทุกคนของส านัก  
 ระบบท่ี 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ เป็นระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ  
ที่ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเดิม เรื่องการ เดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ จากระบบมือ ให้เป็นระบบฐานข้อมูล เป็น
ระบบที่สร้างเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากับระบบ e-Budget (ตามภาพที่ 2) มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
 1. ศึกษากระบวนการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบมือ) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2 กระบวนการหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง และขั้นตอนรายงานการเดินทาง เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ฐานข้อมูล  
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 2. จัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องของส านักหอสมุด เพื่อแจ้งนโยบาย  
ในการด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรส านักหอสมุด และวางแผน
การด าเนินโครงการระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรส านักหอสมุด  
 3. ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน ของส านักหอสมุด (e-Budget) เอาไว้ที่ขั้นตอนการด าเนินการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล e-HRM  ส านักฯ ได้เปิดการถ่ายทอดให้ความรู้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีการทดลองใช้งานจน
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรทุกคนที่ต้องใช้ระบบ มีการติดตาม ทบทวน 
ศึกษาข้อผิดพลาด ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็น
อย่างดี (KM)  จนทุกวันน้ี 
 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร  
 5. ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการและประเมินความ
พึงพอใจ โดยผู้ใช้งานระบบ 
 6. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข จากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ โปรแกรมเมอร์ และ
ผู้เก่ียวข้อง มีการติดตามผลและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การใช้งานระบบมีความสะดวก คล่องตัว และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ    
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ระบบท่ี 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร เป็นระบบเชื่อมข้อมูลรายงานสรุปการไปประชุม  
สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคลจากระบบที่ 2 สู่ระบบการแสดงผลงานบุคลากร (ตามภาพที่ 3) ข้อมูลในระบบน้ี
มาจากการที่บุคลากรที่เดินทางไปหาความรู้และประสบการณ์ และได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ หรือการ
น าความรู้จากประสบการณ์จากการท างานในแต่ละวันมาสร้างเป็นผลงาน  ในการพัฒนาระบบมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. ประชุมหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

1.1 การสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการรายบุคคล 
  1.2 การรายงานสรุปการไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคล 
  1.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
  1.4 การรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาผลงานจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน 
 3. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอผลงาน 
 4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนงาน-แผนเงิน-แผนคน  
 ระบบท่ี 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน เป็นระบบท าการเชื่อมข้อมูลจากระบบที่ 3 ระบบ
แสดงผลงาน สู่ระบบแสดงผลงานสู่ความส าเร็จ (ตามแผนผังที่ 3) ผลงานที่น าเสนอ ในระบบที่ 3 เช่น การน าผลงาน
ออกเผยแพร่ตามระบบการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) (การน าเสนอผลงานผ่านการประชุม
วิชาการ การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการ เป็นต้น) การจดสิทธิบัตร และ
การได้รับรางวัลจากผลงานที่พัฒนาในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
การน าผลงานไปใช้โดยห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังน้ี 
 1. น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ และได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือ
ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และออกเผยแพร่ตามระบบการสื่อสารทาง
วิชาการ (scholarly communication) บันทึกผลในระบบแสดงผลงานสู่ความส าเร็จ 
 2. ในการพัฒนาระบบ มีการถ่ายทอดการใช้งานระบบและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรที่ใช้ระบบอย่างทั่วถึง และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1. ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการเดินทางไปปฏิบัติ งาน/ราชการจากระบบเดิม                  
(ระบบเอกสาร) มาเป็นระบบฐานข้อมูล  ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ และ
ขั้นตอนรายงานการเดินทาง ส่งผลท าให้ลดขั้นตอนการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการด าเนินการ ลดข้อผิดพลาด
จากการค านวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงานส่ง
การเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด 
หรือแยกตามต าแหน่ง ได้ผ่านระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเพียงระบบเดียว  ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
 

  
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทาง 

1. จัดท าบันทึกข้อความ
เรื่องขออนุมัติเดินทางไป

1. กรอกข้อมูลการ
เดินทางเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร และ ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จ 

           ของผลงาน    

ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการด าเนินงานด้วยระบบเดิม (ระบบเอกสาร) และระบบฐานข้อมูล  

             (ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

ปฏิบัติงาน/ราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

โดยระบบจะจัดรูปแบบ
บันทึกข้อความให้
อัตโนมัติ 

2. เขียนแบบฟอร์ม
ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง โดยการ
ค านวณด้วยตนเอง 

2. ระบบค านวณ
ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติตาม
รายการที่กรอก 

1. ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การค านวณ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
 

3. จัดท าสัญญายืมเงินทด
รองจ่ายทั้งตัวจริงและ
ส าเนา 

4. เก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม
เอกสาร 

3. เก็บข้อมูลการเดินทาง
ไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. สามารถค้นหา
ข้อมูลการเดินทางของ
บุคลากรได้รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
14 นาที 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
8 นาที 

4. ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการจากเดิม  
6 นาที  

ขั้นตอนการขอใช้
งบประมาณ 

เข้าขอใชง้บประมาณผ่าน
ระบบฐานข้อมูลงาน
งบประมาณและการเงิน 
ของส านักหอสมุด       
(e-Budget) โดยหน่วย
การเจ้าหน้าที่ 

เข้าขอใชง้บประมาณผ่าน
ระบบฐานข้อมูลงาน
งบประมาณและการเงิน 
ของส านักหอสมุด  
(e-Budget) โดยผู้
เดินทาง 

1. ผู้เดินทางสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลการเดินทางด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามการ
เดินทางจริง 
2. แก้ปัญหาคอขวด
จากการท างานโดย
หน่วยงานเดียว 

ขั้นตอนรายงานการ
เดินทาง 

1. จัดแบบฟอร์มหลักฐาน
การจ่ายค่าใช้จ่าย  
 

1. กรอกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามการจ่ายจริง และ
ระบบค านวณให้อัตโนมัติ 

1. ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ 
2. ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการจากเดิม 8 
นาที คิดเป็นร้อยละ50 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม 
(ระบบเอกสาร) 

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ 

2. จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่าย 
 
 

2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายกรอก
เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การค านวณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

3. จัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
4. แนบหลักฐาน/
ใบเสร็จรับเงิน 

3. แบบฟอร์มหลักฐาน
การจ่ายค่าใช้จ่ายและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ระบบดึงข้อมูลจาก
ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทางอัตโนมัติ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
16 นาที 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
8 นาที 

3. สามารถจัดท า
รายงานการเดินทางไป
ราชการ/ไปปฏิบัติงาน
ส่งการเงินฯได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สรุปค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการระบบฐานข้อมูล
งานงบประมาณและ
การเงิน ของ
ส านักหอสมุด  
(e-Budget) 

ดูข้อมูลค่าใช้จ่าย
รายบุคคล แยกตามสังกัด 
ตามต าแหน่ง ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ 

สามารถดูข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางรายบุคคล 
หรือแยกตามสังกัด 
ตามต าแหน่ง ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการ 

 
                      2. ได้ระบบย่อย 4 ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนงาน-      
แผนเงิน-แผนคน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและการให้รางวัล ดังน้ี 

2.1 ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคน) และระบบที่ 2  
ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ   ทั้งสองระบบน้ี  ท าให้ทราบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
ของบุคลากรรายบุคคล ที่สามารถออกรายงานผลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และผลการใช้
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้
เป็นฐานในการวางแผน  รวมถึงประมาณการของบประมาณและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(แผนเงิน-แผนคน)  
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เร็ว
กว่าเดิม
87%

เท่า
เดิม
13%

ช้า
กว่าเดิม
0%

ความรวดเร็วในการขออนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ 

(เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสารเดิม)

   2.2 ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร   เป็นข้อมูลแสดงผลงานที่บุคลากรแต่ละ
คนได้จากพัฒนางานจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ (ประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการ
บรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน) และการน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานจนเกิดผลงาน  และ
บุคลากรน าผลงานมาอัปโหลดไว้ในระบบ ตั้งแต่ระดับ 2 จนถึงระดับ 4  

 2.3 ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน  หมายถึง ผลงานที่พัฒนาขึ้นได้รับ 
รางวัล 

ระดับการแสดงผลงานและความส าเร็จของผลงาน มี 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนา/ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน 

  ระดับ 2 น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ระดับ 1 มาแลกเปลี่ยน/หารือกับผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนางาน/แก้ปัญหางานอย่างมีหลักฐานให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน 
เป็นต้น 

ระดับ 3 น าความรู้ความเข้าใจที่ได้มาพัฒนางานตามนโยบายและเป้าหมายของ 
ส านักหอสมุดจนมีผลงานพัฒนาให้เห็นเชิงประจักษ์   เช่น   นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมด้านการสนับสนุนงาน
เทคนิคห้องสมุด  พัฒนาโปรแกรม/ฐานข้อมูล  พัฒนาสื่อการสอนทักษะการแสวงหาสารสนเทศ  พัฒนาบริการใหม่  
ท าวิจัย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น  
  ระดับ 4 น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ได้รับการ
คัดเลือกให้ไปเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการต่างๆ  เขียนบทความเผยแพร่ลงวารสาร เป็นต้น  
  ระดับ 5 ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือได้รับ
รางวัลจากการน าเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ    ผู้ใช้งานระบบได้ท าการประเมินผลจากแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์จากจ านวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 34 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.1 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก แยกตามรายละเอียด (ตามภาพที่ 4) 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.56

4.09

4.16

การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS 
โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน e-mail …

ข้ันตอนการขออนุมัติเดนิทางและการรายงาน
การเดินทางในระบบ

การใช้งานระบบการขออนุมัติเดนิทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ

 ลก          ว  พึ พอใจขอ ก  ใช้       

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ    
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 อภิปรายผล 
 ผลจากการใช้ระบบฯ ท าให้ลดขั้นตอน ลดข้อผิดพลาด และลดระยะเวลาในการด าเนินการ          
ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลงาน และรางวัลที่ได้รับ         
ผ่าน    ระบบฐานข้อมูลเพียงระบบเดียว โดยผู้ใช้งานระบบมีระดับความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์           
ระดับมาก แยกตามรายละเอียดด้าน 1. การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน 
E-Mail เดียวกับของมหาวิทยาลัย 2. ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางและการรายงานการเดินทางในระบบ                      
3. การใช้งานระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการมีระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.56 ,4.09 และ 4.16 
ตามล าดับ เน่ืองจากบุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานระบบ เกิดการยอมรับการใช้งานระบบอย่างต่อเน่ือง 
การด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้การบริหารจัดการและการตัดสินใจ จึงจ าเป็นต้องอาศัยระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระบบงาน ทั้งแผนงาน แผนเงิน และ      
แผนคน และต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ จนสามารถตรวจสอบ 
ติดตาม รายละเอียดการเดินทางและงบประมาณที่ใช้ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  ส่งผลให้
สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงส่งผลกระทบที่ดีที่องค์กรจะ
ได้รับ คือ บุคลากรเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
และยังส่งผลต่อประโยชน์ขององค์กรที่ตามมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรศึกษา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ติดตามผลและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง เพราะระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว  ยังสามารถเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจต่อส านักหอสมุดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
อีกทั้ง ยังสามารถต่อยอดไปสู่การใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี การ
พิจารณาความดีความชอบ และการให้รางวัล รวมถึงความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้อีก  ซ่ึงเป็นการรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ และเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป (ตามภาพที่ 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 5 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล e-HRM 

1.ระบบเดินทางไปปฏิบัตงิาน/
ราชการ 

2.ระบบแสดงผลงาน 
ของบุคลากร 

*****            ล    ุ ล ก    จ    ***** 

 

3.ระบบแสดงผลงานสู่
ความส าเร็จ 
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
  e-HRM เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบทั้ง 3 ด้าน คือ  แผนงาน แผนเงิน และแผนคน  
ส่งผลให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและตัดสินใจงานด้านการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และน่าเชื่อถือ  สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ    
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. ประโยชน์ท่ีเกิดกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1.1 ได้ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา ไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน ของส านักหอสมุด (e-Budget) และระบบ
ฐานข้อมูลการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (e-Project) ซ่ึงเป็นแผนงานหลัก 3 แผน ได้แก่ แผนงาน 
แผนเงิน และแผนคน ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน และทันเวลาต่อการน าไปใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ 
 1.2 ปรับเปลี่ยนระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบเอกสาร)  
มาเป็นระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการปฏิบัติงาน และสามารถเห็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้นตอน
การขออนุมัติ เดิ นทาง -  ขั้นตอนการขอใช้ งบประมาณ-ขั้ นตอนรายงานการเดินทาง -สรุปค่า ใช้ จ่ าย 
ในการเดินทาง ท าให้ลดขั้นตอนการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการด าเนินการ ลดข้อผิดพลาดจากการค านวณ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง สามารถจัดท าร ายงานการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบั ติ ง าน  
ส่งการเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด 
หรือแยกตามต าแหน่ง ได้ผ่านระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการเพียงระบบเดียว ลดเวลาในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง งบประมาณ และการรายงานสรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติงานจาก
การไปประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการบรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน รายงานผลของ
การไปประชุมวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง 
 1.3 ได้ระบบแสดงผลงานบุคลากร และระบบแสดงผลงานบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามสนองต่อแผนยุทธศาสตร์และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.4 ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบประเมินผลงานบุคลากรประจ าปี 
 2. ประโยชน์ท่ีเกิดกับหน่วยงานอื่น 
  ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา เป็นแนวคิดหน่ึงของ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HRM) หน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่คล้ายกันสามารถน ากรอบแนวคิดไปสร้าง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตนเองได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความ
ผูกพันต่อองค์กร 2) หาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรหอสมุด ฯ                
จ านวน 134 คน (กันยายน 2560) โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไป แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Pearson’s Correlation Coefficiency 
and Multiple Linear Regression และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความพอใจต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร  
พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมีความผูกพันและรักองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ ส่วนมากมีปัจจัยด้านความสุขในการท างาน ด้านลักษณะ
งานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับกลาง  
 ผลการศึกษาน้ีหอสมุดฯ ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร              
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
รวมถึงในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ เช่นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม เพื่อน ามาพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาหอสมุดฯ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ABSTRACT  
 The purpose of this paper 1) to study the impact of happiness of employee at 
Thammasat University Library on the commitment to the organization. 2) to find a way to build a 
personal commitment towards organization  and carry out activities in accordance with the plan 
to establish organizational commitment.  Data were collected from 134 Thammasat University 
Library employees ( September 2017)  The Questionnaire include: 1 General Information                      
2) Work happiness 3) Organization commitment. The data were analyzed by Descriptive Statistics, 
Pearson’s Correlation Coeffiency and Multiple Linear Regression. 
 The result indicates that most of the employees had high level of work 
happiness and high organization commitment.  There was statically significant relationship 
between work happiness and organization commitment.  Also, most of the employees are 
satisfied with their work and their job description affects the organization commitment in the 
middle rate. 
 Thammasat University Library are able to use the result of this stud to develop 
and make plans to strengthen the employee engagement. The activity is defined under the name 
of the Happy workplace project and there will be a monthly event in 2018 to promote the 
employee to be in unity with the organization and loyal to the organization . In the next study, 
various factors will be studied and defined such as personal factors, psychosocial factors in order 
to further develop effective various activities to the organization . 

 
Keyword: Work Happiness, Organization Commitment, Thammasat University Library 

 
บทน า 
 ความผูกพันต่ อองค์กร เป็น เรื่องที่ ส าคัญล าดับต้นของทุกองค์ กร โดยงานวิจัยของ                   
วรารักษ์  ลีเลิศพันธ์ (2557, น. 71) ได้ศึกษาพบว่าเม่ือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ก็สามารถสร้างความ
ม่ันคงยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เพราะลดอัตราการลาออกจากองค์กร (Employee Turnover) พนักงานมีแรงจูงใจใน                
การท างานท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต้องพบกับความท้าทายในการรักษา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้เกิด       
ความผูกพันในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากการวิจัยของ                 
ภรรคพร เล็กขาว (2551, น. 65) พบว่า การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งการวิเคราะห์
ความผูกพันองค์กรยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน 
(Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 
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 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราก าลังจากนโยบายมหาวิทยาลัย จะส่งผลต่อหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากในอนาคต ดังน้ันจึงต้องสร้างให้บุคลากรของหอสมุดฯเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ลดอัตราการลาออกเน่ืองจากอาจไม่ได้รับอัตราคืนในอนาคต ดังน้ันจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันของบุคลากรหอสมุดฯ ว่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และศึกษาถึงผลกระทบของ
ความสุขที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดฯ เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนา และสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร 
 2. เพื่ อห าแนวท างในการสร้ างค วามผู กพั น ต่ ออ งค์ ก รของบุ ค ล ากร ห อส มุด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้ น ต อน ท่ี  1  ส ารวจปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ค วาม ผู กพั น องค์ ก รข องบุ ค ล ากรห อ ส มุ ด                    
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขอบเขตการส ารวจดังน้ี 
                            1.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรหอสมุด   
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ านวน 134 คน (ณ กันยายน 2560) 

1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา กันยายน 2560  
1.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

          1.3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ความม่ันคง
และความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
                                 1.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ได้แก่ ความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร การด ารงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 ขั้นตอนท่ี 2 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสุขในการท างาน และความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลการส ารวจปัจจัยครั้งน้ี  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  (SPSS)  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ  T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย2 กลุ่ม                     
การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสุขในการท างานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัย
ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีขั้นตอนดังน้ี 
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            1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
                        2. น าข้อมูลทั้งหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
การวิจัยในครั้งน้ี มีดังต่อไปน้ีสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                        3. ส่วนการพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัวน้ัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้วิธีการวิเคราะห์   
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
    การส ารวจปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 119 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กร (Workforce 
Engagement Survey) ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” สามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก เป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลความผูกพันองค์กรฯ ในปี 2561 โดยมี           
6 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. วางแผนในการด าเนินโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ 
 2. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน 
 3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 
 4. วางแผนกิจกรรม 
 5. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน  
 6. ทบทวนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อน าผลของการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. ด้านลักษณะงาน 

2. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 

3. ด้านเพื่อนร่วมงาน 

4. ด้านผู้บังคับบัญชา 

5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  

6. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน 

2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

3. การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การศึกษาน้ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิพลต่อความผูกพัน  ต่ อองค์ กรของบุคลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของ

บุคลากรทั้งหมด 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅=)           

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยมี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์       

หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านลักษณะงานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการสรุปผลดังน้ี  

 1. ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดฯ ผลการส ารวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขของ
บุคลากรหอสมุดฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือพิจารณา ราย
ด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.21  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.10  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 และด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รายละเอียด  
และความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
2.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  
 2. ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
 ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลการส ารวจพบว่า  บุคลากรหอสมุดฯ มีความ
คิด เห็ นต่ อค วามผูกพั นข องบุ คลากรที่ มี ต่ ออ งค์ กร  โด ยภ าพรวม อยู่ ใน ระดั บมาก  มีค่ าเฉลี่ ย  3 .25                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร อยู่ในระดับมาก และความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย  
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน กับปัจจัยด้าน 
ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เดียว (Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) โดยใช้         
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ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน     
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,96 = 7.917)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.001 (ตามตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างานด้านลักษณะงาน  
             ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  
             และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเท 
             ปฏิบัติงาน   
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ปรับมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ .996  3.202 .002 

ด้านลักษณะงาน .383 .391 3.435 .001 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า .041 .048 .362 .718 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .133 .147 1.356 .178 
ด้านผู้บังคับบัญชา .010 .013 .110 .913 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .083 .120 1.283 .203 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก .021 .026 .241 .810 

 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 4.673)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร  ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002                   
(ตามตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
   ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ   
   และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและ 
   จงรักภักดีต่อองค์กร 

 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(B) 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ 1.508  3.574 .001 
ด้านลักษณะงาน .471 .383 3.113 .002 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.128 -.119 -.834 .406 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .060 .053 .446 .657 

ด้านผู้บังคับบัญชา .234 .249 1.868 .065 
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .109 .125 1.239 .218 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.132 -.131 -1.120 .266 

 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                              
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรง จูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ                      
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 6.764)  
  เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน            
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002, 0.055, 0.002 ตามล าดับ (ตามตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ    
และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ 1.404  3.207 .002 

ด้านลักษณะงาน .744 .555 4.733 .000 
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.061 -.052 .381 .704 

ด้านเพื่อนร่วมงาน -.121 -.098 -.875 .584 

ด้านผู้บังคับบัญชา .207 .202 1.592 .115 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .177 .187 1.939 .055 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.382 -.348 -3.131 -002 

 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยความสุขในการท างาน 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยความสุขในการท างานแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ มี
ความพอใจ ต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  ส่งผลให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า  บุคลากร
หอสมุดฯ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นพื้นฐานล าดับต้น ๆ ที่ต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ดังน้ันองค์กรจึงต้องด าเนินการด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้กับบุคลากร
โดยเร่งด่วนและทั่วถึง 
 2. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร 
 จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมี ความ
ผูกพันและรักองค์กร หล่อหลอมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร รวมทั้งไม่อยากที่จะจากองค์กรไป ซ่ึงนอกจากจะทราบถึงเรื่องความพึงพอใจในงานแล้ว ยังเป็นความรู้สึกที่
บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย สอดคล้องกับ Bruce Buchanan (1974) ซ่ึงหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
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 3. สมมติฐานปัจจัยความสุขในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพยายาม
ทุ่มเทปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานค่อนข้างสูง แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯ จะต้องพัฒนาด้านลักษณะงานที่ท าให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด จะท าให้บุคลากรมีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯจะต้องพัฒนา
ด้านลักษณะงานโดย ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ที่มีความท้าทาย 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้านลักษณะงานมีผลต่อความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กรได้  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร การเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ัน บุคลากรจะต้องมีลักษณะการ
ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมถึงปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีค่าความสัมพันธ์
กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแต่ปรากฎผลเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯมีความ
ต้องการสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน หอสมุดฯจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานรวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆในการท างานให้บุคลากรเกิดความสะดวกจนรู้สึกรักองค์กรและผูกพันต่อ
องค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงถึงปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับด้าน
การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรจนรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ันหอสมุดฯจะต้องมีสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน แต่ใน
เรื่องของสวัสดิการเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยซ่ึงปรับเปลี่ยนค่อนข้างยาก แต่สามารถเสริมสร้างได้จากการ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าหอสมุดฯ มีความใส่ใจในด้านอ่ืนๆ
ที่มากกว่าสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ดังน้ันหอสมุดฯ จึงได้จัดท าโครงการสร้างความสุขในองค์กร ภายใต้ชื่อ
โครงการ  TULIB Happy Workplace เพื่อพัฒนาเรื่องความผูกพันองค์กรโดยเน้นที่ด้านลักษณะงาน โดยสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมความสุข สร้างความผูกพันต่อองค์กร ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามแผนงานโครงการในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แผนงานโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนในการด าเนินโครงการและ
ก าหนดคณะท างาน 

     
       

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท
ห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” 

     
       

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “"Hassle 
free healthy team สุขภาพดี งาน
ส าเร็จ"” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     

       

4. เสวนา “สืบสานประเพณีไทย” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และรังสิต 

     

 

 

     

5. สัมมนาบุคลากรประปี 2561       
(นอกสถานที่) 

     
   

 
   

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จัด
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ” ผู้บริหารพบประชาคม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

     

    

 

  

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในการส่งเสริมความผูกพันองค์กร 
 การศึกษาในครั้งน้ีจะพบว่าความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดคือ 
ด้านลักษณะงาน แต่ในด้านของการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่
สามารถจัดท าได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลา ดังน้ันจึงมีการพัฒนาด้านน้ีก่อน ส าหรับปัจจัยความสุขในการท างาน
ด้านลักษณะงานน้ัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร หอสมุดฯจะมีการปรับปรุงสมรรถนะของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประเมินค่างาน โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากร มีความ    
พึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
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 2. ด้านข้อค าถาม  
2.1 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของแต่ละคน แม้จะมีคะแนนเท่ากันแต่อาจจะมี 

มาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเขียนที่ด้านล่างของแบบสอบถาม
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคะแนนได้ถูกต้องและเป็นกลาง  

2.2 ค าถามบางค าถามอาจได้รับค าตอบที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจ 
กังวลในผลที่ได้รับจากการตอบ ดังน้ันบางค าถามอาจให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกล าดับความส าคัญแทน จึงจะได้
รับรู้ปัญหาที่แท้จริง เช่นท่านคิดว่า อะไรเป็นอุปสรรคในการท างานให้เลือกมาจากล าดับความส าคัญ  
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
     3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบุคลากรในด้านอ่ืนๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและ
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร  

3.2 ควร มี การป รับ ข้ อค าถาม ให้ ต ร งต ามลั กษ ณ ะของบุ ค ลากรหอส มุด แห่ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น 

3.3 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากรที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ เช่น  
การสัมภาษณ์พนักงาน การสังเกตการณ์ จัดท ากล่อง ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของบุคลากร           
มากที่สุด 

3.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุขในการท างานหลายมิติ เช่น เรื่องปัจจัยส่วนตัวเรื่อง  
สุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม ฯลฯ 
     3.5 ควรมีการศึกษาความเครียดในการท างานควบคู่ ไปกับการศึกษาความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร 
     3.6 ควรศึกษาปัจจัยความเครียดที่ ส่งผลต่อความผูกพันของบุ คลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  การศึกษาน้ีองค์กรต่างๆสามารถน าการศึกษาน้ีไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้ ออกแบบกิจกรรมโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรมแต่ละองค์กร ช่วงอายุในแต่ละองค์กร ต าแหน่ง รวมถึง
ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการท ากิจกรรม โดยสามารถจัดท าเป็นกิจกรรมกลุ่ม หรือ เป็นกิจกรรมรวม อาทิ                      
การสัมมนาต่างๆ  
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บทคัดย่อ  
           หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ จัดท าการประเ มินสมรรถนะการท าง าน 
(Competency) เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะการ
ท างานของหอสมุดฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาจึงท าการส ารวจทัศนคติต่อการ
ประเมินสมรรถนะการท างาน ในด้านความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม ความคิดเห็นต่อการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
(Functional Competency) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ านวน 
130 คน ซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามส ารวจ
ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าความถี่ (Frequency)                        
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลักอยู่ในระดับปานกลาง โดยสมรรถนะหลักมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรในระดับมาก และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการท างาน, การประเมิน, การพัฒนาบุคลากร, ห้องสมุด 
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ABSTRACT 
 A competency assessment of Thammasat University Library staff was produced for 
use in the human resource development plans. To develop and implement the competency 
assessment process more effectively and efficiently, the purpose of this study was to survey the 
attitudes toward the competency assessment in terms of 1. the opinions on overall competency 
assessments, 2. the opinions on core competency, and 3. the opinions on functional competency. 
 The sample of this study consisted of 81 respondents. The methodology is a set of 
questionnaires that surveyed the attitudes toward the competency assessments of Thammasat 
University Library staff. Statistical data analyses are Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. 
 The results shown that 1. the level of opinions toward overall competency 
assessments were moderate 2. the level of opinions toward core competency assessments were 
moderate, 3.core competencies are conform with the organization's vision, mission, and values at a high 
level, and 4. the level of opinions toward functional competency assessments were moderate. 
 

Keyword: Competency, Assessment, Human Resource Development, Library 

 
บทน า 
 ด้วยความก้าวหน้าทางการศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อประชาชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 80 ของเอเชีย อันจะต้องอาศัยความร่วมมือและ            
การสนับสนุนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มี
หน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ ”เป็นหน่ึง
ในผู้น าด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย” การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ไปสู่ระดับเอเชียได้
น้ัน บุคลากรคือก าลังส าคัญอย่างยิ่งในความส าเร็จ ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามต าแหน่งงาน รวมถึงมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่สอดคล้อง อันจะท าให้องค์กรก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายในระดับเอเชีย และสามารถรักษาความส าเร็จน้ันให้ยั่งยืนได้ตลอดไป 
 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนใน
องค์กรจ าเป็นต้องมี หรือที่เรียกกันว่า สมรรถนะการท างาน (Competency) น้ัน ได้ถูกกล่าวถึงในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 1970 โดย David C. McClelland นักจิตวิทยาประจ ามหาลัยฮาร์วาร์ด ได้ท าการศึกษาว่าท าไมบุคลากร
ที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland แยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจาก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษา
สรุปไว้ว่า กลุ่มบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีลักษณะของพฤติกรรมที่อีกกลุ่มไม่มี เรียกว่าพฤติกรรมเหล่าน้ันว่า 
สมรรถนะการท างาน (Competency) (จิรประภา อัครบวร, 2549,น. 58) McClelland (1993 อ้างถึงใน สุกัญญา 
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รัศมีธรรมโชติ , 2547, น. 44-48) ได้ให้ค านิยามของสมรรถนะการท างาน (Competency) เอาไว้ว่าเป็น
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลน้ัน สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหลายๆ องค์กรยังใช้ Competency 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ใน    การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร มาสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ท าให้เกิดการวิเคราะห์ความต้องการความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการออกแบบและจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการสร้างองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ และยังช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ไปในทิศทางที่องค์กรคาดหวัง เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอีกด้วย  
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มน าระบบการประเมินสมรรถนะการท างานมาใช้ตั้งแต่
ปี 2554 โดยก าหนดสมรรถนะการท างานแยกตามต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมถึงก าหนดค่าคาดหวังของ
แต่ละต าแหน่ง แต่ยังไม่มีการน าสมรรถนะการท างานไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อมาเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการท างาน และการให้บริการของ
หอสมุดฯ เป็นอย่างมาก หอสมุดฯ ไม่อาจน่ิงเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงน้ี ซ่ึงได้พยายามปรับตัวให้ตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน การให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี และในปี 2562  หอสมุดฯ จึงได้มีการพัฒนาสมรรถนะการท างาน
ขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะของบุคลากร เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
โดยหอสมุดฯ ได้เผยแพร่สมรรถนะการท างานฉบับล่าสุด เม่ือเดือนกันยายน 2562 ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานของบุคลากร หอสมุดฯ จึงท าการส ารวจทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการ
ประเมินสมรรถนะการท างานฉบับปี 2562 ของทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานของบุคลากร เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency) ที่จัดท า
ขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดท าสมรรถนะการท างานของบุคลากร และส ารวจ
ทัศนคติของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมิน
สมรรถนะการท างานให้เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะการท างาน 

1.1 The Iceberg Model of the Competence (McClelland D C, 1998) แนวคิดเรื่อง 
สมรรถนะมักถูกอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบได้กับภูเขา
น้ าแข็ง โดยส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ าสามารถมองเห็นได้ง่าย จะเปรียบกับความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของ
บุคคลที่สามารถพัฒนาได้ และส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ผิวน้ าและมองเห็นได้ยาก เปรียบกับแรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์
ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ซ่ึงเราเรียกกลุ่มน้ีว่าคุณลักษณะ ส่วนที่อยู่ใต้ น้ ามีผลต่อพฤติกรรมในการ
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ท างานของบุคคลและเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากกว่า ดังน้ัน เม่ือพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีอยู่ 3 ส่วน คือ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามแนวคิดของ McClelland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547,น.48) สมรรถนะ
ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ทั้ง 3 ตัวน้ีไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เกิดสมรรถนะ 

1.2 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: เป็นหน่ึงในผู้น าด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับ 

เอเชีย 
พันธกิจ:  1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

   2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม: T Thammasat Spirit จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
    U Unity   ทีมมุ่งมาดสามัคคี 
    L Leadership  ด้วยวิถีแห่งผู้น า 
    I Innovative  ใช้นวัตกรรมล้ าสมัย 
    B Benevolence  มีจิตใจให้บริการ 

1.3 วิเคราะห์ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดฯ เพื่อก าหนดสมรรถนะ 
การท างาน ซ่ึงประกอบไปด้วยความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2. ขั้นตอนการจัดท าสมรรถนะการท างานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และเผยแพร่ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสมรรถนะการท างาน ของหอสมุดแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2 คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของหอสมุดฯ จากน้ันร่วมกัน 
ก าหนดสมรรถนะหลักให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงวิเคราะห์ภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดฯ เพื่อก าหนดความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะท างานได้ด าเนินการก าหนดสมรรถนะการ               
ท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก                  
( Core Competency) 5  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะต า ม บท บ า ทห น้ า ที่ (Functional Competency)                                
16 สมรรถนะ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมรรถนะการท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สมรรถนะหลัก รหัส 

จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (Thammasat Spirit) C1 

ทีมมุ่งมาดสามัคคี (Unity) C2 

ภาวะผู้น า (Leadership)  C3 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovative) C4 

มีจิตใจให้บริการ (Benevolence)  C5 

สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ รหัส 

ความรู้และทักษะการให้บริการห้องสมุด (Library Services Knowledge and Skills) J1 

ทักษะการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Promoting Information literacy skills) J2 

ความรู้และทักษะการจัดท าเคร่ืองช่วยค้นและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ (Knowledge and 
Skill of Creating Reference Tools and Preparing Library Resources for Public Use) 

J3 

ทักษะการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development Skills) J4 

ทักษะการบริหารงานเอกสารจดหมายเหตุ (Document Archiving Management Skills) J5 

ความรู้และทักษะการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Preservation Knowledge and Skills) J6 

ทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Communication and Public Relation skills) J7 

ทักษะการให้บริการและสร้างสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย (Digital and Multimedia Skills) J8 

ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Knowledge and Skills) J9 

ทักษะภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Skills) J10 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data analysis for decision making skills) J11 

ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Skills) J12 

ทักษะด้านงานธุรการ (Clerical Skills) J13 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมรรถนะการท างาน (Competency) ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลัก รหัส 

ทักษะการบริหารงานพัสดุ (Asset management Skills) J14 

ทักษะการบริหารงานคลัง (Financial Management Skills) J15 

ทักษะการจัดการสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน (Safety and Environment Management 
Skills) 

J16 

 
2.3 คณะกรรมการฯ ร่วมกันให้ค าจ ากัดความและอธิบายรายละเอียดลักษณะพฤติกรรมตาม 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงก าหนดค่าคาดหวังตามแต่ละต าแหน่งงาน โดยแยกเป็น
ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน 

2.4 หอสมุดฯ ประกาศเผยแพร่สมรรถนะการท างานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และค่าคาดหวัง โดยอธิบายค าจ ากัดความและลักษณะพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะอย่างละเอียด พร้อมแบบฟอร์ม
ส าหรับใช้ในการประเมิน 
 3. ขั้นตอนการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการ
ท างาน (Competency) เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีกระบวนการ ดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

130  คน ประกอบด้วย ผู้ประเมิน 19 คน และผู้รับการประเมิน 111 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดท าสมรรถนะการท างาน  
และการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
ส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปน้ี ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม จ านวน 3 ข้อ ความคิดเห็นต่อการประเมิน
สมรรถนะหลัก ( Core Competency) จ านวน 5 ข้อ และความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่        
(Functional Competency) จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 4 
เห็นด้วยมาก 3 

เห็นด้วยน้อย 2 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 



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

 

 โดยมีการแบ่งช่วงระดับความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดับ และแปลผลคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนน การแปลผล 

3.00 - 4.00 มีความเห็นด้วยมาก 

2.00 - 2.99 มีความเห็นด้วยปานกลาง 

1.00 - 1.99 มีความเห็นด้วยน้อย 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form และส่งแบบสอบถามให้ 

บุคลากรหอสมุดฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 81 คน คิดเป็นร้อยละ 62.31 รายละเอียดดังน้ี 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนบุคลากรท้ังหมด 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

ผู้ประเมิน 19 19 100 

ผู้ถูกประเมิน 111 62 55.86 
รวม 130 81 62.31 

  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศ้ึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค่าสถิติพื้นฐานของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยใช้  
ค่ าค วามถี่  ( Frequency) ค่ า ร้ อย ละ  ( Percentage) ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( Mean) และส่ วน เ บี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ า น                            
(Standard Deviation) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency)  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทั้งหมด 130 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.31 ในจ านวนน้ีเป็นผู้ประเมิน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นผู้รับการประเมิน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.86 โดยมีผลการส ารวจดังน้ี  
 1. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ 
เห็นด้วยกับการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า บุคลากรรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ครั้งน้ี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 2.90 รองลงมาได้แก่ บุคลากรเข้าใจในระบบการประเมิน Competency มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และ
บุคลากรได้รับการสื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
เท่ากับ 2.63 ซ่ึงทั้ง 3 ข้อ สามารถแปลผลระดับความเห็นด้วยออกมาอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแมว่้าระดับความเห็น
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ด้วยต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือผู้ศึกษาพิจารณาผลจากคะแนนดิบ
แล้วพบว่า บุคลากรถึง 29 ราย มีความเข้าใจในระบบการประเมิน Competency น้อยถึงน้อยมาก รวมถึงได้รับการ
สื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน ระดับน้อยถึงน้อยมาก เช่นกัน และ
พบว่า บุคลากรอีกจ านวน 21 ราย ที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ครั้งน้ี ระดับน้อยถึง
น้อยมาก รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงระดับความเห็นด้วยต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 2.74 .63 ปานกลาง 

1. ท่านเข้าใจในระบบการประเมิน 
Competency 

1 (1.23) 28 
(34.57) 

48 
(59.26) 

4 (4.94) 2.68 .59 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการสื่อสารและอธิบาย
ถึ งขั้ นตอนและ วิ ธีการปร ะ เ มิ น 
Competency อย่างชัดเจน 

4 (4.94) 25 
(30.86) 

49 
(60.49) 

3. (3.7) 2.63 .64 ปานกลาง 

3. ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน Competency ครั้งน้ี 

2. 
(2.47) 

15 
(18.52) 

53 
(65.43) 

11 
(13.58) 

2.90 .64 ปานกลาง 

 
 2. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก พบบุคลากรหอสมุดฯ เห็นด้วยกับ 
การประเมินสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เม่ือพิจารณารายละเอียดแล้ว
พบบุคลากรเห็นด้วยว่า Core Competency มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.09 รองลงมาคือ ค าจ ากัดความของ Core Competency มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.95  
การแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 2.94 การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Core Competency เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 2.89 และค าอธิบายพฤติกรรมของ Core Competency มีความชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ย 2.84 ตามล าดับ ซ่ึงทั้ง 4 หัวข้อสามารถแปลผลออกมาอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจากการแสดง
ความคิดเห็นรายบุคคลประกอบ ผู้ศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่องความสอดคล้องของ             
Core Competency กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม รวมถึงเรื่องค าจ ากัดความของ Core Competency มี
ความชัดเจน และการแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม แต่พบบุคลากรเห็นด้วยน้อยที่สุด
ในหัวข้อ ค าอธิบายพฤติกรรมและการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Core Competency จ านวน 1 และ 2 ราย 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3 ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 2.94 .53 ปานกลาง 

1. Core Competency มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยม 

- 8 (9.88) 58 
(71.6) 

15 
(18.52) 

3.09 .53 มาก 

2. ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง  Core 
Competency มีความชัด เจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

- 13 
(16.05) 

59 
(72.84) 

9 
(11.11) 

2.95 .52 ปานกลาง 

3. ค าอธิบายพฤติกรรมของ Core 
Competency มีความชัด เจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และ
สามารถประเมินพฤติกรรมได้จริง 

1 (1.23) 18 
(22.22) 

55 
(67.9) 

7 (8.64) 2.84 .58 ปานกลาง 

4. การ แบ่ ง  Core Competency 
เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม 
สามารถประเมินพฤติกรรมได้จริง 

- 11 
(13.58) 

64 
(79.01) 

6 (7.41) 2.94 .46 ปานกลาง 

5. การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Core Competency เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 

2 (2.47) 11 
(13.58) 

62 
(76.54) 

6 (7.41) 2.89 .55 ปานกลาง 

 
 3. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่พบว่า บุคลากรหอสมุดฯ 
เห็นด้วยกับการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า บุคลากรเห็นด้วยว่าการก าหนด Functional Competency มีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 2.90 รองลงมาคือ การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.88 ส่วนระดับความเห็นด้วยต่อค าจ ากัดความของ Functional Competency มีความชัดเจน การแบ่ง
ระดับ Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม และค าอธิบายพฤติกรรมของ Functional 
Competency มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.83 2.81 และ 2.80 ตามล าดับ โดยทุกหัวข้อสามารถแปลผลได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และจากการศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ ค าจ ากัดความและค าอธิบาย
พฤติกรรมของ Functional Competency มีความชัดเจน แต่พบบุคลากรมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ การ
แบ่งระดับ Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ การก าหนด Functional Competency แต่ละตัวให้
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บุคลากร มีความเหมาะสม และการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีความเหมาะสม 
จ านวน 2, 3 และ 4 ราย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลระดับความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional  Competency) 
 

ข้อค าถาม จ านวนคน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเห็น

ด้วย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 2.84 .54 ปานกลาง 

1. ค าจ ากัดความของ Functional 
Competency มีความชัดเจน ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

- 18 
(22.22) 

59 
(72.84) 

4  
(4.94) 

2.83 .49 ปานกลาง 

2. ค าอธิบายพฤติกรรมของ 
Functional Competency        
มีความชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย        
ไม่ซับซ้อน สามารถประเมิน
พฤติกรรมได้ 

- 19 
(23.46) 

59 
(72.84) 

3  
(3.37) 

2.80 .49 ปานกลาง 

3. การแบ่งระดับ Functional 
Competency เป็น 4 ระดับ        
มีความเหมาะสม สามารถประเมิน
พฤติกรรมได้จริง 

2  
(2.47) 

15 
(18.52) 

60 
(74.07) 

4  
(4.94) 

2.81 .55 ปานกลาง 

4. การก าหนด Functional 
Competency มีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 

3  
(7.0) 

7  
(8.64) 

66 
(81.48) 

5  
(6.17) 

2.90 .54 ปานกลาง 

5. การก าหนดระดับค่าคาดหวังของ 
Functional Competency มีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ของ
บุคลากร 

4  
(4.94) 

10 
(12.35) 

59 
(72.84) 

8  
(9.88) 

2.88 .64 ปานกลาง 

 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาทัศนคติของบุคลากรหอสมุดฯ ต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน 
(Competency) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 81 คน เป็นผู้ประเมิน 19 คน และผู้รับการประเมิน 62 คนสามารถ
น าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปน้ี 
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 1. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะการท างานโดยรวม ถึงแม้ความเห็นด้วย
ของบุคลากรจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบบุคลากรถึง 29 ราย ที่เข้าใจในระบบการประเมิน Competency ระดับ
น้อยถึงน้อยมาก และยังมีบุคลากรจ านวนหน่ึงที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน Competency ในระดับ
น้อยถึงน้อยมาก และไม่ได้รับการสื่อสารและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการประเมิน Competency อย่างชัดเจน                
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าองค์กรที่ต้องการน า Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ก่อนอ่ืนบุคลากรในองค์กรควร
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมิน Competency ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้ให้การประเมิน เพื่อที่จะสามารถ
ให้การประเมินได้ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ Feedback แก่ผู้รับการประเมินได้ 
 2. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะหลัก 
 จากผลการส ารวจ การประเมินสมรรถนะหลักของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บุคลากรเห็นด้วยว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ซ่ึงเมื่อแปลผลออกมาแล้วอยู่ใน
ระดับมาก ความสอดคล้องน้ีจะส่งผลต่อการน าผลการประเมินสมรรถนะหลัก ไปใช้ในออกแบบและจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีคุณลักษณะพื้นฐานอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร 
ในส่วนของสมรรถนะหลักข้ออ่ืนๆ บุคลากรยังมีความเห็นด้วยว่าค าจ ากัดความของ Core Competency มีความ
ชัดเจน และการแบ่ง Core Competency เป็น 4 ระดับ มีความเหมาะสม โดยผู้ศึกษาไม่พบบุคลากรที่มีความเห็น
ด้วยน้อยที่สุดใน 2 หัวข้อน้ี 
 3. ความคิดเห็นต่อการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
 จากผลการส ารวจ การประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหอสมุดฯ สามารถ 
แปลผลระดับความเห็นด้วยออกมาได้ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความเห็นด้วยน้อยที่สุดในหัวข้อ การแบ่งระดับ 
Functional Competency ออกเป็น 4 ระดับ การก าหนด Functional Competency แต่ละตัวให้บุคลากร มี
ความเหมาะสม และการก าหนดระดับค่าคาดหวังของ Functional Competency มีความเหมาะสม ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า ในจ านวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยน้อย หากมีผู้ให้การประเมินอยู่ในกลุ่มน้ี อาจจะส่งผลให้ค่าที่ได้
จากการประเมินเพื่อไปใช้ในออกแบบและจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความส าคัญกับปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องระบบสมรรถนะการท างาน ของทั้งผู้ให้การ
ประเมินและผู้รับการประเมิน ดังน้ัน ควรมีการท าความเข้าใจทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน โดยสื่อสารจาก
คณะท างานโดยตรงถึงบุคลากร  
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีเวลาในการเก็บข้อมูลมากกว่าน้ี เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาท าความ
เข้าใจกับบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงควรมีความพร้อมในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาครั้งน้ี
บุคลากรบางส่วนไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจาก ช่องทางการตอบแบบสอบถาม และระยะเวลาจ ากัด 
จึงอาจท าให้ผลการศึกษาในครั้งน้ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ
และมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 4. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาในการประเมินสมรรถนะการท างานด้านอ่ืนๆ เช่น        
การรับรู้เก่ียวกับการประเมินสมรรถนะที่ไม่เป็นธรรม ความยากในการประเมิน การตีความที่ไม่ตรงกัน 
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 หอสมุดฯ สามารถน าผลการศึกษาทัศนคติต่อการประเมินสมรรถนะการท างาน (Competency) 
มาปรับปรุงและพัฒนาการประเมินสมรรถนะการท างานในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะ ของบุคลากรที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าให้องค์กรมีบุคลากรที่พึงประสงค์ต่อไป 
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บทคัดย�อ  
           บทความน้ีไดDนําเสนอข้ันตอนของการเปGดใหDบริการ  หนังสือมนุษยJ  (Human Book)  หรือ

หนังสือมีชีวิต (Living Book) ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนท่ีไดDดําเนินการรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแกSน  เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานรูปแบบใหมSใหDกับผูDรับบริการ  โดยผูDมาเปXนหนังสือเปXน
อาสาสมัครจากชมรมบุคลากรอาวุโสซ่ึงถือวSาเปXนสารสนเทศอีกหน่ึงรูปแบบท่ีหDองสมุดจัดใหDบริการนอกเหนือจาก
สารสนเทศท่ีอยูSในรูปของหนังสือ วารสาร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสJ  การดําเนินงานเริ่มจาก การใหDความรูDในเรื่อง
หนังสือมนุษยJแกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส  และบรรณารักษJ  หลังจากน้ันหDองสมุดไดDเปGดรับอาสาสมัครบุคคลท่ี
ตDองการมาเปXนหนังสือมนุษยJ  และหัวขDอท่ีตDองการมาถSายทอดใหDกับผูDอSาน โดยมีหDองสมุดมนุษยJ (Human Library) 
เปXนผูDประสานงานในการจัดใหDหนังสือและผูDอSานมาพบกัน  เพ่ือเปXนการอํานวยความสะดวกในการประสานงาน  
หDองสมุดไดDจัดทําเว็บไซตJเฉพาะข้ึนเพ่ือใหDผูDอSานสามารถเขDามาขอบริการยืมโดยผSาน Google Sheet  เบ้ืองตDนเรามี
บุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ จํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง และไดDเปGด
ใหDบริการยืมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  ขณะน้ีไดDใหDบริการไปแลDว 4 ครั้ง มีผูDยืมอSานท้ังสิ้น 44 คน 

 
คําสําคัญ: หนังสือมนุษยJ, หนังสือมีชีวิต, หDองสมุดมนุษยJ 

 
ABSTRACT  

           This article presents the steps how to create human book service of Khon Kaen 
University Library.  This project has collaborated between Khon Kaen University Library and The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University.  The human Library provides opportunities for 
human books share their experience with readers.   The human books are volunteers from The 
Senior Citizen Association of Khon Kaen University. Human library program is an alternative source 
of information besides of books, journals, medias, etc… The operation starts from providing 
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knowledge on human book to librarians and the member of The Senior Citizen Association of Khon 
Kaen University. After that, the library announced to recruit the volunteers who need to be a book 
and their topics to share with readers while the library becomes a place for interaction among the 
human books and readers. The library has created a website for readers to request to borrow the 
human book, it makes the readers feel more convenient.  Now, there are 5 persons ready to be a 
book which 12 titles available. The first book, “How to speak, read and write English” was borrowed 
on 26 July 2019 and 3 titles later with 44 readers. 

 
Keyword: Human Book, Living Book, Human Library 

 
บทนํา 

หนังสือมนุษยJ (Human Book) หรือ หนังสือมีชีวิต (Living Book) ไดDถือกําเนิดข้ึนท่ีเมืองโคเปน 
ฮาเกน ประเทศเดนมารJคเมื่อ ปt ค.ศ. 2000  โดย Ronni Abergel และไดDรับความนิยมจากผูDอSานอยSางแพรSหลาย  
จึงไดDทําการกSอตั้ง Human Library Organization  ซ่ึงไดDจดทะเบียนเปXนองคJกรระหวSางประเทศท่ีไมSแสวงหาผล
กําไร โดยมีสํานักงานใหญSอยูSท่ีเมืองโคเปนฮาเกน  ประเทศเดนมารJก โดยมีวัตถุประสงคJหลักเพ่ือใหDมีการประยุกตJ
รูปแบบหDองสมุดมนุษยJเปXนแนวทางในการเรียนรูDอีกหน่ึงรูปแบบ  เปXนอีกหน่ึงของนวัตกรรมดDานการบริการ  และ
หลังจากน้ันแนวคิดน้ีก็ไดDเผยแพรSไปมากกวSา 70 ประเทศท่ัวโลก และถือเปXนวิธีการใหมSในการสอนการรูDสารสนเทศ  
(Human Library Organization, n.d.) 

           หนังสือมนุษยJคือ “คน”  ท่ีมีความรูD  มีประสบการณJ (ท้ังในเชิงลบและเชิงบวก)  มีความ
เช่ียวชาญและพรDอมท่ีจะถSายทอดประสบการณJ  ความรูD  แนวคิด ผSานการสนทนา  ใหDกับผูDอSาน (Readers) ดDวย
ความยินดีและเต็มใจ  โดยมีหDองสมุดเปXนสื่อกลาง (Human Library) และกําหนดกรอบหรือวิธีการของการ 
ใหDบริการ  รวมถึงเปXนสื่อกลางประสานงานระหวSาง  ผูDอSาน  และหนังสือ  ไดDมาพบกัน  จุดเดSนของหนังสือมนุษยJท่ี
สําคัญก็คือ  เปXนแหลSงความรูDจากบุคคลท่ีมีชีวิต โดยผูDอSานหนังสือมีชีวิตจะไดDศึกษาและเรียนรูDจากประสบการณJ 
หรือเรื่องราวของบุคคลท่ีเปXนหนังสือโดยตรง จากการสนทนา  พูดคุย จากการพูดคุย สนทนา สอบถาม จะทําใหDลด
อคติ  หรือการแบSงแยกท่ีมีตSอกัน (Blizzard, Yvonne, 2018, p. 1)  หDองสมุดประชาชนในหลายประเทศจึงไดDมี
บทบาทของการเปXนหDองสมุดมนุษยJเพ่ือใชDเปXนเหตุการณJหรือกิจกรรมท่ีลดถSายทอดประสบการณJ  ความรูDสึก ท่ีเขา
ไดDรับจากสังคมใหDกับผูDอSานไดDเขDาใจถึงความเปXนไปในชีวิตท่ีประสบอยูSผลของการจัดบริการหนังสือมนุษยJของ
หDองสมุดประชาชนจึงทําใหDบทบาทของหDองสมุดกลายเปXนสSวนหน่ึงของสังคมและทําใหDสังคมแข็งแกรSง  เปXนสถานท่ี
ของการพบปะพูดคุยสรDางสัมพันธภาพบนความหลากหลายในเชิงบวก (Augustana Human Library, 2017.p 13 ; 
Rhodes, 2016, p. 2; Wentz, 2012, p. 39)ความขัดแยDงดDานสังคม  และการแบSงแยกเช้ือชาติ  นับเปXนโอกาสของ
ผูDท่ีสังคมไมSยอมรับ  หรือถูกรังเกียจดDานเช้ือชาติ สีผิว ไดD 

นอกจากหDองสมุดประชาชนแลDว  หDองสมุดมหาวิทยาลัยหลายแหSงก็ไดDประยุกตJแนวทางของการ 
บริการหนังสือมนุษยJเขDามาเปXนอีกหน่ึงบริการของหDองสมุด  เชSนในประเทศฟGลิปปGนสJไดDจัดบริการหนังสือมนุษยJเพ่ือ
ลดความแตกตSางระหวSางวัฒนธรรม  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกสําหรับการเรียนรูDกับผูDใชDบริการ  และการจัดบริการไดDถูก
บันทึกเปXนวีดิทัศนJเพ่ือใหDทุกคนสามารถชมไดDทางออนไลนJ (Yap, Labangon, & Cajes, 2017, p. 2) สSวนหDองสมุด
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ในมหาวิทยาลัยแคนาดาไดDประยุกตJใชDแนวทางการบริการหนังสือมนุษยJเขDากับหลักสูตรการเรียนการสอน  โดย
มอบหมายใหDนักศึกษาเก็บขDอมูลการทําวิจัยจาก  การเลSาเรื่อง และจากบทความวิชาการ  ซ่ึงการใหDบริการดDาน
หนังสือมนุษยJจะชSวยใหDผูDวิจัยไดDรับขDอมูลจากการเลSาเรื่อง (Blizzard, &Yvonne, 2018, pp. 1-2)  สําหรับใน
ประเทศอินเดียใหDความสําคัญกับหDองสมุดมนุษยJในฐานะท่ีเปXนแหลSงรวบรวมภูมิป�ญญาขององคJความรูD  
(Storehouse of Wisdom) หนังสือภายในหDองสมุดคือการเรียนรูDจากทฤษฎีท่ีไดDจากการอSาน  แตSทักษะ (Skill) 
และการฝ�กฝนจะสามารถเรียนรูDไดDผSานหDองสมุดมนุษยJ  เน่ืองจากบุคคลท่ีมาเปXนหนังสือน้ันมีประสบการณJตSาง ๆ
มากมายจากการประกอบอาชีพ และเพ่ือเปXนการเก็บความเปXนมืออาชีพจากบุคคลเหลSาน้ี National Skill 
Development Corporation ไดDจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทักษะข้ึนในประเทศอินเดียเพ่ือเปXนหDองสมุด
มนุษยJท่ีจะรวบรวมนักวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ เปXนอีกหน่ึงนวัตกรรมในการบริการของหDองสมุด  โดยเช่ือวSาหนังสือ
มนุษยJจะมีสSวนชSวยในการพัฒนาขบวนการวิจัยและสรDางนวัตกรรมรSวมกับคนรุSนใหมS (Kumar, 2018, p. 281)    

          ประเทศไทย ไดDมีแนวคิดในการจัดตั้ง “เครือขSายหDองสมุดมนุษยJในประเทศไทย (Thailand      
Human Library Network : THLN)”  ในปt พ.ศ. 2553 โดยมี ผูDชSวยศาสตราจารยJ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนทJ เปXน            
ผูDริเริ่มดําเนินการ  และไดDมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหDบริการอยSางเปXนระบบ  และมีช่ือเรื่องใหDยืมอยSาง
หลากหลาย  ซ่ึ ง ถือวS า เปXนการ เปGดประสบการณJ ท่ีแปลกใหมSของหDองสมุด ท่ีมอบใหD กับผูD ใชDบริการ 
(http://library.oarit.rmuti.ac.th/humanlibrary/historyhl) เพ่ือเปGดประสบการณJการอSานหนังสือในรูปแบบ
ใหมSใหDกับผูDอSาน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกSนไดDรSวมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแกSน มีความ
มุSงมั่นท่ีจะพัฒนาหนังสือมีชีวิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูDตามอัธยาศัย การเรียนรูDตลอดชีวิต และสSงเสริมการถSายทอด
องคJความรูDและประสบการณJจากบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกSนใหDเปXนสื่อการเรียนรูDท่ีมีความหลากหลาย
สําหรับผูDใชDบริการหDองสมุด   โดยเริ่มจากการเชิญ รองศาสตราจารยJ ดร. ยุพิน เตชะมณี  มาบรรยายใหDความรูDเรื่อง 
หนังสือมนุษยJ  ใหDกับสมาชิกชมรมบุคลากรผูDอาวุโส หลังจากน้ันทางหDองสมุดไดDเปGดรับสมัครผูDสนใจท่ีจะมาเปXน 
หนังสือ และมีคณะทํางานไดDติดตSอสัมภาษณJรายละเอียด  พรDอมท้ังช่ือหนังสือท่ีจะเปGดใหDยืมอSาน  เบ้ืองตDนขณะน้ี
เรามีบุคคลท่ีพรDอมจะเปXน หนังสือ แลDวจํานวน 5 ทSาน  และมีรายการหนังสือพรDอมใหDบริการ 12 ช่ือเรื่อง 
 
วัตถุประสงค�  

1. เพ่ือเปXนเเหลSงเรียนรูD เเลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็นระหวSางบุคลากรอาวุโสผูDใชDบริการ 
2. เพ่ือเปGดโอกาสใหDผูDใชDบริการไดDรับบริการรูปแบบใหมSของการอSาน  ผSานการสนทนาจากผูDมี 

ประสบการณJและแนวคิดท่ีนอกเหนือจากหนังสือท่ีมีใหDบริการในหDองสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

            1. สํานักหอสมุดจัดบรรยายเพ่ือใหDความรูDในเรื่อง หนังสือมีชีวิต จากรองศาสตราจารยJ ดร.ยพิุน
เตชะมณี แกSสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลยัขอนแกSน  
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  ภาพท่ี 1 การบรรยายใหDความรูDเรือ่งหนังสือมนุษยJ   
 
            2. สํานักหอสมุดเป�ดรับอาสามาสมัครบุคคลท่ีต�องการเป�น หนังสือมีชีวิตพร�อมกับหัวข�อท่ี
ต�องการแลกเปลี่ยนประสบการณ' 
             3. ทีมงาน Human Library ติดต3อสัมภาษณ'บุคคลท่ีอาสาสมัครมาเป�นหนังสือมีชีวิต ถึง เน้ือหา 
ท่ีต�องการให�ผู�อ3านยืมอ3าน 

4. จัดทําเว็บไซต'เพ่ือใช�เป�นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ'ระหว3างผู�อ3าน และหนังสือมีชีวิต ผู�ท่ี 
            5. สนใจอ3านหนังสือมีชีวิต สามารถลงทะเบียนออนไลน'ผ3านทาง https://library.kku.ac.th/ 

humanbook.php 
 

 
ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดของการเขDาลงทะเบียนยมืหนังสือมนุษยJผSานเว็บไซตJ 
 

6. ทีมงาน Human library จะเป�นผู�ประสานงานให�ผู�อ3าน  และ หนังสือมีชีวิต   
ในเรื่องเวลา  ช่ือเรื่อง และสถานท่ีท่ีผู�อ3านสามารถมายืมหนังสือมีชีวิตอ3านได� โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังภาพท่ี 3  

   คลกิเพื	อลงทะเบียน 
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ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการยืมหนังสือมนุษยJ 
 

7. ทีมงาน Human Library บันทึกสาระสําคัญของหนังสือ  เพ่ือนําข้ึนเผยแพรSผSาน 
เว็บไซตJ (อยูSระหวSางการดําเนินการ) 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 
             สรุปผล  
 1. จํานวนทรัพยากรท่ีมีใหDบริการ  หDองสมุดมีจํานวนหนังสือมีชีวิตจํานวน 5 ทSาน  มีรายช่ือ 

หนังสือใหDเลือกอSาน  จํานวน 12 ช่ือเรื่อง 
 2. ดDานการใหDบริการ  หDองสมุดไดDเปGดใหDบริการยืมไปแลDวจํานวน 4 ครั้งดังน้ี 

  2.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง อSาน พูด ฟ�ง ภาษาอังกฤษ โดยมี    
รองศาสตราจารยJ ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 

 
 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศการยืมหนังสอืมนุษยJเลSมแรก 
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          2.2 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  8 สิงหาคม 2562  เรื่อง Happy R2R (From Routine to 

Research)  
โดยศาสตราจารยJนายแพทยJ สมบูรณJ เทียนทอง ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต  

     2.3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง Fake News โดยมี รองศาสตราจารยJ  
ดร.ยุพิน เตชะมณี ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 

     2.4 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองคJกรเพ่ือกDาวข้ึนสูS 
ตําแหนSงทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารยJนายแพทยJ สมพร โพธินาม ทําหนDาท่ีเปXน หนังสือมีชีวิต 
 3. ดDานผูDอSานหรือผูDเขDาใชDบริการ  
      3.1 จํานวนผูDเขDาใชDบริการ  และผูDสังเกตการณJมีจํานวนท้ังสิ้น 44 ทSาน 

                             3.2  ผลสะทDอนจากผูDรับบริการและผูDรSวมสังเกตการณJ  มี 2 สSวน  
     สSวนท่ี 1 จากการสัมภาษณJผูDเขDารับบริการ มีความคิดเห็นตSอกิจกรรมดังน้ี ไมSรูDจักและไมSเคยไดD 

ยินเก่ียวกับหนังสือมีชีวิตมากSอน  แตSสนใจในหัวขDอ  และเช่ือมั่นในตัวบุคคลท่ีมาเปXน หนังสือ  หลังจากท่ีไดDเขDามา
อSานแลDว  รูDสึกไดDรับประสบการณJในเรื่องการอSานท่ีแปลกออกไป  และสิ่งท่ีไดDรับเกินความคาดหมาย  ผูDอSานสามารถ
ซักถามเรื่องท่ีสนใจไดDตามประเด็น  บางอยSางไมSมีในตํารา  ประหยัดเวลาในการอSาน ผูDอSานไดDใหDขDอเสนอแนะวSา  
เพ่ือใหDมีคนรูDจักหนังสือมีชีวิตมากข้ึน  ทางทีมงานควรจัดทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพ่ือแนะนําใหDผูDอSานไดDทราบวSา หนังสือ
มีชีวิต คืออะไร  และหลังจากน้ีจะชSวยประชาสัมพันธJใหDมากข้ึนถึงบริการใหมSของหDองสมุด  ซ่ึงนับวSาเปXนกDาวแรก
ของการบริการ  

    สSวนท่ี 2 เปXนการเก็บขDอมูลจากแบบสอบถาม ผลปรากฏดังน้ีคือ  ดDานวัตถุประสงคJการเขDารSวม 
คือผูDอSานมีความสนใจในหัวขDอ  เปXนบริการท่ีนSาสนใจ  ผลท่ีไดDจากการเขDารSวมคือ  หนังสือมีสาระเชิงลึกนSาศึกษา  
ขDอมูลท่ีไดDสามารถนําไปใชDประกอบการวิจัย  และใชDในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันไดD  ในดDานความคาดหวัง  
ผูDอSานไดDแสดงความคิดเห็นวSาไดDความรูDอยSางท่ีตั้งใจไวDอยูSในระดับ 9 จาก 10 และดDานความพึงพอใจผูDใชDบริการสSวน
ใหญSใหDคSาคะแนนอยูSในระดับ 9 เชSนกัน 

อภิปรายผล 
การใหDบริการหนังสือมนุษยJ  เปXนการสSงมอบความรูD  และประสบการณJ ผSานบทสนทนา ใหDกับ 

ผูDรับบริการในระยะเวลาท่ีสั้น  แตSไดDความรูDและเน้ือหาท่ีตรงประเด็นตามความสนใจ  ความรูDและประสบการณJท่ี
ผูDรับบริการไดDรับอาจไมSมีในตําราท่ัว ๆ ไป  แตSเกิดจากองคJความรูDและประสบการณJของบุคคลท่ีเปXนหนังสือไดD
ประสบหรือสะสมมา  หนังสือมนุษยJจึงถือไดDวSาเปXนทรัพยากรสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสามารถตอบสนองใหDกับผูDอSาน      
ท่ีตDองการความรูDและเน้ือหาเฉพาะเรื่อง  โดยไมSตDองใชDเวลาอSานมาก  สิ่งท่ีสําคัญคือหนังสือและผูDอSานสามารถ
โตDตอบกันไดD  ซ่ึงทําใหDผูDอSานไดDรับความรูDตรงประเด็น  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะท่ีอSาน  ทําใหDเกิดทัศนะคติ
ท่ีดีตSอกันอยSางไรก็ดีการบริการในฐานะของหDองสมุดมนุษยJยังถือไดDวSาเปXนเรื่องใหมSท้ังคนท่ีเปXนอาสาสมัครมาเปXน
หนังสือ  และผูDอSาน  ยังมีขDอจํากัดของการใหDบริการก็คือ  การจัดหาอาสาสมัครเพ่ือมาเปXนหนังสือมนุษยJ ซ่ึง
อาสาสมัครหลายทSานยังไมSกลDาตัดสินใจ  ยังขอเวลาท่ีจะศึกษารูปแบบและวิธีการ  สSงผลใหDหDองสมุดมีรายช่ือหนังสือ
ไมSหลากหลายใหDกับผูDอSานไดDเลือก นอกจากน้ียังมีขDอจํากัดบางประการในการดําเนินงาน  เน่ืองจากหนังสือมีชีวิต  
ขDอมูลบางอยSาง  บางประเด็น  อาจไมSสามารถเปGดเผยไดDท้ังหมด  โดยเฉพาะในเรื่องของการท่ีจะมีผลกระทบไปยัง
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บุคคลอ่ืน ป�ญหาและอุปสรรคอีกประการหน่ึงก็คือ  เวลา  เน่ืองจากบางครั้งผูDมาทําหนDาท่ีหนังสือสะดวก  แตSผูDอSาน
ไมSสะดวก  จึงทําใหDมีป�ญหาในเรื่องของการติดตSอนัดหมาย  อยSางไรก็ตามการดําเนินงานในชSวงแรกน้ียังถือวSาเปXน
การทดลองบริการของหDองสมุด  ซ่ึงยังไมSไดDศึกษาขDอมูลจากผูDใชDบริการ ในสSวนของหDองสมุดหนังสือมนุษยJ          
(Human Library) ก็ตDองปรับรูปแบบ  วิธีการ  และการจัดการในดDานของการบริการใหDเหมาะสมยิ่งข้ึน  ท้ังในดDาน
สถานท่ี  การประชาสัมพันธJ  และการบันทึกรวบรวมความคิดท่ีไดDจากการอSาน  เพ่ือเรียบเรียงเปXนสารสนเทศแกS
ผูDอSานไดDใชDประโยชนJตSอไป 

ข�อเสนอแนะ 
1. หDองสมุดควรจะตDองมีการศึกษาผูDใชDถึงเรื่องหรือหัวขDอท่ีผูDรับบริการตDองการเรียนรูDจาก 

หนังสือมนุษยJ  
2. หDองสมุดจะตDองใหDความรูDแกSผูDอSาน  ในเรื่องของหนังสือมนุษยJ  ประโยชนJท่ีไดDรับ   
3. หDองสมุดจะตDองจัดหาหนังสือมนุษยJตามหัวขDอท่ีมีผูDอSานเสนอ และตDองเพ่ิมการ 

ประชาสัมพันธJใหDมากข้ึน 
การนําไปใช�ประโยชน� 
1. ในด�านผู�อ�าน  ผูDอSานจะไดDอSานหนังสือท่ีสนใจดDวยเวลาท่ีสั้น  การอSานหนังสือมนุษยJเปXน 

การอSานท่ีผSานบทสนทนา  หนังสือและผูDอSานสามารถท่ีจะตอบโตDกันไดD  ผูDอSานสามารถเลือกอSานเฉพาะหัวขDอท่ีสนใจ  
สามารถท่ีจะซักถามขDอสงสัยไดDทันที  สิ่งท่ีไดDรับจากการอSานบางครั้งอาจไมSมีในตํารา  หรือหนังสือท่ัว ๆ ท่ีอยูSใน
หDองสมุด  ไดDรับรูDประสบการณJจากการปฏิบัติจริงจากผูDเช่ียวชาญ การอSานหนังสือมนุษยJจึงสามารถตอบโจทยJผูDอSาน
ในกลุSมน้ีไดDเปXนอยSางดี  

2. ในด�านของการบริการห�องสมุด  หDองสมุดจะมีสังคมของการอSานรูปแบบใหมS   
กับผูDใชDนอกเหนือจากการท่ีมีหนังสือบนช้ัน ผูDอSานพรDอมท่ีจะเปGดใจศึกษา เรียนรูD และทําความเขDาใจมนุษยJคนอ่ืน ๆ
ท่ีมีอัตลักษณJแตกตSางและหลากหลาย 

3. ในด�านขององค�กร  การมีหนังสือมนุษยJใหDบริการจะทําใหDมีการพัฒนาองคJกรเปXนองคJกร 
แหSงการเรียนรูD   การอSานหนังสือมนุษยJ  เปXนการถSายทอดองคJความรูDจาก Tacit Knowledge สูS  Explicit 
Knowledge และหDองสมุดในฐานะท่ีเปXน Human Library จะไดDมีโอกาสจัดเก็บองคJความรูDท่ีไดDรับเพ่ือเผยแพรSแกS
ผูDสนใจตSอไป 

4. ในด�านสังคม  เปGดโอกาสใหDผูDท่ีมีความรูDความสามารถ  ไดDถSายทอดองคJความรูD  
ประสบการณJท่ีสําคัญแกSคนรุSนใหมS  ท่ีอาจนําองคJความรูDท่ีไดDรับไปพัฒนาเปXนแนวคิดใหมS  เปXนการใชDทรัพยากร
มนุษยJอยSางมีคุณคSา และท่ีสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด  การไดDสนทนา หรือ “การอSานมนุษยJ” จะทําใหDลดอคติตSอกDน 

5. มีการต�อยอดให�เกิดโครงการใหม�ของห�องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก�น บริการใหD 
คําปรึกษาทางวิชาการจากผูDเช่ียวชาญอาวุโส (เริ่มดําเนินการปtงบประมาณ 2563) 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น ของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ และบรรณารักษ์ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งหมด              
13 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบรรณารักษ์ และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                     
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การปรับใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานและเพื่อการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น และมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, บรรณารักษ์, สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research is to compare the opinions. Of librarians on capacity 
development of Ubon Ratchathani University library librarians Population and samples used in the 
research are librarians, academic resource centers. And a total of 13 faculty librarians in Ubon 
Ratchathani University and 10 professional librarians using specific sampling methods. The research 
instruments were the librarians questionnaire. And questionnaire by experts The statistics used in 
quantitative data analysis are frequency distribution, percentage. The research found that The 
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librarians in all 3 work groups are Information Resource Development. Information Resource 
Analysis and information services There are opinions on how to improve the capacity of librarians 
in the 21st century as follows: Know the process and process of information resources 
procurement. Applying information technology for work and communication have responsibility 
Honesty in operation Have good human relations with colleagues and users, have patience, 
tolerance and self-development  

 
Keyword: Competencies, Librarian, Specific performance 
 
บทน า 
 โลกที่มีโลกการเปลี่ยนแปลงสูงจนก้าวเข้าสู่ยุคแห่งคลื่นลูกที่ 4 คือสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge-Based Society) ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ใหม่ ท าให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งกันปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ของตนให้เป็นเลิศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ถือว่าเป็นหัวใจในงาน                      
ทุกประเภท องค์กรใดมีระบบการบริหารบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายองค์กรจะ
เจริญก้าวหน้า นักบริหารจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ มีความสุขและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การท างานไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐบาล (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2536, น. 8) ดังน้ันบุคลากรที่องค์กรต้องการน้ันต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

           บรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 ต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญ  คือ                         
1. ความสามารถหรือทักษะในระดับต้น (สายปฏิบัติ) ซ่ึงประกอบด้วย สามารถที่จะยอมรับความน าสื่อออนไลน์เข้า
มาใช้เพื่อความสะดวกสบาย สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีแบบเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ
สามารถรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยี กับเครือข่ายห้องสมุด และ 2. ความสามารถหรือทักษะในระดับสูง                 
(สายการบริหาร) ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สามารถตอบค าถามและการประเมินงาน
บริการห้องสมุด สามารถวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้บริการ มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องสมุด
แบบเดิมไปสู่การเป็นห้องสมุดที่ใช้สื่อออนไลน์ สามารถหาจุดเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและเปรียบเทียบเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และสามารถขายองค์ความรู้หรือน าเสนอห้องสมุดได้  ดังน้ันห้องสมุดและบรรณารักษ์จึงต้องเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ทันยุคทันเหตุการณ์ โดยห้องสมุดจะต้องมีความทันสมัย บรรณารักษ์จะต้องเป็นผู้รอบรู้และทันต่อ
เหตุการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา (สุนิดา บุญญานนท์, 2554, น. 45) 

ในปัจจุบันห้องสมุดได้ ใช้ความรู้ความสามารถ หรือสมรรถนะ (Competencies) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะโดยการใช้แนวคิด
สมรรถนะ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของบรรณารักษ์ดังได้มีการใช้กรอบแนวคิด สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็นในบทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมทั้งบทบาท
ของนักวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษหน้า และพัฒนากรอบแนวคิดสมรรถนะหลัก 
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 สมรรถนะ (Competency) คือความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความส าคัญต่อ  
การปฏิบัติงาน สมรรถนะมีความส าคัญคือช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กร และยังสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรรวมทั้งยังเป็นตัวชี้วัดหลักของผลงานขององค์กรว่าบุคลากรจะต้องมีสมรรถนะใดในระดับใดเพื่อสร้าง
ผลงานตามที่องค์กรได้คาดหวังไว้ สมรรถนะเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ก าลังได้รับความนิยมและทวี ความส าคัญต่อ 
การบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นน าต่างๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะ
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และ
คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกแนวทางหน่ึงด้วย ดังน้ัน 
สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

            ดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสมรรถนะของ
การรู้เท่าทันเป็นตัวแปรส าคัญที่จะสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ            
แห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ส าหรับการด ารงชีพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะของบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ เพิ่ม                        
ขีดความสามารถในการท างานและการแข่งขันที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาองค์กร      
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2552, น. 28) 

          บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย  
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากบทบาทดังกล่าว  บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารทั้งเวลา 
(Time Management) จัดองค์กร (Organizing) บริหารทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรบุคคล       ทรัพยากรสารสนเทศ 
และจัดบริการแก่สาธารณะชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยบทบาทและหน้าที่
ของบรรณารักษ์ที่กล่าวมา บรรณารักษ์จึงต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (วิไลวรรณ รัตนพันธ์, 2547, น. 2) 
  ใ นการปฏิ บั ติ ง าน  บ ร รณ ารั ก ษ์ทั้ ง  3  ต า แห น่ ง ง าน  คื อ  บ ร รณ ารั ก ษ์ ง านพัฒนา                             
ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริการ  บรรณารักษ์ทั้ง  
3 ต าแหน่งงานดังกล่าว จ าเป็นต้องมีสมรรถนะต่างๆ ทั้งสมรรถนะที่ต้องมีร่วมกันและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน
เพื่อให้การด าเนินงานของห้องสมุดบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (ทักษพร จินตพยุงกุล, 2546, น. 21-22) บรรณารักษ์
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังน้ัน
บรรณารักษ์จึงควรมีความรู้เก่ียวกับผู้ใช้ทรัพยากรและมีทักษะในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงต้องมีความรู้เรื่องแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร มีความรู้เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบใหม่ 
  ส าหรับบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศจะต้องมีทั้งความรู้และ
ทั กษะ ในการ ใ ช้  AACR2 (Anglo American Cataloging Rule) MARC (Machine Readable Cataloging) มี
ความรู้และทักษะในการใช้คู่ มือวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรทั้งระบบทศนิยมของดิว อ้ี (Dewey Decimal 
Classification – DDC) หรือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification – LC) รวมทั้งมี
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ความรู้และทักษะในเรื่องการให้หัวเรื่อง (Subject Headings) เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการสืบค้นให้กับ
ผู้ใช้ 
  ส่วนบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าควรมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์
และประเมินความต้องการของผู้ใช้ ให้ค าปรึกษาผู้ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ได้รับ
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศช่วยบริการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องสมุด 
  ดังน้ันจึงสามารถแยกสมรรถนะของบรรณารักษ์ทุกต าแหน่งในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ส่วน 
ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะหลักของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
             ส่วนบุคคล  
 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 

1. ผู้ใช้และความต้องการ
สารสนเทศ 

1.  วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ 

1.  มีจิตบริการ 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของห้องสมุด 

2.  การวางแผนการบริหารงาน
ห้องสมุด 

2.  ไม่เลือกปฏิบัติ 

3. การจัดการบุคลากร 3.  การจัดการบุคลากร 3. ใช้วิชาชีพด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีศีลธรรม 

4.  การจัดการการเงินและ
งบประมาณ 

4.  การจัดท างบประมาณ 4.  มีมนุษยสัมพันธ์ 

5.  การประกันคุณภาพ 5.  การประเมินคุณภาพ 5.  พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6.  การตลาด 6.  การสื่อสาร 6.  มีความเสียสละ 
7.  ภาวะผู้น า 7.  การวางแผนบริหารความเสี่ยง 7.  อดทน อดกลั้น 

8.  การสื่อสาร 8.  การจัดการความเสี่ยง 8.  มีความรับผิดชอบ 

9.  การบริหารความเสี่ยง 9.  การสร้างทีมงาน 9.  มีความกระตือรือร้น 

10. การจัดการความเปลี่ยนแปลง 10. การใช้อินเทอร์เน็ต 10. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
11. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 11. การใช้โปรแกรมส าเร็จ 11. เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 12. อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสาร 

12. การจัดการฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 

13. ฐานข้อมูล 13. การใช้เว็บเทคโนโลยี 

14. โปรแกรมส าเร็จรูป 14. การใช้โปรแกรมค้นหา 

15. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

15. การใช้ฐานข้อมูล 

16. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 16. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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17. เว็บเทคโนโลยี 17. การใช้ภาษาต่างประเทศ 

ความรู้ 

18. โปรแกรมค้นหา 
19. การประชาสัมพันธ์ 

20. ภาษาต่างประเทศ 

 
           นอกจากสมรรถนะหลักที่บรรณารักษ์พึงมีร่วมกันแล้วยังมีสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของ

บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่งงานของบรรณารักษ์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือสมรรถนะของบรรณารักษ์ งานพัฒนา           
ทรัพยากรสารสนเทศ สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และ
สมรรถนะของบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานของบรรณารักษ์ 
 

ต าแหน่งบรรณารักษ์ ความรู้ ทักษะ 

บรรณารักษ์งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ธุรกิจการพิมพ์ 
4. ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ 

ใหม่ 
5. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
8. การผลิตซ้ าหรือท าซ้ าทรัพยากร

สารสนเทศ 
 

1. การจัดท านโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

3. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
5. การเจรจาต่อรองกับแหล่งผลิต

ทรัพยากรสารสนเทศ 
6. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
7. การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
8. การบ ารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ 

 
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 

1. การท ารายการโดยใช้ AACR2 
2. MARC ในการลงรายการ

บรรณานุกรม 
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศ 
4. เมทาดาทา 
5. การให้หัวเรื่อง 

1. การท ารายการโดยใช้ AACR2 
2. การท ารายการโดยใช้ MARC 
3. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร

สารสนเทศ 
4. การจัดท าเมทาดาทา 
5. การให้หัวเรื่อง 
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ต าแหน่งบรรณารักษ์ ความรู้ ทักษะ 

 
6. เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการ
จัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
                                                         

  6. การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูล
ทางด้านการจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ                                                   

บรรณารักษ์บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า 

1.ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง 
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง 
3. การสืบค้นสารสนเทศ 
4. การประมวลสารสนเทศส าเร็จรูป 
5.การรู้สารสนเทศ 
6. แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง       
2. การสัมภาษณ์อ้างอิง 
3. การสืบค้นสารสนเทศ 
4. การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
5. การประมวลสารสนเทศส าเร็จรูป 
6. การสอนการใช้ห้องสมุดและส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ 

  
                        จากความส าคัญดังกล่าวบรรณารักษ์จึงต้องมีความตื่นตัว มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาสมรรถนะในการท างานต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ โดยศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ในด้านสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงข้อมูลที่
ได้ครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมรรถนะในการท างาน และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบรรณารักษ์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่สังกัด กลุ่มงานที่สังกัด ระดับการศึกษาสูงสุดและ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
   1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน 9 คน
เป็นบรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 2 คน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 2 คน และบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า จ านวน 5 คน             บรรณารักษ์
คณะ จ านวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและ                            บริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า รวม 13 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน                  
สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุด 4 คน อาจารย์ (สอนทางด้านบรรณารักษ์ จ านวน 6 คน) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน                 
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9 คน บรรณารักษ์คณะจ านวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ จ านวน 10 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้  

 (Knowledge)   2. ด้านทักษะ (Skill) และ 3. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
                ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ เป็นค าถาม

แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสเสนอแนะ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 23 ฉบับ ได้รับ 

กลับคืนมาและคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์จ านวน 23 ฉบับ ซ่ึงเป็นจ านวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
วิจัยในครั้งน้ี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
สรุปผล 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 จากการ
เ ก็บรวบรวมข้อมูลของบรรณารักษ์ 3 งาน คือ 1 . งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2 . งานวิเคราะห์                              
ทรัพยากรสารสนเทศ และ 3 . งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปของ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เน้ือหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
บรรณารักษ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ในศตวรรษที่  21 
เป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 21 คน  
(ร้อยละ 91.30) รองลงมา คือ ด้านทักษะ จ านวน 20 คน  (ร้อยละ 86.96) และด้านความรู้ จ านวน 19 คน                  
(ร้อยละ 82.61) โดยพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
 
                         1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของห้องสมุด รู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน มีความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ  

1.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น                   
การส่งE-mail การส่งข้อความ เป็นต้น การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึงแหล่งจัด
จ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร  
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1.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น              
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
    2.1 ด้านความรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร รู้เรื่องการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ หลักการก าหนดเลขเลขเรียกหนังสือ และหัวเรื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คือ การลงรายการตาม
แบบมาตรฐานการลงรายการสารสนเทศสื่อดิจิทัล (RDA)  

     2.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การให้หัวเรื่อง รองลงมา คือ การให้ค าส าคัญ             
(Key Word) การใช้เว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การลงรายการตามแบบมาตรฐาน
การลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม (AACR2) และการลงรายการตามแบบมาตรฐานการลงรายการระเบียน
บรรณานุกรม (MARC 21) 

2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทน อดกลั้น การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 

3. งานบริการสารสนเทศ 
                            3.1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู้เรื่องประเภททรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รองลงมา คือ รู้เก่ียวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด รู้เรื่องแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ รู้เรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้ และรู้เรื่องการสื่อสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ รู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธ์ิ ความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด และรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ 
                            3.2 ด้านทักษะ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การสืบค้นสารสนเทศ รองลงมาคือ การให้บริการ
สารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine เช่น 
Google, Wikipedia เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสื่อสารภาษาอาเซียน  และแนะน าการเขียน
บทคัดย่อหรือสาระสังเขป 
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3.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความอดทน อดกลั้น 
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า/กล้าตัดสินใจ 
การจัดล าดับความส าคัญของงาน และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาอภิปรายผล ดังน้ี 
   1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา 
สมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
คือรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนด้านทักษะ คือ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านความรู้ คือ รู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ของห้องสมุด รู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ                
พ้นพันธ์ ปิลกศิริ (2555, น. 163-189) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่งของบรรณารักษ์ พบว่าผู้บริหารมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานต่างๆ ดังน้ี   

2. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศควรมีความรู้เรื่องแหล่งสารสนเทศทั้งภายใน 
และภายนอกห้องสมุด มีทักษะในการคัดเลือก ประเมิน และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  3. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศควรมีความรู้เก่ียวกับ
เว็บไซต์และฐานข้อมูลทางด้านการจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และมีทักษะในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ มีทักษะในการให้หัวเรื่องและการจัดท ารายการในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ 
  4. บรรณารักษ์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ควรมีความรู้เรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
อ้างอิงและมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 
  ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลบรรณารักษ์ทุกต าแหน่งงานควรเป็นผู้มีจิตบริการ คือ มีจิตใจพร้อมที่
จะให้บริการและบริการอย่างเต็มใจ กระตือรือร้นในการให้บริการ แม้บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคก็ควร
ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเสมอว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผู้ใช้อย่างเดียวกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานบริการ
ในการท าให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ เกิดความพอใจ ประทับใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีกใน
โอกาสต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพร แซ่อ้ึง (2560 , น. 102-105) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบรรณารักษ์ 3 งาน คือ 1.งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ           
2.งานวิเคราะห์และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และ 3.งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า 1. บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ คิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ด้านความรู้ควรมีความรู้
เรื่องขั้นตอนและกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของห้องสมุดรู้เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ด้านทักษะต้องมีทักษะการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ มีทักษะในการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การคัดเลือกและประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึง
แหล่งจัดจ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ต้องมีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทนอดกลั้น 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ งาน                              
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ มีความอดทนอดกลั้น พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเ สมอ เพื่อสร้าง
ศักยภาพ และเคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ส่วนด้านทักษะ คือ การให้หัวเรื่อง การให้ค าส าคัญ และด้านความรู้ 
คือ ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศก าหนดเลขเรียกหนังสือและหัวเรื่องภาษาไทย และ 3. บรรณารักษ์งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐด้านทักษะ 
คือ การสืบค้นสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ การสื่อสารภาษาไทย เทคนิคการซักถามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และการใช้ Search Engine ส่วนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ เคารพและปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของห้องสมุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญมณี ศรีวัชรินท์ (2553 , น. 126-133) เรื่อง 
สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาสมรรถนะตามสายงานบริการที่ต้องการ
พัฒนาของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงกิจกรรมที่ใช้
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้องพบว่าสมรรถนะตามสายงานบริการทางวิชาชีพที่เป็น
จริงของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการ
สอนผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ ส่วนสมรรถนะทางวิชาชีพที่ต้องการพัฒนามี 2 ด้าน คือ 
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพทางห้องสมุดและความรู้เก่ียวกับสารสนเทศ ในด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคลที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ต้องให้การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนให้มาก และสมรรถนะส่วน
บุคคลที่ต้องการพัฒนาในระดับมากคือ ความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะส าหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย ดังน้ี 

1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ห้องสมุดจะต้องมีการจัดบุคลากรให้ท างานตรงตามสายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3. ผู้บริหารห้องสมุดควรก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบรรณารักษ์ให้มีสมรรถนะของ 
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บรรณารักษ์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม  
4. ผู้วิจัยเห็นว่าบรรณารักษ์จ าเป็นต้องตระหนักต่อสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน และมีการพัฒนา 

ตนเองอยู่ตลอดเวลา 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

การวิจัยครั้งน้ี บรรณารักษ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ทั้ง  
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถท างานในห้องสมุดเพื่อสนับสนุน
การเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใช้เป็นประโยชน์ ดังน้ี   
   1. บรรณารักษ์ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2. บรรณารักษ์ได้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
   3. บรรณารักษ์ได้รับรู้  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
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บทคัดย7อ  
 หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ไดIนําเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective  

and Key Results (OKRs) มาปรับใชIในองคGกร มีวัตถุประสงคGเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน เพ่ิมนวัตกรรมใหมDๆ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยไดIเริ่มนํารDองใชIเครื่องมือดังกลDาวในไตรมาสท่ี 4 ป_งบประมาณ 2562           
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) กับกลุDมผูIเขIารDวมโครงการท่ีไดIรับการพิจารณาคัดเลือกเขIามา ซ่ึงมีท้ังระดับ
หัวหนIางาน หัวหนIาหนDวย และระดับปฏิบัติการ  จากน้ันขับเคลื่อนตามแนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle 
(PDCA) คือ 1) Plan การวางแผน กําหนดเปiาหมาย วัตถุประสงคG ผลลัพธGหลัก หรือคDาเปiาหมาย โดยเริ่มตIนดIวยการ
วางแผนการจัดอบรมเพ่ือถDายทอดความรูIและสรIางความเขIาใจรDวมกัน 2) Do การลงมือทํา เริ่มตั้งแตDการจัดอบรม
เรื่อง OKRs ผูIบริหารระดับสูงสDงมอบเปiาหมายและผลลัพธGหลักแกDบุคลากร เพ่ือใหIบุคลากรกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIองกับเปiาหมายผูIบริหาร 3) Check การตรวจสอบ ดIวยการติดตามความกIาวหนIาและรายงาน
ผลความสําเร็จ เพ่ือใหIเกิดการเรียนรูI รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณGการบรรลุเปiาหมาย และการ
แกIปmญหา 4) Action ดําเนินการใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs อยDางเปoนทางการ เพ่ือใหIทุก
องคาพยพดําเนินงานไดIบรรลุตามเปiาหมายรDวมกัน 
 จากการทดลองใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง พบวDาหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 6 นวัตกรรมภายในระยะเวลา 3 เดือน และไดIพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ดIวยการเพ่ิมทักษะดIานการคิดริเริ่มสรIางสรรคG การกลIาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะนําไปสูD       
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตลอดจนเปoนการสรIางวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข
ตDอไป 

 
คําสําคัญ: OKRs, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เครื่องมือบริหารเปiาหมาย, การตั้งเปiาหมายองคGกร 
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ABSTRACT  
 Thammasat University Library applied performance measurement tools with 
Objective and Key Results (OKRs). The Objective is to raise staff’s performance and get the new 
innovations. This concept get be started in the 4th quarter of the fiscal year 2019 (July-September 
2 0 1 9 )  with the project participants that have been selected. Then, driven by the Deming Cycle 
Learning concept (PDCA), which is 1) Plan, set goals, objectives and key results. By starting with the 
training to transfer knowledge about OKRs to the participants. 2 )  Do, begins with the training on 
OKRs to director, supervisor and participants. Director delivers Objective and Key Results to 
participants to set OKRs align with director. 3 )  Check, with progress tracking and success reports. 
For learning goal achievement and problem solving. 4) Action, proceeds using official performance 
measurement tools with OKRs. The experiment using the OKRs performance measurement tool in 
the pilot phase found that Thammasat University Library has increased 6 innovations in 3 months 
and has developed the potential of the personnel and teamwork. Moreover, increasing creativity 
skills dare to comment  which will lead to the “Best practice” as well as creating a learning 
organization culture and happy workplace. 

 
Keyword: OKRs, Performance Measurement, Performance Measurement Tools, Goal Setting 

 
บทนํา 
 การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีช่ือวDา Objective and Key Results หรือท่ีรูIจักกันในช่ือยDอวDา OKRs 
น้ัน เปoนเครื่องมือท่ีใหIความสําคัญกับการมุDงเนIนเปiาหมาย และผลลัพธG ดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ มีผลกระทบตDอ
องคGกร โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานอยDางตDอเน่ือง อีกท้ังยังเนIนการทํางานท่ีเช่ือมโยง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงถือเปoนกลไกท่ีทําใหIเกิดการมีสDวนรDวมของบุคลากรทุกระดับ และทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรท่ีทํางานกันเปoนทีม 
อันจะนําไปสูDการลดปmญหาการทํางานแคDตามความรับผิดชอบ นอกจากน้ีดIวยลักษณะเดDนอีกประการของ OKRs ท่ี
ใหIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทาย ซ่ึงถือเปoนการผลักดันหรือสDงเสริมใหIเกิดนวัตกรรมใหมDๆ และมีสDวนทําใหIพนักงานไดI
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหIสูงข้ึนเรื่อยๆ ดIวย 
 เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ไดIรับความสนใจและเช่ือวDาสามารถนําไปปรับใชIใน
การดําเนินงานขององคGกร หรือบริษัทท้ังภายในประเทศและตDางประเทศ ป_ 2016 John Doerr ผูIบริหารบริษัท 
Google ซ่ึงเปoนบริษัทผูIใหIบริการ Search Engine ช้ันนําระดับโลก และไดIรับความนิยมสูงท่ีสุด มีสDวนแบDงทาง
การตลาด 77.43% ซ่ึงถือเปoนผูIนําตลาดดIานบริการดังกลDาว ไดIเลือกใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานองคGกร
อยDาง OKRs และประสบความสําเร็จจนเครื่องมือดังกลDาวกลายเปoนท่ีรูIจักในวงกวIาง และในปmจจุบันมีบริษัทช้ันนํา
ระดับโลกหลายบริษัท หลายอุตสาหกรรมไดIเลือกใชI OKRs เชDนเดียวกัน ไดIแกD Linked in, GoPro, Spotify, 
Flipboard, Twitter, Oracle เปoนตIน เชDนเดียวกันน้ีบริษัทเอกชนช่ือดังหลายแหDง และหนDวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทย ก็ไดIหันมาใหIความสนใจกับ OKRs เชDน ศรีจันทรG, Jitta, Builk และโรงพยาบาลธรรมศาสตรGเฉลิมพระเกียรติ 
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เปoนตIน ซ่ึงหลายแหDงปรับใชI OKRs จนประสบความสําเร็จ และบางแหDงอยูDในชDวงระยะนํารDอง หรือชDวงเริ่มตIน
ดําเนินการตามรูปแบบ OKRs 
 ท่ีผDานมาหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key 
Performance Indicator หรือ KPIs ซ่ึงออกแบบตัวช้ีวัดผลงานหลักท่ีเนIนรูปแบบระดับบนลงลDาง (Top-down) 
กลDาวคือ ผูIบริหารระดับสูงจะออกแบบตัวช้ีวัดระดับองคGกร หนDวยงาน และระดับพนักงาน อีกท้ังลักษณะการทํางาน
เปoนไปตามท่ีไดIรับมอบหมายเทDาน้ัน ซ่ึงการใชI KPIs ลักษณะดังกลDาวไมDสามารถทําใหIเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ
อยDางตDอเน่ือง รวมถึงไมDสามารถนํามาซ่ึงการแสดงความคิดเห็น การทํางานรDวมกันเปoนทีม และการเกิดนวัตกรรม
ใหมDๆ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวยวิธีการดังกลDาวยังไมDสอดคลIองกับพฤติกรรมของบุคลากร Generation ใหมD ท่ีมี
ความคิดริเริ่มสรIางสรรคG กลIาแสดงออก พรIอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยกลุDมบุคลากร Generation ใหมDน้ีถือ
เปoนแรงขับเคลื่อน ผลักดันสิ่งใหมDๆ ขององคGกร ดังน้ันการทํางานลักษณะเดิมจึงอาจสDงผลกระทบตDอการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจนองคGกรไดI 
 จากประโยชนGของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีทําใหIองคGกรหรือบริษัทหลายแหDง
ประสบความสําเร็จ แตDยังไมDพบวDามีการใชIเครื่องมือดังกลDาวอยDางแพรDหลายในหนDวยงานภาครัฐ อันจะเปoน
ประโยชนGตDอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนําไปสูDการสรIางสรรคGนวัตกรรมใหมDๆ ตลอดจนองคGกรสามารถ
บรรลุเปiาหมายตามท่ีไดIกําหนดไวI 
 ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมุDงท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของการดําเนินงานดIวยเครื่องมือ
การวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs กับหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพ่ือเปoนแนวทางสําหรับหIองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา หนDวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจนํา OKRs ไปประยุกตGใชIใหIเกิดประโยชนGสูงสุดตDอองคGกร
ตDอไป 
 
วัตถุประสงค> 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานดIวย OKRs และผลกระทบดIานศักยภาพของบุคลากร
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาปmญหาและสาเหตุท่ีแทIจริงของการเกิดปmญหา ผูIศึกษาทําการศึกษาการใชIเครื่องมือการ
วัดผลการปฏิบัติงานดIวย Key Performance Index (KPI) ของหอสมุดฯ โดยการเก็บรวบรวมขIอมูลผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลของบุคลากรหอสมุดฯ รDวมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานองคGกรดIวยตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตDป_ 2556-2560 ซ่ึงตัวช้ีวัดบางตัวไมDผDานเกณฑGคDาเปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวI เชDน ระดับ
ความพึงพอใจของผูIรับบริการ เปoนตIน นอกจากน้ีมีการวิเคราะหGสาเหตุของปmญหาดIวยแผนผังกIางปลา                   
(Fish Bone Diagram) เพ่ือแกIไขปmญหาหลักอยDางยั่งยืน  
 2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง ประกอบดIวย 

2.1 การใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย Objective and Key Results (OKRs)  
      2.2 แนวคิดวงจรการเรียนรูI Deming Cycle (PDCA) 
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 3. ดําเนินการปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานดIวย OKRs โดยแบDงออกเปoน 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

3.1 Plan (P): หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมุDงมั่นท่ีจะดําเนินงานใหIบรรลุ 
เปiาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รDวมกับวัตถุประสงคGคุณภาพดIวยการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความพึงพอใจ
ของผูIรับบริการเปoนสําคัญ ดIวยเหตุน้ีผูIศึกษารDวมกับผูIบริหารระดับสูงจึงวางแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน OKRs โดยจัดใหI
มีการอบรมหลักสูตรกลยุทธGวัดผลเพ่ือเปลี่ยนแปลงองคGกร รDวมกับศึกษา วิเคราะหGขIอมูลหอสมุดฯ ท่ีไมDสามารถ
ดําเนินงานใหIบรรลุตัวช้ีวัดองคGกร จากน้ันในป_ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs และปรับใชIเครื่องมือการวัดผลการ
ปฏิบัติงานดIวย OKRs ในระยะนํารDอง  
 
ตารางท่ี 1  แสดงชDวงเวลาและกิจกรรมท่ีไดIวางแผนเพ่ือสนับสนุนใหIเกิดการดําเนินงานดIวย OKRs 

  
 ท้ังน้ีกําหนดใหIเริ่มใชI OKRs ในระดับผูIบริหารสูงสุด และระดับหนDวยงาน โดยใหIความรูIดIวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดIวยแนวคิดการใชI OKRs ใหIแกDบุคลากร อันเปoนการสรIางความเขIาใจเก่ียวกับแนวคิด รวมถึง
การปรับใชIกับการดําเนินงานระดับหนDวยงาน และระดับบุคลากรตDอไป  
 

3.2  Do (D) : ผูIบริหารกําหนดเปiาหมาย และผลลัพธGหลัก ท้ังน้ี OKRs ของผูIบริหาร คือ 
Objective: หอสมุดแหDงนวัตกรรมล้ําสมัย ใสDใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดลIอม พรIอมกIาวหนIาพัฒนาอยDางยั่งยืน 
Key Result :   3.2.1 นวัตกรรมไมDนIอยกวDา 3 นวัตกรรม 
  3.2.2 คําชมจากผูIรับบริการทุกหIองสมุดรวมกันอยDางนIอย 20 คําชม 
  3.2.3 ปริมาณขยะลดลง 2% 
  3.2.4 ปริมาณการใชIไฟฟiาลดลง 5% 
      จากน้ันสDงมอบใหIแกDระดับงาน และระดับหนDวยงาน เพ่ือใหIระดับหนDวยงาน และระดับ
ปฏิบัติการท่ีไดIรับการคัดเลือกใหIเขIารDวมโครงการ วิเคราะหG และพิจารณาการตั้งเปiาหมาย ผลลัพธGหลักใหIสอดคลIอง
กับเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIบริหาร อันจะนําไปสูDความสําเร็จตามเปiาหมายขององคGกร ซ่ึงมีการกําหนด
เปiาหมาย และผลลัพธGหลักของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ตลอดจนระดับหนDวยงาน 
ประกอบดIวย 6 งาน 6 หนDวย จํานวนผูIเขIารDวมดําเนินโครงการท้ังหมด 19 ทDาน และเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs ใน

ชDวงเวลา กิจกรรม 

มีนาคม 2560 อบรม เรื่อง “OKRs : Objective and Key Results - กลยุทธGวัดผลเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงองคGกร” โดยศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ 

กันยายน – พฤศจิกายน 2561 ศึกษา และวิเคราะหGปmญหา และสาเหตุของปmญหาการใชI KPI 

พฤษภาคม 2562 อบรม เ ชิ งปฏิ บัติ การ  เ รื่ อ ง  “OKRs :  Objective and Key Results” 
ผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGสDงมอบเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลัก (OKRs) จากน้ันระดับหนDวยงานจึงกําหนดเปiาหมาย และ
ผลลัพธGหลักใหIสอดรับกับ OKRs ของผูIอํานวยการ 
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ระยะนํารDอง ไตรมาสท่ี 4 ของป_งบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) โดยหลังจากท่ีไดIรับ OKRs 
ของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGน้ัน ผูIเขIารDวมโครงการแตDละหนDวยไดIรDวมกันกําหนด OKRs 
โดยมีศาสตราจารยG ดร.นภดล รDมโพธ์ิ ทําหนIาท่ีเปoนผูIใหIคําปรึกษา และผูIอํานวยการฯ รDวมพิจารณาเปiาหมายและ
ผลลัพธGหลักท่ีแตDละหนDวยกําหนดข้ึน โดยการกําหนดผลลัพธGหลักของแตDละเปiาหมายมีจํานวนไมDเกิน 5 ขIอ ซ่ึงเปoน
จํานวนท่ีสามารถดําเนินการใหIสําเร็จไดIจริงดIวยความมุDงมั่น ตั้งใจ ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผูIเขIารDวมโครงการมี
ระยะเวลา 3 เดือน ในการดําเนินงานดIวยกิจกรรมตDางๆ เพ่ือใหIผลลัพธGหลักและเปiาหมายท่ีกําหนดไวIสําเร็จ  
 ยกตัวอย7าง OKRs ของงานบริการห�องสมุด 
 
ตารางท่ี 2  แสดงเปiาหมายและผลลัพธGหลักของงานบริการหIองสมุดพรIอมความกIาวหนIาและความสําเร็จ 
 

Objective : เพ่ิมคุณภาพการบริการ 

Key Results :  ครึ่งไตรมาส สิ้นสุดไตรมาส 

1. เป�ดบริการ Full Text Finder โดยมีคนใชI
บริการไมDนIอยกวDา 50 ครั้ง 

มีผูIใชIบริการจํานวน 11 คน มีผูIใชIบริการจํานวน 40 คน 

2. Digital Collection : สแกนวารสารท่ีออก
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG จํานวน 8 
รายช่ือ ยIอนหลัง 1 ป_ 

สแกนไดIจํานวน 4 รายช่ือ สแกนไดIเพ่ิมอีก 4 รายช่ือ 

3. Learning Media : จัดทําสื่อการเรียนรูI  
โดยมีผูIเขIาชมไมDนIอยกวDา 100 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIไดIจาํนวน 2 ช้ิน 
1. สรIางรายการอIางอิงงDายๆ 
ดIวย MSword  
2. Download รายการอIางอิง
จาก Google Scholar 
ผูIเขIาชมรวมมากกวDา 1,500 คน 

ทําสื่อการเรียนรูIเพ่ิมจํานวน 2 ช้ิน 
1. วิธีการตั้งคDา Ezproxy 
2. English in Medicine 
ผูIเขIาชมรวม 244 คน 

   
3.3 Check (C): ติดตามความกIาวหนIาความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักของ 

ระดับหนDวยงาน และระดับปฏิบัติการท่ีไดIมอบไวIใหIแกDผูIบริหารระดับสูงในระยะครึ่งไตรมาส เพ่ือพิจารณา
ความกIาวหนIา และปmญหาท่ีเกิดข้ึนระหวDางการดําเนินการจริง พรIอมแนวทางการแกIปmญหา เพ่ือใหIบรรลุเปiาหมาย 
จากน้ันรายงานความสําเร็จของเปiาหมาย และผลลัพธGหลักอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคGเพ่ือเกิดการ
เรียนรูIการตั้งเปiาหมาย และผลลัพธGหลักดIวยแนวคิด OKRs และแบDงปmนเทคนิค ประสบการณGความสําเร็จ และ                
การแกIไขปmญหาระหวDางการดําเนินงาน 
       โดยกําหนดใหIรายงานความกIาวหนIาความสําเร็จในชDวงเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงผลจากการ
รายงานมีการปรับคDาเปiาหมายท้ังหมด 4 ผลลัพธGหลัก และยกเลิก 2 ผลลัพธGหลัก เพ่ือมุDงดําเนินงานไปสูDผลลัพธGหลัก
ท่ีเหลือท่ีไดIวางแผนไวIใหIสําเร็จ นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs เปoนระยะเวลา 1 เดือนกวDา พบวDามีจํานวน
ผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ีสามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 51.51 
อยDางไรก็ตามในวันท่ี 23 กันยายน 2562 หอสมุดฯ ไดIจัดใหIมีการรายงานความสําเร็จของการดําเนินงานดIวย OKRs 
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ซ่ึงนับเปoนเวลากวDา 3 เดือนของการดําเนินงานดIวย OKRs จากจํานวนผลลัพธGหลักท้ังหมด 33 ตัว มีผลงานท่ี
สามารถดําเนินการไดIคDาความสําเร็จเกินรIอยละ 50 คิดเปoนรIอยละ 75.76 ท้ังน้ีพิจารณาความสําเร็จจากหลักฐาน 
เชิงประจักษG เชDน จํานวนผูIรับบริการท่ีใชIนวัตกรรมดIานบริการท่ีเกิดข้ึนใหมD จํานวนไฟลGดิจิทัลท่ีแปลงมาจาก
ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพGในระบบ TUDC เปoนตIน 

จากผลการดําเนินงานดIวย OKRs ทําใหIหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีนวัตกรรม 
ดIานบริการเพ่ิมข้ึนใหมD จํานวน 6 นวัตกรรม ไดIแกD  
      1. Full Text Finder เปoนบริการคIนหาและจัดสDงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สําหรับ
อาจารยG นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เพียงแจIงรายละเอียดของบทความ หรือ 
Book Chapter ท่ีตIองการ บรรณารักษGจะคIนหาและจัดสDงใหIทางอีเมลภายใน 1-3 วันทําการ ท้ังน้ีบริการเฉพาะ
บทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสGเทDาน้ัน 
     2. Learning Media เปoนการสรIางสื่อการเรียนรูIผDานคลิปวิดีโอ เชDน EZproxy และ English 
in Medicine และเผยแพรDผDานชDองทางตDางๆ เชDน Youtube, Facebook เปoนตIน  
     3. Digital Collection โดยหIองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เปoนการรวบรวมและแปลงรูป
ทรัพยากรสารสนเทศใหIอยูDในรูปแบบดิจิทัล ไดIแกD คําพิพากษาฎีกา (เนติ) ป_ 2548-2556, วารสารนิติศาสตรG 2512-
2559 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตรG 2551-2562, วารสารกฎหมายขนสDงและพาณิชยนาวี 2549-2562 และ 
Thammasat Business Law Journal 2011-2018 ท้ังน้ีเพ่ือใหIผูIรับบริการสามารถเขIาถึงไดIอยDางสะดวกทุกท่ี                 
ทุกเวลา และลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพG 
     4.  Digital Collection โดยหอสมุดปรีดี พนมยงคG ซ่ึงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วารสารยIอนหลังป_ 2561 จํานวน 8 ช่ือเรื่อง มาแปลงรูปใหIอยูDในรูปดิจิทัล พรIอมท้ังจัดทําดัชนีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสืบคIน 
     5. ระบบยืนยันตัวตนเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรม เปoนระบบท่ีผูIใชIบริการสามารถกรอกรหัส
ยืนยันตัวบุคคลเพ่ือดาวนGโหลดโปรแกรมลิขสิทธ์ิท่ีหอสมุดฯ มีใหIบริการผDานเว็บไซตG เชDน โปรแกรม Endnote 
    6. User Authen Book Delivery เปoนระบบการรับหนังสือของบริการยืมระหวDางหIองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกตDอการรับบริการ และลดปริมาณการใชIกระดาษ 
    อยDางไรก็ตามนวัตกรรมดIานบริการตDางๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมานับเปoนสิ่งท่ีสะทIอนความสําเร็จ
ของงานบริการ ซ่ึงเปoนภารกิจหลักของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG แตDจะขาดซ่ึงหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
เปoนไมDไดI เพราะทุกหนDวยงานถือเปoนฟmนเฟ�องท่ีสําคัญดIวยกันท้ังสิ้น ท้ังน้ีหนDวยสนับสนุน เชDน หนDวยแผน หนDวย
บุคคล หนDวยบริหารงานท่ัวไป รDวมดําเนินงานดIวย OKRs ในการพัฒนาระบบตDางๆ เพ่ือสนับสนุนใหIการดําเนินงาน
ทุกภาคสDวนเปoนไปอยDางราบรื่น และสะดวกตDอการปฏิบัติงาน 
    โดยในภาพรวมนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนมาท้ัง 6 นวัตกรรมน้ีนับเปoนนวัตกรรมท่ีไดIเพ่ิมเติมข้ึนมา
จากแผนยุทธศาสตรGท่ีไดIเคยกําหนดไวI ซ่ึงการดําเนินงานดIวย OKRs สามารถทําใหIวัตถุประสงคGขององคGกรมี
ความกIาวหนIาคิดเปoนรIอยละ 40 ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

3.4 Action (A): ผูIอํานวยการหอสมุดฯ มีความประสงคGใหIทดลองใชI OKRs ในระยะนํารDอง 
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ตDอไปอีก 1 ไตรมาส เพ่ือใหIผูIเขIารDวมโครงการเกิดการเรียนรูI และสรIางความคุIนเคยกับระบบดังกลDาว กDอนท่ีจะ
ประกาศใชIแนวคิด OKRs ท่ัวท้ังองคGกรอยDางเปoนทางการตDอไป อยDางไรก็ตามมีแผนท่ีจะนําระบบการดําเนินงานดIวย 
OKRs ผนวกเขIากับการกําหนดแผนกลยุทธGขององคGกรดIวย 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน> 
 สรุปผล 
 ดIวยระยะเวลากวDา 3 เดือนสําหรับการเริ่มดําเนินงานดIวย OKRs พบวDา หอสมุดแหDง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGมีจํานวนนวัตกรรมดIานบริการเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 6 นวัตกรรม ซ่ึงบรรลุท้ัง OKRs ท่ีงานบริการ
กําหนดไวI อีกท้ังบรรลุวัตถุประสงคGคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ท่ีกําหนดไวIวDาจะตIองมี
นวัตกรรมอยDางนIอย 5 นวัตกรรมตDอป_ นอกจากน้ีการดําเนินงานของหนDวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ยังมีความกIาวหนIา
อยDางตDอเน่ือง 
 อภิปรายผล  
 ดIวยลักษณะเดDนของเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน OKRs ท่ีมีการกําหนดเปiาหมาย                
ผลลัพธGหลักเพ่ือใหIผูIปฏิบัติงานไดIมุDงเนIนท่ีจะดําเนินงานในสDวนท่ีวางแผนไวI อีกท้ังความยืดหยุDนท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธGหลักระหวDางการดําเนินงานไดI พรIอมท้ังเพ่ิมแนวทางการแกIปmญหาจากการรDวมประชุม ปรึกษา 
รายงานความกIาวหนIาของผลการดําเนินงานระหวDางไตรมาสหรือระหวDางป_ ถือเปoนสDวนท่ีชDวยลดความตึงเครียดใน
การดําเนินงาน และเพ่ิมลักษณะการทํางานเปoนทีม อีกท้ังการเป�ดโอกาสใหIบุคลากรไดIเสนอเปiาหมาย และผลลัพธG
หลักท่ีตนเองตIองการจะทําน้ัน ชDวยเพ่ิมแรงจูงใจและการมีสDวนรDวมในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสูDการ
บรรลุเปiาหมายท่ีไดIกําหนดไวI  
 ลักษณะดังกลDาวสอดคลIองกับประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท LinkedIn ท่ีเช่ือวDา 
การดําเนินงานดIวย OKRs ท่ีเปiาหมายถูกระบุอยูDในการดําเนินงานท่ีมีกรอบเวลาท่ีจํากัด และเปoนแรงกระตุIนใหI
พนักงานไดIกําหนดเปiาหมายท่ีทIาทายภายใตIจํานวน OKRs ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีประธานเจIาหนIาท่ีบริหาร (CEO) 
ของบริษัท Humanitec กลDาววDา “จากการท่ีบริษัทเลือกทดลองใชI OKRs เปoนเวลา 2 ไตรมาส ชDวยใหIพนักงานรับรูI 
และเขIาใจทิศทางของบริษัทวDากําลังดําเนินไปอยDางไร แลIวพวกเขามีสDวนชDวยอยDางไรท่ีจะทําใหIบริษัทประสบ
ความสําเร็จ อีกท้ังยังสะทIอนวDาพวกเขารูIสึกมีคุณคDามากข้ึน” (Jogi, 2019) 
 ในสDวนของผูIอํานวยการหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGกลDาววDา “การดําเนินงานดIวย 
OKRs จับตIองไดIมากกวDาการวัดผลแบบอ่ืนๆ และทําใหIไดI Focus สิ่งท่ีทํา เพ่ือใหIเปiาหมายท่ีใหIไวIสําเร็จ” นอกจากน้ี
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูIรDวมโครงการจํานวน 19 คน ไดIสะทIอนมุมมองเพ่ือการพัฒนาไวIวDา การ
ดําเนินงานดIวย OKRs ยังเปoนเรื่องใหมD และเกิดความรูIสึกกลัวหากทําไมDสําเร็จตามเปiาหมายท่ีใหIไวI อีกท้ังการตั้ง
ผลลัพธGหลักยังไมDสอดคลIองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง และทรัพยากรพ้ืนฐานไมDเพียงพอในการสนับสนุนใหI
เปiาหมายสําเร็จ  
 นอกจากน้ีการดําเนินงานดIวย OKRs ของหอสมุดฯ ท่ีมีคDาความสําเร็จอยูDท่ีรIอยละ 75.76 ก็
สอดคลIองกับหลักการกําหนด OKRs ท่ีตIองตั้งเปiาหมายใหIทIาทาย ไมDตั้งเปiาหมายต่ําจนเกินไป เพราะจะทําใหIคDา
ความสําเร็จถึง 100% ซ่ึงสิ่งน้ีสามารถสะทIอนความเขIาใจในการตั้งคDาเปiาหมายไดIเปoนอยDางดี 
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ข�อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการทดลองใชIการดําเนินงานดIวย OKRs อยDางตDอเน่ืองเปoนระยะเวลาหน่ึง เพ่ือใหI
บุคลากรเกิดความคุIนชินกับระบบ และมีการตื่นตัวกับการคิด เสนอความคิดเห็นตลอดเวลา อันจะนําไปสูDการพัฒนา
องคGกรอยDางเปoนเลิศ 
  2. ควรมีการศึกษาปmจจัยท่ีสDงผลตDอการดําเนินงานดIวย OKRs ของหนDวยงานภาครัฐอ่ืนๆ รDวม
ดIวย 
  การนําไปใช�ประโยชน> 

ประโยชน>ต7อผู�รับบริการ 
  ผูIรับบริการไดIรับความสะดวกสบาย มีบริการใหมDๆ เพ่ิมข้ึนอยDางตDอเน่ือง ตอบสนองตDอ
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผูIรับบริการไดIเปoนอยDางดี อันเปoนผลมาจากนวัตกรรมท่ีไดIรับการขับเคลื่อนจากการ
ดําเนินงานดIวย OKRs  

ประโยชน>ต7อหอสมุดแห7งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> 
  1. บรรลุเปiาหมายระดับองคGกร และมหาวิทยาลัย 
  2. จํานวนนวัตกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน สDงผลตDอระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการ และการดําเนินงาน
ของบุคลากรเปoนไปอยDางมีประสิทธิภาพ เชDน ลดข้ันตอนการทํางาน ลดการสูญเสียเวลา เปoนตIน 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป�ดโอกาสใหIทุกคนไดIแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ไอเดีย
ใหมDๆ อันจะเปoนประโยชนGแกDท้ังผูIปฏิบัติงาน และหIองสมุด 
  4. ทําใหIเกิดวัฒนธรรมองคGกรแหDงการเรียนรูI และองคGกรแหDงความสุข (Happy Work Place) 
อันจะนําไปสูDความผูกพันตDอองคGกร 
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